
Det är en annorlunda sommar vi har haft i 
år. En sommar präglad av coronarestrik-
tioner har rubbat på våra rutiner; somma-
rens större evenemang är inställda, och 

många är fortsättningsvis försiktiga med att vistas i 
stora folksamlingar. Trots allt detta går vi ändå framåt. 
Vi går mot hösten, en ny höst för allihop, men speciellt 
för alla nya studerande.

För oss som redan studerat några år innebär hösten 
en återgång till vardagen. Mitt i all osäkerhet känns 
det betryggande att få återgå till det bekanta. Det 
kommer att kännas bra att få träffa sina studiekamra-
ter igen, förhoppningsvis ansikte mot ansikte, och på 
tryggt avstånd förstås.

För dem som inleder sina första studieår i höst 
väntar inte en återgång till den vardag man är van vid, 
utan snarare innebär hösten en början på något nytt. 
Speciellt om man flyttar till en ny stad kan det kännas 
som att man får börja bygga upp den nya vardagen 
helt och hållet från grunden. Möjligtvis har man ett 
nytt hem i en ny stad och får så börja utforska sin nya 
omgivning. Man inleder sina studier i ett nytt ämne 
vid en ny högskola med nya människor. Det tar sin tid 
att komma underfund med vilka studiemetoder som 
fungerar en själv bäst. Att bygga nya relationer går 
heller inte alltid att göra över en natt, utan kräver lite 
mera tid.

För somliga kan det kännas spännande att få börja 
detta nya liv när man inleder sina studier. Plötsligt har 
man en frihet som man inte tidigare hade. Samtidigt 
bär man även ett större ansvar än tidigare. Nu behö-
ver man verkligen tänka på att ta hand om sig själv. 
Man har ett eget hushåll som ska skötas och studier 
som ska uträttas. Och så förstås den sociala biten. Det 
är viktigt att man inte blir ensam i all denna föränd-
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ring. Människan behöver även umgås med andra än 
sig själv och studielitteraturen. 

Det är mitt i all denna förändring som vi i Student-
missionen hoppas kunna vara en trygg hamn. Vare 
sig du känner att livet känns nytt och obekant eller 
tryggt och vardagligt är du alltid välkommen till Stu-
dentmissionen. Genom vår verksamhet vill vi bygga 
relationer både med varandra och med Jesus Kristus. 
I gemenskapen med varandra och 
med Kristus finns en trygghet. 
I gemenskapen bär man inte 
längre ensam på alla livets 
bekymmer eller glädjeäm-
nen, utan tillsammans bär 
gemenskapen varandras 
bördor när det behövs, 
och gläds tillsammans när 
det är aktuellt.

Studentarbetare 
i Åbo 

Benjamin 
Häggblom 

9/2020

FSSMnytt

Att bygga nya relati-
oner går heller inte 
alltid att göra över 

en natt, utan kräver 
lite mera tid.
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Jag har blivit pappa under året som gått. Att bli pappa, eller att bli 
förälder, är en välsignelse som överträffar det mesta. Samtidigt är 
det en utmaning som överträffar det mesta. Åtminstone har fallet 

varit så för mig. 
En sak som ändrat konkret för mig och min familj under det senaste 

året är att vi gått från att känna att vi har ett visst överflöd till att känna 
att vi ofta har ett visst behov. Sömnbehov kanske någon snabbtänkt 
hann läsa in och visst är det så. En ostörd nattsömn torde ligga högt på 
både min och min frus önskelista. 

Det behov jag vill lyfta fram är ändå behovet av gemenskap. I skri-
vande stund har vi i ungefär två år varit välsignade av att få vara med i 
en hemförsamling där vi fått bo i andlig bemärkelse. Då vi körde igång 
med att träffas och att leva våra liv tillsammans tog jag gemenskapen 
mer för givet, då hade jag mer till övers. 

Det är som när man har lite mer pengar på matkontot, man kan 
unna sig extra och man ser inte lika noga över om man verkligen har 
råd med allt man handlar.  På lite liknande sätt kände jag då för två år 
sedan. Jag kunde bra bekosta att vara med i gemenskapen, ge av mig 
själv och försöka bidra med de gåvor jag hade. Jag behövde inte över-
väga om jag hade tid, för den resursen fanns. Det var gott att vara med 
i gemenskapen redan då. 

Det som jag ändå reflekterat över senaste tiden berör det omvända 
tänket som återfinns på många ställen i Nya Testamentet. För att kom-
ma in i riket måste vi bli fattiga och ta emot det gratis, av nåd. För att 
komma först där, måste vi bli sist här. Bergspredikan innehåller flera 
citat i samma anda:

 “Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som 
gråter nu, för ni ska få skratta”. (Luk. 6:21) och “Saliga är de som sörjer, 
för de ska bli tröstade.” (Matt. 5:4) och “Saliga är de som är fattiga i an-
den, för dem tillhör himmelriket.” (Matt. 5:3)   

Min reflektion och min erfarenhet blir till mitt vittnesbörd eftersom 
jag kunnat konstatera att jag i våras, då jag s.a.s. var fattigare på tid och 
ork, kände mig mer välsignad i gemenskapen. Då jag upplevde att 
jag var mer till last kunde jag känna mig lättad. Då jag såg mitt beroen-
de av de andra fylldes jag av mer kärlek för dem. 

Alltså, då jag hade ett behov så möttes det, men inte bara det, utan 
något hände också i mig. Något ändrade i mig. Låt det vara mitt 
vittnesbörd till varför vi som familj vill leva i gemenskap med andra. 
Det är min övertygelse att det är vår himmelske Faders vilja för våra 
liv. Det är vägen vi får gå tillsammans mot att bli mer ett med vår 
Skapare och med varandra. Vi hör ihop och vi får vara beroende av 
varandra och av Gud. Det är närmast en nödvändighet att vi inser 
vårt beroende av gemenskap för att våra liv ska bli till och vi 
därmed.  

Jag avslutar med första versen från en lovsångsklassiker som dök 
upp i medvetandet medan jag skrev: “Jag är svag men ändå stark. 
Arm och fattig, ändå rik. Jag var blind men nu jag ser, allt som du 
gjort, allt som du ger.”      

Jonatan Gauffin
Studentarbetare i Helsingfors 

P.S. Om du som är studerande vill gå med i en hemgemenskap på 
din studieort, prata med din studentarbetare!

För att komma in 
riket måste vi bli 

fattiga och ta emot 
det gratis, av nåd.

av en hemgemenskap 

Behovet, 
och nyttan,  
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Keswick 1-3.10.2020
Att leva i Jesu efterföljd
1-3.10.2020 Templet (Frälsningsarmén), Nylandsgatan 40, 
Helsingfors

To kl. 19 Kenneth Grönroos: Mera djup i tron
Fr kl. 19 Olof Edsinger: Ta ditt kors och följ mig
Lö kl. 17 Olof Edsinger: Tro som förflyttar berg
Lö kl. 19 Olof Edsinger: Med uppståndelsen i ryggen

Musik: Frälsningsarméns musikkår, Andreas Forsberg, Tove 
och Jukka Leppilampi

Olof Edsinger deltar i mötena via videolänk från Sverige. 

Vi följer hygienbestämmelserna, iakttar säkerhetsavstånd och 
följer aktuella rekommendationer om hur många som får sam-
las på ett evenemang. För att kunna garantera säkerhetsav-
stånd kan deltagarantalet begränsas på plats. Ingen servering.

Presentation av vår huvudtalare
Olof Edsinger är uppvuxen inom Evangeliska Fosterlands-Stif-
telsen (EFS). Han är teolog, och generalsekreterare för Svenska 
Evangeliska Alliansen (SEA) sedan hösten 2017. Han är förfat-
tare till ett femtontal böcker, varav de flesta knyter an till Bi-
beln och det kristna lärjungaskapet. Han är även ledarskribent 
i den kristna dagstidningen Världen idag, och deltar regelbun-
det i den offentliga debatten i Sverige. Olof är gift med Mona 
och de har tre barn tillsammans.

Keswickrörelsen 
är en internationell kristen gemenskap för evangeliska kristna. 
Den fick sin början i England 1875. Där har sedan dess årliga 
sammankomster hållits i den lilla staden Keswick. Man arbetar 
för att sprida och fördjupa kristen tro och kristet liv och för 
gemenskap mellan evangeliska kristna.

Det första Keswickmötet i Finland hölls 1913. Fortfarande 
hålls årligen Keswickmöten på svenska och i slutet av augusti 
finska möten under namnet Hengellisen elämän syventymi-
späivät.

Mötesarrangör för de svenska mötena var länge Stiftelsen 
för det andliga livets förnyande, som bildades 1939. Numera 
ordnas mötena av föreningen Pro Keswick som består av 
medlemmar från både lutherska församlingar och frikyrkor i 
huvudstadsregionen.

Vi vill bjuda in Dig som är studerande eller ung vuxen till 
en avslappnad och uppbyggande helg på natursköna 
Sjömansro i Lappvik.

Vi kommer att fokusera på gemenskap med varandra och 
kvalitetstid med Gud. På programmet står inspirerande under-
visning, god mat, tid för reflektion och bön, lekar och tävlingar 
samt bastu och mys! 

Varmt välkommen med oberoende om du är aktiv inom 
Studentmissionen eller inte, oavsett var du bor eller vilket 
sammanhang du kommer ifrån. 

Mer info via våra kanaler. 

Pga restriktionerna skjöt vi på vår år-
liga weekend till hösten. Nu är den på 
gång 2-4 oktober. Häng med på alla 
tiders höst-weekend! 

Studmiss weekend 2-4 
oktober!

På höstweekenden försöker 
vi vistas utomhus så mycket 
som möjligt.

Vid Sjömansro finns det 
möjlighet att prova på 
utomhussporter.

Olof Edsinger är 
huvudtalare på 
Keswick mötena.



Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15 
Studentarbete i Otnäs   9108 1520 
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399
Mission week     9030

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission 
rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar 
gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av 
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger 
samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 
0710 2297 93, BIC DABAFIHH

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060
Benjamin Häggblom, studentarbetare i Åbo, tfn 040 753 1239 
Oskar Palomäki, Veritas Forum koordinator på svenska, tfn 045 885 8000

I våras hade vi ett webbinarium för medarbetarna om att 
fasta och be. Då framhölls det att Jesus fastade innan 
han kallade sina lärjungar, och i Apostlagärningarna står 

det också att man fastade och bad med handpåläggning 
innan man skickade ut någon på missionsresa. 

I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och 
fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit 
till tro på. Apg 14:23

Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den 
heliga anden till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den 
uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade 
de sina händer på dem och skickade iväg dem. Apg 13:2-3

Inspirerade av detta kom några av oss inom svenska verk-
samheten överens om att fasta och be för de nya medar-
betare vi då sökte, för arbetet i Åbo och för Veritas Forum. 
Vi tog en tisdag kväll, som i urkyrkan väl var en av de två 
fastedagarna i veckan, när vi skippade kvällsmaten och bad 
Gud att sända oss goda medarbetare. 

På medarbetarkonferensen som hölls i augusti så fick vi 
välsigna nya medarbetare till tjänst, med Bibelläsning, hand-
påläggning och bön. Vi får tacka Gud som kallat nya medar-
betare! Be för dem också fortsättningsvis. 

Som det nu ser ut i Studentmissionen, med 20 %-iga 
anställningar, kommer de som jobbar att syssla också med 
medelinsamling. Vårt mål är att grunda stödringar för alla 
arbetsområden och på sikt hoppas vi ha flera som jobbar på 
40, 60 och till och med 100 %. Kom med i den stödring som 
ligger dig närmast hjärtat! 

Och om detta inte skulle vara nog, ( :-) ) så ödmjuka er 
gärna inför Gud och be honom sända medarbetare också 
till Otnäs och Mariehamn, som har varit på tapeten som nya 
orter för Studentmissionen. Vi vill se Guds rike utbreda sig, 
också genom vårt arbete, och också på dessa orter. 

Efter att Jesus hade fastat 40 dagar i öknen återvände han 
till Galileen och undervisade såhär:

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att 

Fasta och be för 
nya medarbetare

frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig 
att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, 
att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från 
Herren. Luk 4:1

Amen, låt det ske. 

Lilian Lindén, 
Ledare för svenska verksamheten

Benjamin Häggblom blir 
välsignad inför sitt jobb för 
Studentmissionen i Åbo.

Medarbetarna utanför Enä-Seppä. Fr.v. Karl Granberg, 
Jonatan Gauffin, Lilian Lindén och Benjamin Häggblom.


