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Vårens två Veritas Forum streamas så att 
alla intresserade kan ta del av dem virtuellt. 
Youtubelänken finns på Veritas Forums 
hemsida närmare starten, se https://
veritasforum.fi/kommande-forum/ 

Efter det sätts de ut på Veritas Forums 
Youtube kanal och hittas också via Veritas 
Forums hemsidor.  

 

Har Bibeln faktiskt en 
röd tråd?  

Med Erik Wahlström och Ola 
Hössjer den 7 april kl 18  

Erik Wahlström har jobbat både som jour-
nalist och chefredaktör för Hufvudstadsbla-
det. Utöver detta är han författare bland 
annat till böckerna ”Den dansande präs-
ten”, ”Gud” och ”Flugtämjaren”.  

I boken ”Gud” gör Wahlström en egen be-
rättelse om Gud på basen Bibeln men med 
en egen vinkling. ”Det är absurt och ofta 
roligt när Erik Wahlström jazzar upp kyrko-
historien och tar ner Gud på jorden. Trots 
den satiriska tonen är hans ärende nog att 

gå i seriös dialog med både Bibeln och filo-
sofin,” skriver Fredrik Hertzberg i SvD.  

Ola Hössjer är professor i matematisk sta-
tistik vid Stockholms universitet. Han är en 
anlitad föreläsare  också utanför sitt eget 
gebit och har bland annat skrivit boken 
”Becoming a Christian – Combining Prior 
Belief, Evidence and Will”. I boken tar han 
också upp frågor kring Bibeln och vilken roll 
den kan spela i en människas liv och världs-
bild idag.  

Som moderator för Veritas Forumet funge-
rar Wivan Nygård-Fagerudd. Hon är ope-
rasångare och kulturjournalist, och funge-
rar som ordförande för Svenska Folksko-
lans Vänner.  

 

Kan vetenskapen göra 
mig lycklig?  

Med Johan Lindén och Ola 
Hössjer den 14 april kl 18  

Johan Lindén är lektor i fysik vid Åbo Aka-
demi. Han har forskat i material för att ut-
veckla solceller? Johan doktorerade vid 

Tekniska Högskolan 1994 och har 
sedan 1995 undervisat vid Åbo Aka-
demi. Under milleniumskiftet jobbade 
han vid Japan Society for the Pro-
motion of Science. 

Ola Hössjer är professor i matematisk 
statistik vid Stockholms universitet. 
Han har bland annat skrivit boken 
”Becoming a Christian – Combining 
Prior Belief, Evidence and Will”. En 
orsakt till att boken kom till var att 
Hössjer under sin studietid insåg att 
för hans del räckte inte vetenskapen 
till för att göra honom lycklig eller ge 
mening i livet, han behövde något 
mer.  

Camilla Kronqvist kommer att vara 
moderator i diskussionen i Åbo. Hon 
har doktorerat i filosofi i en avhand-
ling där hon diskuterade hur olika sätt 
att tala om kärlek kan belysa filoso-
fiska frågor om känslor, identitet, 
moral och mening. Efter disputation-
en har hon undervisat i filosofi och 
universitetspedagogik vid Åbo Aka-
demi.  

Två Veritas Forum i april!  



Disciple funkade – också 
virtuellt!  

 

Vi presenterar 

verksamhetsplanen! 

I år genomfördes Disciple konferensen lite annorlunda än tidigare år, 
eftersom det rådde restriktioner i största delen av landet. Som tur 
var hade planeringsgruppen redan siktat in sig på lokala team även 
om man hade hoppats att de skulle ha fått vara lite större. Men det 
funkade också så här!  

Benjamin Sandell och Pauliina Kittilä ledde konferensen från Petrus 
kyrkan och bandet kunde också spela där. Huvudtalaren Todd 
McDowell deltog via zoom och alltihop streamades på YouTube. 
Efter de gemensamma passen samlades alla som hade en lokal 
grupp skilt för sig, och för andra fanns möjligheten att delta via 
zoom.  

På zoom delades alla in i smågrupper. Det funkade bra, och det blev 
djupa samtal om de frågor som Todd hade lyft upp. För min del blev 
två termer att snurra; dels angående lydnad, hur viktigt det är att 
lyda Gud och att underordna sig den Helige Ande. Sen tänkte jag på 
nästa steg, att det är nåt man alltid får be för, att man ska få vara 
lyhörd för det, men också att man inte behöver veta mer än det. 
Gud ser helheten, medan vi får fokusera på nästa steg.  

Konceptet med streamad konferens lyckades, med gemensam 
undervisning och möjlighet att diskutera den i en smågrupp. De ex-
troverta saknade möjligheten att mingla och umgås, men de som 
deltog i en hemgrupp fick ju också den biten.  

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, informatör  

Rapport från en hemgrupp 
Vi deltog i Disciple-konferensen med ett gäng från vår hemgrupp. 
Det var fint att få ta del av konferensen tillsammans. Vi umgicks i 
stort sett hela helgen så man hann verkligen komma varandra nära.  

Det var väldigt givande att lyssna på undervisningen i grupp och se-
dan tillsammans få diskutera de tankar som väcktes. Vi fick också be 
för varandra och dela de saker Gud lyfte upp i våra liv under vecko-
slutet.  

Det blev en väldigt fin helhet av att först få insikter från Gud, sedan 
få diskutera dem med andra och också ta upp dem i bön. Vi hann 
även med att bara umgås, äta middag tillsammans och lära känna 
varandra ännu bättre, vilket också var roligt.  

Kajsa Svenfeldt, ledare för hemgruppen i Helsingfors  

Med en ny styrelse i HSSM har en ny energi 

infunnit sej. Kvar i styrelsen sitter Nico Vil-

lanen (i röd t-skjorta) som också är ny ord-

förande, Sofia Bäck (framme t.v.) som forts-

ätter som sekreterare, Hanna Nylund 

(framme t.h.) som är vår mest erfarna då 

hon nu inleder sitt fjärde år i styrelsen. Ro-

bert Hedengren (bakom t.h.) fortsätter som 

suppleant. Nya i styrelsen är Jonathan Vik (i 

mitten) som direkt hoppar in som viceordfö-

rande, Hanna Nuuja (mitten t.h.) med tyd-

liga Social sports kvaliteter och så Akam 

Malahasani (mitten t.v.) som är en utpräg-

lad evangelist, precis vad HSSM behöver! Be 

om ledning, beskydd och inspiration för vår 

nya styrelse!  

På söndagens zoom möte deltog ca 20 personer. Ida-Maria Pekkari-

nen, eller Iitu , högst uppe till vänster, ledde ordet.  

HSSM:s nya styrelse  

HSSM:s hemgrupp  



 

”Gud morgon” ny 

satsning i Åbo  

Redan när nya styrelsen kom igång i början 

av året berättade dåvarande studentarbeta-

ren Benjamin Häggblom att det var en ovan-

ligt kreativ och påhittig styrelse.  

En av de grejer de ville testa var att dricka 

morgonkaffe tillsammans via zoom. Som en 

del av programmet skulle också ingå en an-

dakt.   

Först testade de på att träffas två gånger i 

veckan, men sen övergick de till att träffas 

endast fredag morgnar.  

För att göra folk medvetna om satsningen 

producerade ett ivrigt team två reklamvide-

on, som sedan delades via facebook och in-

stagram. I teamet ingick bl.a. Onni Thulesius 

och Daniel Weckström.  

Benjamin Sandell till Vasa och 

Jakobstad!  
Benjamin Sandell har blivit vald till ny studentarbetare i Vasa och 

Jakobstad från hösten. Han har tidigare arbetat som ledande an-

ställd för svenska verksamheten och som studentarbetare för HSSM. 

Benjamin är teologie magister från Helsingfors universitet och har 

sedan 2016 jobbat som församlingspastor i Petrus församling i 

Helsingfors. Där har han bla jobbat med Disciple konferensen och 

PULS gudstjänsterna. På hans hjärta och ansvar har också legat att 

nya hemgrupper startar i församlingen.  

Några ivriga medlemmar i styrelsen fixade reklamvi-

deon för Åbo Studentmissions nya satsning.  

Amos Airola till Åbo! 
Amos Airola är ny studentarbetare i Åbo från och med mitten av mars. 
Han studerar organisation och ledning på Handelshögskolan vid Åbo 
Akademi, med redovisning som biämne. Han planerar att söka till teo-
logiska fakulteten vid ÅA för en magisterexamen i höst.  

Benjamin Sandell har fungerat som konferencier på de flesta Disciple 

konferenser. Här tillsamman med Pauliina Kittilä.  

Amos Airola deltog i en TV-intervju om kristen tro. Man kan ännu se 

den, googla i så fall på Religion på Yle Arenan.   

Skärmdump från facebook.  



Insamlingstillstånd 

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands 
Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf in-
samlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i 
kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. Tillståndet 
har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC 
DABAFIHH.  

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss 

 

• Be för de Veritas Forum som ska hållas 7.4 och 14.4! Be 

för alla medverkande, och att tekniken skulle funka! Be 

för Oskar Palomäki som koordinerar arbetet!  

• Tack för Amos Airola och Benjamin Sandell, som ska bli 

våra nya studentarbetare! Be för arbetet i Åbo, samt för 

arbetet i Vasa och Jakobstad! Be för styrelserna och 

andra aktiva!  

• Be att alla våra stödringar skulle få de medlemmar de 

behöver! Tack för de nya som kommit med som regel-

bundna understödjare!  

• Be för Kyrkhelg Syd, att den skulle få bli till inspiration 

för många!  

Tacka och be med oss!  

Studentmissionens insamlingskonto 

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Sv verks, ledande:   9108 

Helsingfors:    9108 15 

Otnäs:    9108 1520 

Jakobstad:    9108 57 

Vasa:     9108 31 

Mariehamn:    9108 60 

Åbo:     9108 28  

Veritas Forum :   9399 

Mission Week:   9030  

Se www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Om du har flyttat eller har ny e-postadress, 
meddela din nya adress till studentmission-
en@ studentmissionen.fi!  

Kyrkhelg Syd i Petrus streamas på YouTube 16-18.4. 
Kyrkhelg Syd börjar med en paneldiskussion på fre-
dag kväll kl 19, innehåller fyra program på lördagen 
kl 11, 14, 16 och 19, samt slutar med gudstjänst på 
söndag kl 15.30. För mer info och program, se kyrk-
helg.fi!  

Bli en regelbunden givare!  

I år har vi råd med medarbetare på ca 

20 % per arbetsområde, alltså en dag 

i veckan. Alla arbetsområden behöver 

ca 600-800 € i månaden för 20 %.  

Inför hösten vill vi öka på arbetspro-

centen i Österbotten så att Benjamin 

kunde få jobba på 50 % och inte bara 

på 30 %.  Kom med som regelbunden 

givare!  

Som studerande kan du ge tex 5 €/

månad, och om du är i arbetslivet tex 

20 €/månad. Se kontouppgifter och 

referensnummer nere till vänster!  


