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Har Bibeln en röd tråd?  
Som moderator fungerade Wivan Nygård-
Fagerudd. Hon var en engagerad och driven 
moderator och ställde bra frågor åt talarna.  

Erik Wahlström har som författare funderat 
en del på vilken Bibelns röda tråd är, och 
har gjort en egen tolkning i boken ”Gud”. 
Han lyfte i samtalet upp en del svåra passa-
ger som han inte får att passa ihop med 
resten.  

Ola Hössjer inledde med att berätta om sitt 
liv och vilken roll Bibeln har spelat i olika 
perioder. Sedan lade han fram fem skäl till 
varför han anser att Bibeln har en röd tråd, 
bla att det finns en frälsningshistoria och 
att många profetior i Gamla Testamentet 
får sin uppfyllelse i Jesus.  

 

Kan vetenskapen göra 
mig lycklig?  
Filosofen Camilla Kronqvist inledde med 
intressanta frågor som kan ställas kring 
temat. Sedan visade Johan Lindén ett en-
kelt experiment med en vattenflaska som 
skulle visa lite av vad han håller på med på 

sina lektioner som fysiklärare på universi-
tetsnivå. Sist ut var matematikprofessor 
Ola Hössjer som berättade om hur hans 
inställning till vetenskapen ändrats under 
livet, men varför han ändå tycker att det 
lönar sig att hålla på med det.  

Ola gav fyra skäl till varför hans kristna tro 
motiverar honom att hålla på med veten-
skap: att på uppdrag av Gud förvalta jor-
den, att upptäcka vad det finns för skatter i 
naturen, en slags skattjakt, att lita på den 
intellektuella förmågan som är skapad av 
Gud och liknar Guds, och att använda ve-
tenskapen till att visa att Bibeln är trovär-
dig.  

Några tips för unga människor som funde-
rar på om vetenskap kan vara något för 
dem gav också talarna. ”Satsa på det du 
brinner för! Och ta promenader för att få 
nya idéer,” tipsade Johan om. ”Man behö-
ver vara både kreativ och ha tålamod för 
att syssla med vetenskap,” sa Ola. ”Man 
behöver både ha en övergripande idé men 
också gilla att arbeta med detaljerna.”  

Båda talarna var ense om att det behövs 
mer än vetenskap för att göra en människa 
lycklig, men ändå ansåg Johan att veten-
skapen som livshållning räcker för att ge 

Kolla de två Veritas Forumen på Youtube!  

Veritas Forum koordinator Oskar Palomäki 
och tekniker Jonathan Vik i studion.  

mening i livet, medan Ola talade för att 
en tro på Gud är det enda som kan ge 
mening åt allt annat man sysslar med.  

# Vårens Veritas Forum streamades så 
att alla intresserade kan ta del av dem. 
Kolla in dem på Veritas Forums 
Youtube kanal! 



Förbundssstyrelsen är vårt 
högsta beslutande organ   

 

På bilden högst upp ser ni vem som sitter i förbundsstyrelsen ett år 
framåt. I mars hölls förbundsmötet där styrelsen valdes, och i april 
hölls ett konstituerande möte där olika uppgifter delades ut.  

Pertti Järvenpää högst uppe till höger fortsätter som förbundsordfö-
rande och Susanna Hietanen bredvid honom till vänster fortsätter 
som sekreterare. Susanna har varit aktiv i Vasa Studentmission men 
bor numera i Jakobstad.  

Utöver Susanna har vi tre representanter från svenska sidan. 
Christian Perret längst nere till höger var Studentmissionens första 
studentarbetare, och har sedan dess också suttit i förbundsstyrelsen 
i två omgångar på tio år vardera. Han bor i Helsingfors.  

Som nya representanter har vi Petri Peltonen och Lars Burman. Petri 
Peltonen var med i Studentmissionen i Åbo på 70-talet, och funge-
rade då också som ordförande. Han har studerat matematik och är 
egenföretagare. Nuförtiden bor han i Borgå.  

Lars Burman var också aktiv i Åbo men redan på slutet av 60-talet, 
och har sedan dess suttit med i sarbus, som är samarbetsorgan för 
den svenska verksamheten. Lasse har utbildat matematiklärare för 
Åbo Akademi i Vasa, men är numera pensionär.  

Medlemmar i förbundsstyrelsen: Pertti Järvenpää, ordf, Sakari Ar-
vela, v.ordf, Susanna Hietanen, v.ordf och sekr, Simo Aalto, Essi 
Ikäheimo, Hannu Lähteenmäki, Christian Perret, Petri Peltonen, 
Hanna Räsänen, Esa Savolainen, Mikko Särkkälä, Ulrika Walther. 
Som suppleanter fungerar Lars Burman och Toini Seppälä. Dessutom 
har gen.sek Jussi Miettinen, led. stud.arb Lilian Lindén och ekon.chef 
Tiina Oinonen rätt att delta.  

Be för förbundsstyrelsen och de viktiga ärenden som behandlas där, 
bla ekonomi och anstälningsärenden.  

Jag fick ett uppdrag som passar mig som hand 

i handske. Jag samlar nu in minnen och foton 

av människor som minns Skolungdomsmission-

en. Har ni minnen, kontakta mig!  

Skolungdomsmissionen blev registrerad före-

ning först år 1980, men den fanns före det. 

Som första läger nämns ett skolungdomsläger i 

Pojo 1968.  

Har ni minnen från hur studerande startade 

skolarbete så är jag mycket intresserad. Min-

nen från morgonandakter i skolor, skolgrup-

per, skolungdomsveckor, läger och retreater 

för skolungdomar, resor till nordiska läger 

(SUM), gulnäbbskvällar mm. Kanske du var 

med i någon skolgrupp? Någon av er deltog 

eventuellt i Bibelbrevkursen som Håkan Sunnli-

den gjorde i Sverige men som jag var lärare för 

i Finland? 

Foton efterlyses också! Gärna med namn vem 

som finns på bild och vem som fotat, när och 

var det är taget.  

Kontakta mig på Messenger, WhatsApp, tele-

fon eller mejl! Beträffande telefonsamtal, sänd 

gärna ett sms först, för jag svarar ogärna på 

obekanta nummer! 

Elisabet Lindén 

Mejl: elisabetlinden6(at)gmail.com 
Telefon: +358 50 329 0104 

Förbundsstyrelsen samlas en gång i månaden under terminerna.  

Minns du Skolung-

domsmissionen? 

 

Finlands Ev.-Luth. Student– 
och Skolungdomsmission  
www.studentmissionen.fi 
 
Vår mission är  
att göra Kristus känd bland stu-
derande och skolelever och att 
kalla de unga att helhjärtat 
följa Honom ut i hela världen. 
 

Visionen är  
att vara en rörelse av 
fängslande gemenskaper 
där vi undervisar Bibeln 
kvalitativt och handleder 
och uppmuntrar till att 
växa som Jesu efterföljare 
och att leva ett mis-
sionerande liv.  



 

Konkret hjälp åt dem 

som behöver det  

HSSM har med ett utökat kaffeutdel-

ningsteam engagerat sig i matutdelningshjäl-

pen AndreasHelps på torsdagar. Redan nu 

ser de goda saker hända, väldigt konkret 

genom det de hjälper till med men också 

inom sig själva.  

Matutdelningen sker i samarbete med Hel-

singfors kyrkliga samfällighet, baptistförsam-

lingen Betel och Helsingfors stad.  

Alphan var lyckad, säger      

deltagare  
HSSMs Jonatan Gauffin drog en Alpha-kurs via zoom på våren. Han 
fick hjälp av två studerande från Jakobstad, Nadine Mabinda och 
Simone Åbacka. Sammanlagt deltog åtta personer i kursen.  

Vårens Alpha-kurs var välsignad och vi är tacksamma för alla som 
deltog! Några vittnesbörd från kursen: 
"Kursen fick mej att se att jag inte är ensam med mina funderingar 
om tro, Gud, Bibeln." 
"För första gången i mitt liv bad någon för mej. Det värmde!" 
"Tack för en fin kurs! Det enda jag sku ha önskat annorlunda sku ha 
varit att vi träffats två gånger i veckan istället för en!" 

Det lär bli fler Alpha-kurser i HSSM i framtiden. Kanske redan i höst!  

Robert Hedengren och Jonatan Gauffin hjälper till.  HSSM bjöd på kaffe igen!  
HSSM har haft paus med kaffeutdelningen under vintern, men nu var 
det dags att ta i bruk det nya tältet. Så här skriver Jonatan Gauffin:  

Med en grupp på fem studerande tog vi vårt nyinförskaffade tält, 
våra kaffetermosar mm och gav oss ut i Arabia. Med en ny fin böne-
skylt ställde vi oss vid slutet av Byholmsgränden och mötte alla som 
passerade förbi.  

Vi fick dela ut många koppar kaffe och fick be för och välsigna några 
som verkligen behövde det. Tacksamheten var stor och egentligen 
säger det här vittnesbördet vi fick ta del av efteråt det bäst:  

”Det var jättetrevliga studerande som var vid Arabiastranden idag 
och delade ut kaffe. De fick mig att självmant gå till er hemsida och 
göra en donation via MobilePay (utan att de marknadsförde detta). 

Verksamheten verkar vara bra för unga och tycker absolut att de stu-
derande som idag var vid Arabiastranden och mötte människor 
gjorde det jättebra. Mera liknande bemötanden behövs i dessa tider. 
Tack supermycket, det gjorde min dag! :)” 

Fem personer från Helsingfors Studentmission pratade med förbipas-

serande längs Arabiastranden strax efter påsk.  

Nico Villanen och Jonathan Vik sorterar grejer.  



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 

 

• Tack för att Veritas Forumen gick 
bra och att tekniken funkade! Vi 
ber att de som ser samtalen skul-
le bli påminda om dig! 

• Tack för de utåtriktade aktioner 
som studerande i Helsingfors 
ordnat! Vi ber för dem som blivit 
uppmuntrade, att de skulle tacka 
dig!  

• Tack för Alphan och de som drog 
den! Vi ber att de som deltog 
skulle få växa i sin tro!  

• Tack för de som kommit med 
som regelbundna understödjare! 
Vi ber att alla våra stödringar 
skulle få de medlemmar de be-
höver!  

Tacka och be!  

Studentmissionens insamlingskonto 

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Ledande stud.arb:   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!  

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 %.  Småningom vill vi också 
utvidga till Otnäs och Mariehamn.  

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!  

Jesus sade: »Kasta ut nätet på 
högra sidan om båten, så får 
ni.« De kastade ut nätet, och 
nu orkade de inte dra in det 
för all fisken. Joh 21:5-6  


