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Vad ger du för tips om man nyligen börjat 

studera, vad lärde studielivet dig?  

Njut av studietiden. Till en början känns den 

evighetslång, men oj vad snabbt den går. Satsa 

på vänner och på att göra saker tillsammans. 

Att sitta hemma och läsa är viktigt det också, 

men utan balans mellan läsande och fritid or-

kar du inte långt. Jobba vid sidan av studierna 

bara om du verkligen känner att du orkar. Att 

lyfta studielån är inte kul, men själv värderade 

jag fritiden och min ork mer än arbete och det 

har jag inte ångrat en sekund.  

Vad finns Studentmissionen till för?  

Studmiss ger en möjlighet till gemenskap för 

de studerande som flyttat till en ny ort för att 

studera. En andlig familj där alla är ungefär på 

samma plats i livet i rollen som studerande. 

Alla är ändå väldigt olika som personer och alla 

har något att ge till varandra. Alla har en egen 

plats att växa på, precis så som i välfungerande 

familjer. En familj är en men består ändå av 

flera personer. 

Hur viktigt var det för din tro att du fick 

komma med i HSSM under studietiden?  

Utan Studmiss skulle jag aldrig ha hittat Alpha, 

och utan Alpha skulle jag inte ha kommit till 

tro på Jesus som Gud. Sen igen, vad vet jag 

vilken väg Gud skulle ha använt i andra fall, 

inget är omöjligt för Honom. Faktum är ändå 

att det var via HSSM som jag fick chansen att 

komma till tro på Jesus Kristus.   

Om man är kristen, vad ska man göra?  

Att få leva ut sin tro mitt i det “vanliga” 

studielivet och där visa på vem Jesus är, det 

är vad ett lärjungaskap handlar om. Var 

aktiv och våga prova på något nytt och ta 

risker. Våga lita på den känsla du har djupt 

inombords, trots att det på ytan finns 

många andra känslor som försöker ta över. 

Våga sträcka ut en hand eller en kaffe till 

någon du inte känner, det kan betyda liv för 

den som tar emot handen eller kaffet. 

Vilken roll och uppgift ser du att en före-

ning som HSSM har för studerande?  

HSSM ger studerande en möjlighet att 

utforska sin tro, att träffa studerande från 

olika bakgrunder och att lära sig av olikhet-

er som ändå ofta är likheter. De studerande 

som inte tror på Jesus får via troende Stud-

miss-aktiva se ett annat sätt att leva på, ett 

annat sätt att festa på, och det tycker jag är 

guld värt.  

Ida Soininen , fd Blomstedt 

Tips för nya 

studerande!  

 

Finlands Ev.-Luth. Student– 
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Vår mission är  
att göra Kristus känd bland 
studerande och skolelever 
och att kalla de unga att 
helhjärtat följa Honom ut i 
hela världen. 
 
Visionen är  
att vara en rörelse av fängs-
lande gemenskaper där vi 
undervisar Bibeln kvalitativt 
och handleder och 
uppmuntrar till att växa som 
Jesu efterföljare och att leva 
ett missionerande liv.  



Välkommen med i      
Studmiss i Åbo!  

 

I Åbo brukar vi köra igång med en Welcome to town kväll i början av 

september. Målet är också att starta igång fysiska samlingar efter en 

lång koronapaus – bara läget tillåter.  

Utöver det ordnar vi en hel del andra evenemang: fester, vandring-

ar, weekends, bruncher m.m. Vi drömmer även att evangelisera en 

del på campusområdet i höst. Och vi hoppas att innebandyn på 

måndagar ska kunna fortsätta normalt igen.  

I oktober (4.-10.) är vi med på Godhetsveckan med Metsku, som är 

en satsning där man konkret visar Guds kärlek genom att hjälpa 

människor i deras sysslor i hemmen. Säsongen avslutas i december 

med en julfest. Välkommen med!  

Följ oss på facebook, Instagram eller kolla upp vår hemsida:  

Instagram: @abostudmiss 
Facebook: Åbo Studentmission eller @abostudmiss eller https://
www.facebook.com/abostudmiss 
Hemsidan: https://studentmissionen.fi/verksamhet/abo/info   
 

Mejla Amos på amos.airola@studentmissionen.fi om du är intresse-
rad av Studentmissionens verksamhet!  

Kom med i Veritas 

Forum teamet!  

Veritas Forum Finland är ett nätverk där stu-

derande är med och organiserar evene-

mang, dialoger och debatter vid universitet 

och högskolor. 

Ett Veritas Forum är en akademisk dialog där 

man uppriktigt diskuterar om livets stora 

frågor från olika synvinklar och världsåskåd-

ningar.  

Exempel på teman är: Hur motiverar och 

definierar en sekulär humanist eller en kris-

ten sin syn på människovärdet? Varför exi-

sterar universum? Vad är skillnaden mellan 

en människa och en maskin under robotar-

nas tidsepok? Hur kan vi veta att något är 

sant? 

I höst kommer Lilian Lindén att jobba med  

Veritas Forum i Svenskfinland, men det be-

hövs frivilliga som idéerar kring olika teman 

och talare, bjuder in sina vänner till evene-

mangen och deltar i de praktiska arrange-

mangen. Fler studerande ryms i teamet som 

nu består av fyra studerande plus några 

medarbetare.  

Ta kontakt med Lilian om du är intresserad 

av apologetik eller dialog om livsåskådnings-

frågor! Hennes e-postadress är lilian. lin-

den@studentmissionen.fi.  



 

Häng med på höst-

weekend i HSSM!  
Välkommen med på Studmiss Weekend hösten 2021! Den hålls 17-

18.9 på Kivisaari lägergård, på ön bredvid Lekholmen, ungefärlig 

tidsram fre kl.17 - lö kl.19. Vi åker gemensamt med båt från Degerö, 

båtresan tar ca 15min.  

Sponsrat pris för weekenden är 29 €.  

Målsättning att inleda terminen tillsammans och komma inför Gud, 

att samla gänget och fokusera igen efter (och ännu mitt i) coro-

napandemin.  Minimi antal deltagare är 25 personer och max. antal 

deltagare är 44 personer.  

Välkommen med!  

Se Instagram, Facebook och hemsidan för närmare info: 

Instagram: @helsingforsstudmiss 

Facebook: @helsingforsstudmiss eller Helsingfors Studentmission 

Hemsidan: https://studentmissionen.fi/verksamhet/helsingfors/
program 

Kom med i en hemgemenskap. Där sker livet allra mest och bäst! 

Mer info av ledare för hemgruppen Kajsa, tel. 040-0396414.  

Vi fortsätter också med Social Sports, matutdelning med Andreas 

helps, och då och då hittar du oss på Arcadas campus engagerade i 

att ge dej din dagliga koffein-dos! Dessutom blir det förhoppningsvis 

möjligt att ordna samlingar igen!  

Ring på tfn 040-5726453 eller maila jonatan.gauffin 

@studentmissionen.fi om du behöver prata med någon eller vill veta 

vad som händer! Vi ses i höst!  

…och bjud med 
dina vänner!  

HSSM höstweekend hålls i år på Ki-

visaari lägergård dit man kommer med 

båt från Degerö.   

Kivisaari lägergård finns på ön bredvid Lek-

holmen.   



 

”Se, jag gör nånting 

nytt” - i Vasa och     

Jakobstad!  
Varmt välkommen med i Studentmissionen i Vasa & Jakobstad! Vi 

tror på en Gud som är verksam och som vill välkomna alla in i sin 

familj där vi formas till att bli mera lika Jesus och får vara del av det 

Han vill göra i världen. Vi tror att vi genom att följa Jesus upptäcker 

livet som det var tänkt att vara, ett liv fyllt av Hans närvaro, av äkta 

gemenskap och ett liv fyllt av mening.  

Vi lever ut livet i vardagen, på våra jobb, studieplatser och när vi 

träffas som gemenskap. Under hösten ordnar vi olika samlingar, in-

spirationsträffar, bönevandringar, startfester och hemgemenskaper 

där vi tillsammans får upptäcka mera av livet med Gud och dela vi-

dare av det vi fått. 

Lättast hittar du oss & närmare info om vd som händer genom att 

följa våra konton på Facebook & Instagram och genom att kolla våra 

webbsidor:   

Vasa Studentmission:  
https://studentmissionen.fi/verksamhet/vasa/program 
Jakobstad Studentmission:  
https://studentmissionen.fi/verksamhet/jakobstad/program 

Ifall du har några frågor eller vill få mera info, ta kontakt med stu-

dentarbetare Benjamin Sandell, benjamin.sandell @studentmis-

sionen.fi!   

Kom med och investera 
i arbetet i Vasa och Ja-
kobstad!  

VSM brukar delta i gulnäbbsintagningar och 

annat som händer på campus i Vasa.  

Målet just nu är att anställa Benjamin på 40 

% i Vasa och på 20 % i Jakobstad, men på sikt 

är målet att han ska få jobba på heltid.   



 

Tacka och be med oss!  
• Vi ber för de nya studerande på alla orter, att många 

skulle hitta till Studentmissionen!  

• Vi ber speciellt för ledarteamen för de olika arbets-

områdena, om inspiration och framgång i arbetet!  

• Vi ber att alla våra stödringar skulle få de medlemmar 

de behöver! Tack för alla som redan är med!  

 

Strömmad Kyrkhelg i höst 

• Kyrkhelg Nord ordnas på tre platser fysiskt och i ström-

mad form 17-19 september. Kolla in kyrkhelg.fi för 

länkar. Välkommen med!  

Vi vill växa!  
Vår vision är att Studentmission-

en ska växa. Vi vill se livskraftiga 

och sprudlande gemenskaper av 

studerande på de orter där vi 

finns.  

Mariehamn på tapeten!  

Vi är glada för möjligheten att 

jobba med skolungdomar i Mari-

ehamn! Som jag skrev sist behövs 

det 1400 € för en 10 % anställ-

ning på hösten. Hittills har det 

kommit in 1000 € sammanlagt, 

tack till er som bidragit! Det 

fattas ännu 400 €, så om du kan 

tänka dig att hjälpa till vore det 

toppen! 

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 

Insamlingskonto för Finlands ev.luth.  

Student- och Skolungdomsmission rf  

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Sv verks, ledande:  9108  Mobile Pay: 35985 

Helsingfors:    9108 15 16490 

Otnäs:    9108 1520  

Vasa:    9108 31 11925 

Jakobstad:    9108 57 84466 

Mariehamn:   9108 60  

Åbo:     9108 28  92413 

Veritas Forum :   9399  76201 

Mission Week:   9030    

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

Om du har flyttat eller har ny e-post-

adress, meddela din nya adress till stu-

dentmissionen@ studentmissionen.fi!  

Mer stöd behövs 

De som för tillfället behöver mer 

stöd är följande arbetsområden:  

Vasa: 810 € fattas i månaden för 

en 40 % anställning 

Helsingfors-Otnäs: 525 € fattas  

Jakobstad: 460 € fattas för 20 %  

Mariehamn: 455 € fattas per må-

nad för en 20 % anställning 

Åbo: 450 € fattas för 20 % 

Veritas Forum SF: 380 € fattas  

Ledande och info : 115 € fattas 

för 60 %  

Som studerande kan du ge tex 10 

€/månad, och om du är i arbetsli-

vet tex 40-100 €/månad.  

Obs! Nya Mobile 

Pay numror!  


