
Vision 
   

Den långsiktiga uppgiften 

för Studentmissionen är att 

göra Kristus känd bland 

studerande och skolelever.  

Temat för strategin åren 

2022-2025 är ”Med onådda 

unga på hjärtat”.  

Vi vill befästa 

verksamheten på alla våra 

studieorter, speciellt i 

Mariehamn och Jakobstad.  

Vi ordnar Mission week i 

Helsingfors och i 

Mariehamn, och 

uppmuntrar 

Studentmissionen i Åbo att 

bekanta sig med konceptet. 

   

”Tanken är att 

väcka intresse för 

kristen tro och få 

studerande och 

skolungdomar att 

fundera i de 

banorna.” 

Jonathan Vik 

 

 

 

Mission week och ”grilla en kristen”  
– Koncept för framtiden!  

I slutet av september hade en del av HSSM:s styrelse möjlighet 

att besöka den nordiska FEUER-konferensen i Norge. FEUER 

går ut på att utrusta kristna till att offentligt dela med sig av 

evangeliet på universitet och högskolor och för att arrangera 

Mission weeks. När vi kom till Norge fick vi inspireras av talare 

och andra kristna, och i smågrupper framförde vi våra 

evangeliserade tal och gav feedback åt varandra. Det var Laget 

(Norges motsvarighet till Studentmissionen) som arrangerade 

konferensen.  

Allt det här gjorde vi under ett veckoslut på ett konferenscenter 

uppe på något berg någonstans i Norge. När konferensen var 

slut fick vi från Finland åka vidare till Oslo, och med hjälp av 

kontakter till Laget fick vi göra ett göra ett studiebesök på deras 

huvudkontor.  

På måndagen hälsade vi på Laget i Oslos innerstad. De hade just 

börjat renovera den sekelgamla byggnaden efter att de fått en 

saftig donation. Laget är på många sätt en förebild för kristna 

studentorganisationer i hela världen. De har ett väletablerat och 

strukturerat arbete och en klar vision som alla involverade 
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känner till. De är utvecklingsinriktade och är inte rädda för att sprida evangeliet.  

Generalsekreteraren Karl-Johan Kjøde och apologetikansvarige Jon Romuld Håversen tog sig tid att ha 

ett möte med oss från HSSM. Vi ville veta deras hemligheter och vi talade om allt från nordiskt 

samarbete till ”Grilla en kristen”.  

Det sistnämnda är särskilt intressant, tycker jag. ”Grilla en kristen” går ut på att en panel med kristna 

får svara på publikens frågor om den kristna tron. Laget har nyligen påbörjat ett ”Grill en kristen-

skole”-projekt i de norska högstadie- och gymnasieskolorna. De vill göra ”Grilla en kristen” konceptet 

till en del av en mer aktuell religionsundervisning. Paneler ordnas även utanför skolorna. Ifjol grillades 

kristna över 100 gånger runt om i landet.  

Konceptet kommer ursprungligen från Storbritannien och började spridas organiskt i Norge efter att en 

kille importerade det och körde på. Tanken är att väcka folks intresse om kristen tro och få människor 

att fundera i de banorna. Vi inspirerades och jag hoppas på att importera det till Finland. Jon Håversen 

erbjöd sig besöka Finland med ett team på inbjudan för att hjälpa oss komma i gång. Om Gud vill 

hoppas jag att det är här är något FSSM kan ta sig an redan på våren. För det behövs både studerande 

som är intresserade av konceptet och finanser för att ordna skolningen. Be om arbetare till skörden och 

att vi ska få de medel vi behöver.  

Nya visioner behöver nya understödjare 
- Kom med i den nya stödringen för utåtriktat arbete!  

Tidigare i höst påbörjade jag 

(Jonathan Vik) min nya tjänst 

som svenskspråkig 

koordinator för Veritas 

Forum Finland. För den som 

inte känner mig studerar jag 

statsvetenskap i Helsingfors 

och är aktiv i HSSM, där jag 

för närvarande är 

ordförande. Ursprungligen 

är jag från Åland och har 

även varit aktiv i arbetet där. 

Ifjol återimporterade jag och 

Nico Villanen (nuvarande 

studentarbetare i HSSM) 

Mission week till Helsingfors 

efter att ha inspirerats på den 

europeiska FEUER-

konferensen i Grekland.  Det 

ledde till att jag även var 

med och ordnade Mission 

week på Åland i somras. 

Mission week i Helsingfors 

kan ni läsa om i juninumret 

av FSSMnytt och Mission 

week på Åland i 

septembernumret.   

Man kan tycka att jag är med 

på många håll och kanter – 

och det är jag. Jag brinner för 

att se Guds rike i 

studievärlden och 

Studentmissionen är för mig 

en utmärkt plattform att 

tjäna från. Jag har nu fått 

nåden att samla mitt 

engagemang under ett tak. 

Om jag lyckas samla 

tillräckligt med understöd 

kan jag redan på våren bli 

”koordinator för det 

utåtriktade arbetet”, vilket 

skulle betyda att jag arbetar 

med att ordna Mission weeks 

samt andra utåtriktade 

projekt, som ”Grilla en 

kristen” tillfällen. 

Därför har jag nu fått 

möjligheten att starta en ny 

stödring för utåtriktat arbete 

där ni som vill kan vara med 

och stöda finansiellt och i 

bön. Målet är att med tiden 

utvidga stödringen och en 

dag jobba på heltid. Om 

möjligt skulle jag redan till 

våren bli koordinator för det 

utåtriktade arbetet på 20 

procent och fortsätta som 

Veritas Forum koordinator 

på 20 procent, totalt 40 

procent alltså. Uppgifterna är 

två sidor av samma mynt 



men av praktiska skäl håller 

vi dem separerade.  

Om du tycker mina visioner 

låter spännande och vill vara 

med och stöda arbetet ber jag 

dig komma med i stödringen 

för det utåtriktade arbetet 

genom att mejla din e-

postadress till mig på 

jonathan.vik@studentmission

en.fi. Då får du genast ta del 

av mitt första stödringsbrev. 

Guds frid!  

Jonathan Vik  

Veritas Forum koordinator 

och blivande koordinator för 

det utåtriktade arbetet  

 

Är Jesus död eller uppstånden? 
Professor Dick Harrison m.fl. diskuterar på Veritas Forum i Åbo 29 november!

Tisdagen den 29 november kommer vi att få besök av Dick Harrison angående en bok som han har 

skrivit om Jesus. Dick Harrison är professor i historia i Lund, men är mest känd för att ha vunnit 

frågesporten ”På Spåret” några gånger, och för att han varit programledare i ”Sveriges historia”, en 

populärhistorisk serie på SvT. Han är också kolumnist på Svenska Dagbladet och medverkar 

regelbundet i magasinet Populär Historia och i Vetenskapsradion, i ett program om historia på P1.  

I sin bok om Jesus kommer Harrison till den slutsatsen att den mest troliga förklaringen till att man inte 

kunde hitta Jesus efter hans gravläggning, var att han uppstod. En intressant slutsats, och det blev en 

del debatt om det i den svenska pressen för något år sedan.  

Sven-Olav Back, som är lärare i exegetik vid Åbo Akademi, kommer att kommentera Harrisons inlägg. 

Back har medverkat i flera böcker om Jesus som historisk person och tar sig gärna an det temat. Antti 

Laato, professor i judaistik, har lovat att ställa upp som moderator, och kommer att kommentera synen 

på Jesus utifrån ett judiskt historiskt perspektiv. De olika ämnesområdena, historia, exegetik och 

judaistik, får alltså bidra med olika synpunkter på Jesus som historisk person och vad som hände efter 

korsfästelsen.  

Efter inledningsanförandena från panelen får publiken ställa frågor. Efter diskussionen bjuder vi på 

något smått och man kan ännu stanna och diskutera med de andra deltagarna och fortsätta ställa 

direkta frågor till panelen.  

Disciple på kommande 
Pricka in i kalendern!  

Disciple är på kommande igen sista helgen i januari nästa år, dvs den 27-29.1! Kom med på e-postlistan 

så får du den senaste infon: http://www.disciple.fi/#joinus 

Disciple är en konferens för alla som vill följa Jesus och tror att det är det bästa sättet att förändra sitt liv 

och vår värld. Vi tror att Jesu befallning att gå och göra alla folk till lärjungar borde vara det centrala i 

alla våra gemenskaper. Disciple har varit trespråkig de senaste åren, svenska, finska och engleska, och 

det är möjligt också för skandinaver och studerande från Baltikum att delta.  

http://www.disciple.fi/#joinus


Den första Disciple konferensen hölls 2015 och den blev mycket uppskattad av studerande och unga 

vuxna. Flera hundra personer deltar varje år. Disciple arrangeras av Petrus församling i samarbete med 

Studentmissionen.  

Bli vår studeranderepresentant!  
Kom med på Studentmissionens världskongress i Indonesien!  

Sommaren 2023, i början av augusti, hålls en åtta dagar lång kongress för Studentmissioner runt om i 

världen. Ca 150 länder kommer att vara representerade, och kongressen ger en unik chans att höra hur 

studerande har det och få vänner för livet, bla genom sin smågrupp.  

En svenskspråkig studerande från Finland har möjlighet att representera Studentmissionen! Av vår 

studeranderepresentant väntar vi oss följande:  

• att du är medlem i en lokalförening i Studentmissionen 

• att du vill vara med och bygga Guds rike genom det arbete som Studentmissionen gör  

• att du förstår och pratar flytande engelska  

• att du är beredd att dela med dig av vad du lärt dig efter att du kommit tillbaka  

• att du förbinder dig till att ansöka om bidrag för resan  

Din ansökan ska vara inne 31.12. Maila den till studentmissionen@studentmissionen.fi!  

World Assembly ordnas 2.-10.8.2023 i Jakarta i Indonesien. Det är International Fellowship of 

Evangelical Students (IFES) som arrangerar den. Läs mer om World Assembly här: 

https://ifesworld.org/en/ifes-world-assembly/ 

Vårt senaste tillskott i Studmiss-familjen 
Ålands Studentmission nu registrerad som förening!  

År 2022 blev året då Ålands Studentmission blev registrerad som förening. Verksamheten har pågått i 

ett år i Studentmissionens regi, och vi är redan inne på vår andra anställda, men nu blev föreningen 

alltså registrerad. Detta bla för att kunna söka om bidrag för verksamheten.  

Tack till Caspian Boström som tillsammans med styrelsen har satt sig in i det som hör till, som stadgar 

och stiftelseurkund. Den första verksamhetsplanen och budgeten är också uppgjord inför nästa år. Be 

att arbetet skulle kunna fortsätta på sikt och att vi skulle hitta nya ansvarstagare och en ny 

studentarbetare sen när Caspian blir klar med gymnasiet och flyttar vidare för en högre utbildning.  

Kursen Min Mission 

En kurs för dig som vill göra en insats – Kursanmälan är öppen!

Kursen passar dig som är intresserad av mission och internationella frågor eller som vill inspireras av 

den världsvida kyrkan, som söker din plats i missionsarbetet eller som vill göra ett utbyte hos en 

samarbetskyrka eller -organisation utomlands. 

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap om nutida mission och fundera på kyrkans globala 

ansvar. Du får aktuell information om hur kyrkan delar det goda budskapet i ord och handling i en 

mailto:studentmissionen@studentmissionen.fi


värld stadd i kontinuerlig förändring. Tillsammans funderar vi på kulturmöten och kulturkrockar samt 

hur det är att leva och arbeta som kristen utomlands. Vi diskuterar även mission i hemlandet och hur vi 

själva kan delta i missionsuppdraget. Under kursen får vi dela tankar och funderingar, inspirera och 

inspireras av varandra. 

Enligt planerna hålls följande kurs i Helsingfors våren 2023, under följande datum 3–5.2, 3–5.3 och 

31.3–2.4. Deadline för anmälan 9.1.2023. Mer info på: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-

med/utbildningar/min-mission/ 

Visioner för framtiden 
Åtta anställda på hel- eller deltid  

Det är mycket spännande på gång inom Studentmissionen. Vi har äntligen kunnat anställa 

medarbetare på de flesta poster, och på fem års tid har årsbudgeten kunnat fördubblas från 41 000€ till 

82 000€, bla tack vare Australien-modellen där medarbetarna förväntas ha egna stödringar. Vi tackar 

och prisar Gud för detta!  

Uppmuntrade av detta siktar vi på att inför jubileumsåret 2024, när det är jämnt 60 år sen 

Studentmissionen grundades, skulle kunna göra en budget på 100 000 €. Det är inte så långt dit, 

eftersom årets budget går på 82 000 €. Om hundra personer ger 20 € till i månaden, eller om 20 personer 

ger 100 € till i månaden, så är vi där! 

Målet är att vi inom några år skulle ha tre som är anställda på heltid, och fem som är anställda på 

deltid, bla en deltidsanställd i Jakobstad. Om du vill investera i den här visionen, bli en regelbunden 

givare! Och tack till dig som redan är med!  

 

 

 



 Insamlingsuppgifter  

 

Vi hoppas och ber att understödet i slutet av året ska stiga så att arbetet kan gå på plus minus noll igen. 

Om du ännu inte är med i någon stödring går det bra att hoppa på nu! För att få stödringsbrev av en 

medarbetare eller från ett arbetsområde, skicka din e-postadress till den ansvarige medarbetaren direkt 

eller till studentmissionen@studentmissionen.fi, så skickar vi dina uppgifter vidare!   

Strategiska siffror 
Använd referensnummer så går din gåva rätt!  

Ref nr för svenska 

verksamheten:  

Arbetet på riksplan, ledande, 

info: 9108   

Helsingfors: 9108 15 

Otnäs: 9108 1520 

Vasa: 9108 31 

Jakobstad: 9108 57 

Mariehamn: 9108 60 

Åbo: 9108 28 

Veritas Forum: 9399 

Utåtriktat arbete: 9030 97 

Mission week events: 9030  

 

MobilePay 

Stöd till det riksomfattande 

arbetet, info 35985 

Stöd till Helsingfors 16490 

Stöd till Jakobstad 84466 

Stöd till Vasa 11925 

Stöd till Åbo 92413 

Stöd till Veritas Forum 76201 

Be med oss 
För alla nya projekt!  

Tack för de medarbetare som 

vi har i Studentmissionen!  

• Be för Lilian, Benjamin, 

Nico, Jonathan, Caspian, och 

Amos! 

Tack för alla nya initiativ 

som vi får ta del av just nu! 

• Tack för arbetet med 

Mission week! Be att 

konceptet med ”Grilla en 

kristen” också skulle få slå 

rot i vårt land!  

• Be för Veritas Forumet i 

Åbo, att det skulle bli en bra 

diskussion!  

Be att vi skulle få fler 

partners för arbetet som är 

villiga att stöda i bön, med 

frivilligarbete och 

ekonomiskt!  

Har du flyttat 
Eller fått ny e-postadress?  

Meddela din nya adress till 

studentmissionen@studentmi

ssionen.fi!  

 
Kontouppgifter: 

Mottagare: Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf 

Kontonummer: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH). 

- Använd hellre referensnummer än meddelande, eftersom ref.nr är gratis! 

Insamlingstillstånd 

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. 

Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2022. 

Insamlingstillstånd och mer info på https://studentmissionen.fi/stod-oss 
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