
 

Om en vecka är det dags för den årliga konferen-
sen Kyrkhelg Syd. Studentmissionen är med bland 
arrangörerna även i år.  

Konferensen hålls i år den 25-27.3 i Petruskyrkan, 
Skogsbäcksvägen 15, i Helsingfors. 

Tema för årets konferens är Skriften öppnar sig. 
Bland talare, musiker och medverkande finns Jouko 
Talonen, Pekka Reinikainen, Vesa Ollilainen, Leif 
Nummela, Fiona Chow, Mathias Sandell, Matias 
Gädda, m.fl.   

Konferensen är avgiftsfri för alla deltagare. I år öns-
kar arrangörerna att deltagare anmäler sej.  

Uppge namn, kontaktuppgifter och eventuella die-
ter. Ifall du anmäler barn till barnpassningen  
ombeds du ange ålder på barnen.  
Anmälan senast måndag 21.3.  

Anmälan till Petrus församlings kansli:  
petrus.fors@evl.fi  
eller tfn 09-2340 7100.  
 

Kolla in kyrkhelg.fi för program och tidtabell. Konfe-
rensen kommer också att streamas via Petrus för-
samlings YouTube-kanal.  Alla undervisningspass 
bandas och finns tillgängliga att se senare.  
      

Ny kraft från Gud och andra kristna!  

”Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt 

hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på 

källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går 

från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.” 

Psalm 84:6-9       

Dags för Kyrkhelg Syd 

- välkommen med!  

             kyrkhelg.fi  

 @kyrkhelg 

            @petrusförsamling 

TIPS FÖR STUDERANDE!!! 

På fredagkväll 25.3 hålls en samling med tema  
”Genetiken visar på en gemensam förfader.” 

Samlingen är riktad till studerande och unga 
vuxna. Serveringen börjar 20.30 och själva 
kvällssamlingen 21.00. Tolkning till finska  
tillgänglig.  

Pekka Reinikainen är inbjuden gästföreläsare. 
Han använder nya forskningsresultat i sin  
föreläsning.  

Efteråt fri samvaro, sång och musik.   

 

Foto: Aaron Burden on Unsplash  



  
FSSMnytt 03/2022 

Att älska sin nästa  
- och sin fiende 

Det är 82 år sedan vinterkriget tog slut. Fredsvillkoren 
var förödande för Finland och i flera decennier var lan-
dets ekonomi ansträngd. Mycket av den bördigaste 
marken- och överhuvudtaget enorma landområden togs 
ifrån Finland. Mångas liv tog slut eller förändrades dra-
matiskt som en följd av kriget och det påföljande fort-
sättningskriget.  
 
Situationen i Ukraina har likheter med vår egen historia. 
Ett mantra som är lite för lätt att ta till är: “historien upp-
repar sej”. 
Så behöver det nödvändigtvis inte vara. Många europe-
iska politiska ledare har uttalat sej om att det får vara 
slut på naiviteten inom EU speciellt gällande säkerhets-
frågor. I Finland pågår en diskussion på högsta besluts-
fattande nivå angående landets säkerhet och försvar. 
Naivitet är inte ändå samma sak som cynism. 
 
I tider som nu då det finns stora konkreta dåliga saker 
som pågår mitt framför ögonen på hela världen, kan det 
kännas frestande att ta till cyniska argument. Jag hade 
förmånen att ha en diskussion med en vän i två etap-
per; ett samtal före kriget i Ukraina - ett samtal efter att 
Ryssland anföll Ukraina fullskaligt. Min vän lyfte i sam-
talet före krigets utbrott upp att han erfarit att den Helige 
Ande börjat tala till honom om kärlek för det ryska fol-
ket. I en ledare i Kyrkpressen för en tid sedan skrev Jan
-Erik Andelin en skarp iakttagelse om hur vänverksam-
heten mellan det finländska och det ryska folket så gott 
som helt avtagit. Tidigare fanns det ett aktivt engage-
mang mellan folken.  
 
Jag utmanas av tanken på kärlek för det ryska folket. 
Jag har närmast inte känt någonting alls trots att folket 
finns i en stor minoritet i Helsingforsregionen där jag bor 
och miljonstaden St: Petersburg ligger på bara några 
timmars avstånd med bil eller tåg. Som kristen, som en 
efterföljare till Jesus vet jag att mitt kall är att älska min 
nästa, men mer än så. Jesus säger i Matt. 5:44: Men 
jag säger er: älska era fiender och be för dem som för-
följer er.            

I vårt andra samtal med min vän kom vi in på diskuss-
ionen vad vi skulle göra ifall Finland blev anfallet. Än 
en gång fick jag ta del av den vishet som givits åt min 
vän då han lyfte upp hierarkier då det kommer till vad 
som är rätt och fel. Jesus uppmuntran till oss är att 
älska vår nästa, men också vår fiende. Vi har nog alla 
människor i vårt liv som vi är beredda att försvara för 
att vi älskar dem. Det som Jesus, det som Gud, nog 
tänkte då världen blev till var att människor skulle älska 
varandra, men högst av allt älska Gud. Man är beredd 
att göra mycket för dem man älskar. Det visade Gud 
genom Jesus liv här på jorden. 
 
Där landade vi i vår diskussion med min vän. Vi är be-
redda att göra mycket för dem vi älskar. Må det inte 
vara en naiv tanke, men en som tränger undan hårda 
attityder mot andra folk och som för mej och oss när-
mare Gud och närmare de människor vi har omkring 
oss men också de människor Gud leder oss till.         

Text: Jonatan Gauffin 

          vik. Informatör 



 

 MINNEN FRÅN FÖRR! 

 FSSMnytt träffar seniorer                          

 som var med då det  

 begav sig. En intervjuserie av   

 Rolf af Hällström. Del 1.  

Pär-Olof Söderström växte upp i Hangö, studerade i 
Åbo och återvände till Hangö för en livsbana som 
lektor i matematik, fysik och kemi vid grundskolans 
högstadium. Och i religion. FSSMnytt frågar vad som 
sitter kvar från tiden med Studentmissionen i Åbo 
ett halvsekel senare? 
 
För den unga P.O. som han kallas var det församlingens 
ungdomsgrupp och senare kristliga gymnasistgruppen KGG 
som gällde. I Hangö fanns dessutom Evangeliska folkhögs-
kolan som en viktig kristen stödjepunkt. 

När studierna började vid Akademin i Åbo var Fruntim-
mersföreningen hans första församling. Skämt åsido, före-
ningen ägde lokalen där den evangeliska rörelsen höll sina 
bibelstudier. Samtidig fanns ett allvar i bakgrunden. Hangö 
har en dynamitfabrik som år 1969 drabbades av en explos-
ion. Ett av de fyra offren var PO:s pappa. 

– Jag sökte efter en fast punkt. 

P.O. bodde på Domus, mitt emot Ärkebiskopshuset, och 
våningsköket där var en viktig träffpunkt. Med åren fick 
han flera kristna vänner den vägen. 
”Fruntimmersföreningens” samling hölls mitt i veckan.  

–  Så det kändes lämpligt att gå till Studentmissionens 
möte som hölls på lördagar. 

Det blev många samlingar och han minns speciellt en med 
prosten Bertel Glade som talare. Glade kom från Tenala, 
grannförsamling till Hangö. Det gav P.O. så mycket mod att 
han kunde avge sitt första kristna vittnesbörd.  

P.O. hade tidigare besökt flera av de nordiska studentmö-
tena, som Viborg i Danmark och Halden i Norge. Mest min-
nesvärt var förstås studentmötet på Island år 1975. 

– Det var faktiskt den första flygresan i mitt liv. 

Han hade examen och tjänst hemma i Hangö men insåg 
som närmare de trettio att ”det inte är inte gott för en 
man att vara allena”. Så han skrev till Ulla Christina 
Sjöman och fick svaret: Du kommer snart att träffa din 
fru. 

– Vi träffades i sakristian i Hangö kyrka, säger Inge-Britt. 
På den tiden var gruppen Treklangen som höll konsert i 
staden ett stort namn. 

Samma år hölls det nordiska skolungdomsmötet SUM  
77  i Norge i Gol,  inte långt från Hardangervidda. De 
två var anmälda dit från var sitt håll, P.O. med ett ledar-
uppdrag. Den sista juli förlovade de sig i Gol och förlov-
ningen kom att firas av hela det nordiska SUM-mötet. 

 

Åren i Åbo fördjupade hans tro. Det positivaste ur da-
gens perspektiv är den ekumeniska inriktning som han 
fann i Studentmissionen, frikyrklighet var ingen sekt. 
Och inom Studentmissionen skötte man sitt trosliv på 
ett mera personligt sätt. 

P.O. och Inge-Britt har fyra barn. Två av dem har varit 
svårt sjuka på olika sätt. För föräldrar är det en tung 
situation och det är viktigt med andligt stöd. Inge-Britt 
hade redan länge hört till pingströrelsen, där man är 
mera öppen till bön för sjuka. Den vägen blev rörelsen 
viktig också för P.O. 

P.O. själv hör fortfarande till Hangö svenska och ställer 
upp som kyrkvärd vid gudstjänsten. Förtroendeuppdra-
gen har han lämnat. 

Viktigast för dem just nu är den lokala Gatumissionen 
som serverar både andlig och lekamlig spis, ofta för 
personer som kommit på kant med livet. 

– Gud har lett oss. För dem som älskar Jesus samverkar 
allt till det bästa, säger de två. 

Inge-Britt och Pär-Olof Söderström. P.O. håller upp programbladet från 

SUM-77 konferensen där alla deltagare firade det nyförlovade paret.  

Studentmissionen i Åbo  

uppmuntrade till ett mer  

personligt trosliv 

Text: Rolf af Hällström 



 

Tacka och be!  

Bli en regelbunden givare!  

De som behöver mer stöd enligt det här årets medeltal och lång-
tidsmålet framåt är följande:  
 
Vasa: 267 € fattas av 1400 € i månaden 
Helsingfors-Otnäs: 642 € fattas av 1200 €  
Jakobstad: 458 € fattas av 600 € 
Mariehamn: 455 € fattas av 600 € 
Åbo: 232 € fattas av 600 € 
Veritas Forum SF: 515 € fattas av 600 € 
Ledande: 595 € fattas av 2400 € 
 
Som studerande kan du ge tex 10-20 €/månad, och om du är i  
arbetslivet tex 50-200 €/månad. Se kontouppgifter och  
referensnummer nere till vänster!  

Nyheter 
På gång just nu 

Discovery Bible Studies i Vasa. Ett färdigt material som finns till-
gängligt inom Studentmissionen för att hjälpa nya bibelläsare att 
komma igång och upptäcka den Gud som uppenbaras genom 
Bibeln.  

Gemensamma Frontline samlingar i Jakobstad. Nästa samling på 
kommande, följ med Jakobstads informationskanaler för mer 
info.  

Alpha-kursen fortsätter på Åland. Det gäng gymnasieelever som 
började med en Alpha-kurs i höstas har fortsatt med kursen un-
der våren.  

I Helsingfors hålls också en Alpha-kurs. Träffar måndagar på Pub 
Thirsty Scholar. Onsdagar delas det ut kaffe, i regel vid Arcada 
mellan 11-13.  

 

Datum och större evenemang  

25-27.3 Kyrkhelg Syd   

26.3    Förbundsstyrelsens årsmöte 

27-29.4 Mission Week i Helsingfors  

13-15.5 Lokalföreningarnas styrelsedagar på Enä-Seppä  

• Be för Mission Week i Helsingfors 

27-29.4!   

• Be för alla lokalföreningars gemen-

samma styrelsedagar på Enä-Seppä 

13-15.5!  

• Tack för det som sker i lokalfö-

reningarna. DBS-bibelstudierna i 

Vasa; Frontline samlingarna i Ja-

kobstad; Alpha-kursen på Åland; 

Kaffeutdelningarna och Alpha-

kursen i Helsingfors; Studentarbe-

tet i Åbo.   

 

   Foto: Ben White on Unsplash  

Insamlingstillstånd 

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvi-
dare från och med 1.1.2021.  

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

Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710 
2297 93, BIC DABAFIHH. Insamlingstillstånd och mer 
info på https://studentmissionen.fi/stod-oss 

Insamlingskonto för Finlands ev.luth.  

Student- och Skolungdomsmission rf  

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

    Ref.nr MobilePay  

Mission Week:  9030  

Sv verks, led:   9108  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 

Informationsarbete: 9700 

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!  

MISSION WEEK 27-29.4  

Boka datumet redan nu!  

I aprils FSSMnytt kommer ett infopaket 

om vad som kommer att hända under 

de tre dagarna i Helsingfors på Yrkes-

högskolan Arcada med omnejd.  

Kom med och stöd satsningen ekono-

miskt via referensnumret nedan!  


