
  
FSSMnytt 06/2022 

Sanningens Ande, rövare  
och diamanter! 

Juni är pingstens månad då många har sommarlov med 

mera tid för familj och vänner och då vi firar att den tidiga 

kyrkan fick ta emot den Helige Anden. Ett av Andens  

namn är Sanningens Ande (Joh. 14:16-17) och det finns 

evig kraft och liv i Anden. 

Vi spelade Afrikas stjärna med min brorsdotter på landet. 

Hon är nästan outtröttligt energisk och har ett speciellt 

sätt att spela spel. De vita rutorna är till exempel inte 

trista tomma rutor, utan smakliga mjölkrutor. Hon är ivrig 

på att vinna och skyggar heller inte för att använda knep. 

Hon började i Kairo och jag i Tangier. 

Spelet börjar; vi når båda snart våra delmål. Jag är först i 

Kapstaden där jag plockar upp mina 500 spänn för att se-

dan mötas av en bandit vid det jag tog för en diamant-

gruva. Hon hittar en topas på Kanarieöarna, och dricker 

sedan kall mjölk i Timbuktu. Vi hittar båda ädelstenar, 

åker båt, flyg och träffar på rövare.  

Jag får ofta vara på min vakt med tärningen då hon försö-

ker fuska. Spelet drar med mig och jag märker att jag 

också minsann vill vinna. Men speciellt vill jag få henne att 

gilla reglerna och lära sig att motgångar inte är så farliga. 

Hon hittar stjärndiamanten i Kongo och försöker genast 

sälja den för pengar. Jag förklarar att den är ovärderlig 

och hittar sedan själv den ovärderlige hästskon på nästa 

tur i Okomba. Dessvärre kastar jag bara ettor med tär-

ningen och trevar mig långsamt och utfattig fram genom 

Centralafrikas täta djungel med min hästsko. Hon är däre-

mot rik och flyger snabbt hem i första klass. Som slut på 

spelet tar hon alla pengar, alla diamanter och all mjölk 

från spelkartongen. Jag föreslår för henne att vi stänger in 

bovarna i finkan och den idén tycker hon är bra. Efter en 

stund får de tre bovarna varsitt glas mjölk, och sedan 

överöser hon dem med alla spelets pengar, mjölk, ädel-

stenar, hästskor och diamanten. Nu är bovarna plötsligt 

snälla igen.  

Efter spelet erkänner min brorsdotter att hon fuskade en 

gång med tärningen då jag inte märkte. Kanske var det 

därför vi hade så lätt att förlåta bovarna.  

Hemma i Åbo samma dag får jag erfara en annan tjuv; 

min cykel är stulen. Jag känner mig trots det inte bestu-

len. Det finns saker folk kan stjäla och saker folk inte kan 

stjäla från oss: cyklar hör till det första: medan Sanning-

ens Ande är en gåva från Gud som inte kan köpas, säljas 

eller stjälas. Så som Afrikas stjärna eller hästskon skall 

man ta den hela vägen hem och hålla fast i den. Anden 

ger oss hoppet om ett evigt liv och i varje stund ett evig-

hetsperspektiv. Den håller oss ödmjuka inför Guds stor-

het, och gör det därför möjligt för Honom att verka i våra 

liv varje dag i både stora och små saker. 

Jag önskar dig en riktigt skön juni månad och pingst. Ta 

vara på de människor som är nära dig och ta vara på 

både din egen och din kaveris diamant eller hästsko:  

Sanningens Ande. Guds frid! 

Text: Onni Thulesius 

          Ordförande i ÅSSM 

Jean t.h. med en del av skolungdomsgemenskapen i  

Mariehamn.  



 

Den 27-29.4 fylldes Cor-huset av studerande som 
kom för samtal om tro, mening och livet. Fredags-
kvällens sista möte samlade så många studerande 
att samlingsutrymmets kapacitet tog slut.     
 
Allt började med att HSSM:s Jonathan Vik och Nico 
Villanen åkte på evangelisationskonferens i höstas 
(FSSMnytt 01/22 och 02/22). Där såddes fröet om 
att ordna ett Mission Week i Helsingfors. Ännu vid 
jul låg Jonathan på sitt sovrumsgolv och bad en 
nödfylld bön: ”Jesus, om du inte hjälper blir det en 
pannkaka av allt!”. Nästa morgon då Jonathan ser 
på sin telefon har han fått e-post av vännen Mark 
Taylor som han träffade på konferensen. Mark 
upplevde att Gud kallade honom att komma till 
Helsingfors för att evangelisera, och undrade ifall 
Jonathan har något passande evenemang på kom-
mande för honom och hans fru Ruth. Jonathan 
brister ut i ett spontant ”halleluja!” och resten är, 
ja, en succéhistoria om Guds trofasthet.  

 
 

Inbjudan till en resa och en relation    
 
Arrangörerna HSSM och finska Studentmissionen i 
Helsingfors HOPKO mötte studerande med kaffe 
och inbjudan till evenemanget på campus under 
hela veckan. Det bjöds på flera måltider i Cor-huset 
under vilka samtal fördes och det fanns också tid 
för undervisning. Kvällarna inleddes med lek efter 
vilket det blev lovsång och undervisning. Undervis-
ningen var tänkt att föra in de samlade på fortsatta 
samtal medan middagen serverades. Efter att ha 
träffats och samtalat flera gånger från onsdag till 
fredag, började relationer fördjupas och det som i  

Mission Week i 

Helsingfors en succé!  

vardagen ibland kan verka svårt var ständigt möj-
ligt och närvarande; att föra samtal om Jesus, om 
de egna tankarna om tillvaron och om de tankar 
undervisningen väckt. Jonathan, Nico och Mark 
tillsammans med flera andra rörde sej runt bland 
borden för och möta mänskor, höra på dem, ställa 
frågor och visa ett genuint intresse för de som 
samlats. Under evenemanget fick en person ta 
emot Jesus som sin Herre och Frälsare, medan 
flera därtill fick höra om evangeliet för första 
gången. 
 

Mer på kommande... 

Mission Week upplevdes lyckat av arrangörerna 
och födde en längtan efter mer. HSSM och HOPKO 
vill ordna ett evenemang igen nästa vår. Kom med 
och stöd ekonomiskt och i bön!   
P.S. Redan i sommar blir det ett Mission Week i 
Mariehamn! Mer info kommer.           

T.v. bilder från kaffeutdelningen och inbjudningarna. T.h. 

bilder från Cor-huset. Foto: Felix Lindvik  

LÄS MER om Mission Week i Helsingfors 

(på engelska)  

Jonathan Vik tillsammans med Mark och Ruth Taylor.  

Foto: Felix Lindvik 

https://studentmissionen.fi/sites/default/files/field/liitetiedosto/perussivu/2022/helsinki_mission_week_report.pdf


 

Styrelserna från Åbo, Vasa och Helsingfors sam-
lades på Studentmissionens lägergård Enä-Seppä 
för att ta tid tillsammans inför Gud och söka idéer 
för arbetet på den egna orten.   
 
Den 13-15.5 ordnades styrelsedagar för lokalför-
eningarna i Ojakkala, Vichtis. Det var en kärntrupp 
på ca 15 personer som samlades på Enä-Seppä lä-
gergård ledda av studentarbetarna Benjamin San-
dell och Amos Airola. På agendan fanns gemen-
skapstid, gemensam tid inför Gud, undervisning om 
bl.a. olika sätt att se på kristna samlingar, förbön i 
grupp; men också en coachningsprocess där de tre 
närvarande styrelserna fick processa det egna arbe-
tet i lokalföreningen utgående från tre frågor: var 
är vi nu: vart vill vi komma: vad behöver hända för 
att vi kan komma dit?  

     
Inspirerande och praktiskt användbart 
 
Feedbacken efter styrelsedagarna var positiv och 
upplevelsen var att visionen/-rna för arbetet nu 
känns tydligare. Dagarna beskrevs av flera som 
sporrande och direkt praktiskt användbara. Bilden 
av det egna arbetet med dess styrkor och de saker 
som för tillfället uteblir blev starkare, löd respon- 
 

Gemenskap, visioner 

och inspiration 

sen. En dröm inför dagarna var att styrelserna sku 
få känna att de är förberedda inför höstterminen 
och kan köra igång direkt, istället för att behöva en 
månad på sej att veva igång och komma på vision-
erna då det redan ofta är lite sent (läs: slutet av 
september). Styrelsedagarna gav en visshet om att 
det nu finns en plan för hur hösten körs igång i 
varje studiestad. Utrymme gavs också för att se 
längre in i framtiden — ”var vill vi vara om 3 år?”. 
Dagarna gjorde att styrelserna började känna sej 
som team, istället för att vara ”bara” styrelser. 
     

Längtan efter att få förverkliga  

Det är nog sunt att nu njuta av sommaren, men 
visst gav dagarna för flera en längtan efter att få gå 
ut och förverkliga planerna som togs fram. Det 
upplevdes också som viktigt att få samlas som en 
fokuserad grupp av människor som vill föra fram 
Guds rike i den egna staden. Nya bekantskaper 
föddes och lokalföreningarna kan också i fortsätt-
ningen dra nytta av de lärdomar och erfarenheter 
som görs på de olika orterna.   

Ett inspirerat gäng som samlats på Enä-seppä. Vädret var gynnsamt!  

Bild uppe t.v.: Hanna Holmbäck och Victoria Airola presenterar pro-

cessen i ÅSSM medan Mårten Friman följer med. T.h. delar Amos 

Airola uppmuntran. Nere t.v. ett exempel på en läsårsklocka. T.h. 

förbön i smågrupper för varandra och arbetet.    

På återseende! T.v. ges avskedskramar, t.h. teamet från Vasa.   



 

Tacka och be!  

Bli en regelbunden givare!  

De som behöver mer stöd enligt det här årets 
medeltal och långtidsmålet framåt är följande:  
 
Vasa: 832 € fattas av 2100 € i månaden  
Helsingfors-Otnäs: 602 € fattas av 1200 €  
Jakobstad: 478 € fattas av 600 € 
Mariehamn: 529 € fattas av 600 € 
Åbo: 242 € fattas av 600 € 
Veritas Forum SF: 493 € fattas av 600 € 
Ledande: 550 € 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 refe-
rensnummer nere till vänster!  

Projekt Studentmissionen 60!  

Det är mycket spännande på gång inom Studentmiss-
ionen och vi kommer att informera om viktiga sats-
ningar och anställningar inom kort. På fem års tid har 
årsbudgeten kunnat fördubblas från 41 000€ till 82 
000€! Vi tackar och prisar vår Gud!    

Kunde du tänka dig att komma med i bönen att vi inför 
jubileumsåret 2024, när det är jämnt 60 år sen Stu-
dentmissionen grundades, skulle slå ett nytt rekord 
och göra en budget på 100 000 €? Det är inte så långt 
dit, eftersom årets budget går på 82 000 €. Då skulle vi 
kunna ha fler heltidsanställda och många utöver det 
på deltid. Vi skulle ha medarbetare på fem orter och 
nå både studerande och skolungdomar, genom att 
coacha och handleda dem personligen, samt i styrelser 
och andra arbetsgrupper.  
 
Välkommen med i vårt team! 

 

• Tack för ett succéartat Mission 

Week i Helsingfors med studerande 

som kom till tro! 

• Tack för styrelsedagarna på Enä-

seppä och de visioner som togs 

fram i styrelserna. Be om att  

visionerna formas efter Guds vilja. 

• Be för Mission Week i Mariehamn i 

sommar!  

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!  


