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Många av er funderar kanske om det är 
värt att engagera sig i Studentmissionen. 
Detta funderade i alla fall jag på när jag 
flyttade till Åbo. Beslutet att engagera 
mig i föreningen ångrar jag inte en se-
kund.  

Jag upplever att det fina med föreningen 
är att den är unik i sitt slag. Den är inte 
enbart koncentrerad till en ort utan Stu-
dentmissionen har verksamhet på de 
flesta studieorter i Svenskfinland. 

Vi i Studentmissionen kommer från olika 
sammanhang. Vi har olika slag av kristen 
bakgrund och ibland saknas denna bak-
grund helt. Dessutom är hela Svenskfin-
land representerat i vår förening. Därför 
finns det ingen stereotypisk 
”studmissare”, utan tvärtom, det finns 
en plats för var och en i vår brokiga ge-
menskap.  

Det som förenar denna brokiga gemen-
skap är vår övertygelse om att det finns 
något utöver det rent konkreta. För en 
del kan Studentmissionen vara ett ställe 
där de kan ta ett steg längre i sin person-
liga tro. För andra kan det handla om att 
få upp ögonen för att det finns mera än 
den här världen kan erbjuda.  

 

Studentmissionen – en ”obegriplig” 
gemenskap 

Det som gör Studentmissionen som stu-
dentförening fascinerande är den and-
liga dimensionen i verksamheten. Vi är 
som vilken förening som helst men ändå 
”obegriplig”. Vi både ordnar evenemang 

och medverkar på andra evenemang, 
bland annat på gulnäbbsakademin och 
i vappenfirandet. Det ”obegripliga” 
kommer till synes i den egna verksam-
heten där vi tillsammans strävar efter 
att växa i och vårda vår tro.  

Vi bjuder in alla intresserade och vi vill 
sprida det goda budskapet. Och därför 
bjuder jag in dig som läser det här 
med orden: ”Kom och se Herrens verk, 
häpnadsväckande saker gör han på 
jorden”, Psaltaren 46:9.   

 

Höstens program i Åbo  

På hösten vill vi i Åbo satsa på vari-
ation mellan lågtröskelevenemang och 
evenemang med utrymme för andlig 
tillväxt och utrustning. Ett evenemang 
som fick sitt fotfäste för knappt ett år 
sedan och som vi fortsätter med un-
der inkommande höst är ”Thank God 
It´s Friday”, eller TGIF. Under TGIF-
kvällarna som ordnas varannan fredag 
äter vi middag tillsammans och samlas 

Varför är Student-

missionen speciell?  

kring Guds ord genom andakt, skåde-
spel eller diskussioner. Jag uppmunt-
rar dig som läser det här att delta. I 
vår gemenskap finns en plats just för 
dig. 

Hanna Holmbäck studerar national-
ekonomi och är ekonomiansvarig i 
Åbo Studentmission.  

Hanna Holmbäck är aktiv i Åbo Student-
mission, bl.a. som medlem i styrelsen. 
Hon deltog i coachiningsweekenden på 
Enä-Seppä i maj.  



Välkommen med i      

Studmiss i Åbo!  

 

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

september. Utöver det ordnar vi en hel del andra evenemang: fes-

ter, vandringar, weekends, bruncher m.m.   

Vår huvudsakliga samling, Thank God it's Friday, hålls på fredagar 
under udda veckor kl. 18:00. Det bjuds på mat, lovsång, gemenskap 
och andlig input i Metskus kyrka på Tavastgatan 4. Kolla aktuella 
detaljer för veckan på vårt Instagram då fredagen närmar sig.   

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 och kom med på 

Studentmissionens verksamhet!  

Welcome to Town är ett tillfälle att lära känna nya mänskor och se vad Stu-

dentmissionen går ut på.  

Välkommen till  

Helsingfors!  

Söker du efter gemenskap? Har du funderat 

på vad livet egentligen handlar om? Vill du 

vara med och förändra världen till det 

bättre? I så fall är HSSM-gemenskapen något 

för dig! Vi är ett härligt gäng kristna stu-

derande som samlas regelbundet på Stud-

miss kansli mfl ställen.   

Kaffeutdelningar varje onsdag så länge väd-

ret tillåter utanför Arcada klo 11-13.  

Temakvällar varannan vecka. Kvällar av lov-

sång, tid att söka Jesus tillsammans samt att 

få höra en inspirerande tanke.  

Hemgemenskaper som delar livet, en plats 

där du får växa som människa och följa Jesus 

tillsammans med andra studerande.  

Vi sportar tillsammans varannan vecka med 

nya sporter och gamla favoriter.  

Vi ordnar chillkvällar ca en gång i månaden. 

Se Instagram, Facebook och vår Whatsapp-

grupp för närmare info: 

@helsingforsstudmiss 

Hemsidan: https://studentmissionen.fi/

verksamhet/helsingfors/program 

Ta kontakt med studentarbetare NIco Villan-

en på nico.villanen@studentmissionen.fi!  

Nico Villanen är studentarbetare i Helsingfors från 

och med i höst.  



 

Välkommen till 

Studentmissionen 

på Åland! 
På Åland träffas en grupp ungdomar i Lyktan 

och i Missionskyrkan i Mariehamn. De har 

redan ordnat några träffar i höst och fort-

sätter att träffas varje onsdag kl 15.30.   

 

Caspian Boström är studentarbetare det här 

året, och honom får du gärna ta kontakt med 

för att få veta mer! Mejla honom på adres-

sen caspian.bostrom@studentmissionen.fi.  

Kolla också in facebook: https://

www.facebook.com/alandstudmiss/ 

Instagram: @aland_studmiss  

Välkommen med!  

Caspian är ny studentarbetare på 
Åland från och med i höst.  

Nya saker på gång 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. 

Här några strategiska datum i Vasa: 

Catalyze Vasa 25.8 kl 18  

Startfest 12.9 i Metviksparken kl 18   

Worship Wasa, trespråkiga kvällar för studerande & unga vuxna 

26.9, 10.10, 14.11, 12.12 

Och i Jakobstad:  

Frontline i Jakobstad 24.9 och en Unga vuxna helg 25-27.11! 

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: https://studentmissionen.fi/verksamhet/vasa/program 

Jakobstad: 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!   



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 

Om du har flyttat eller har ny e-post-

adress, meddela din nya adress till stu-

dentmissionen@studentmissionen.fi!  


