
Nu när jag börjar avrunda min studietid, 
har jag reflekterat över vilka lärdomar 
jag fått. Det här är ett försök att ge mina 
bästa råd till nya studerande. Studie-
världen är en tuff arena, som samtidigt 

är fylld av möjligheter. Jag vill särskilt fokusera på 
möjligheterna.

Inledningsvis är studielivet bland de bästa ställena 
att dela sin tro till andra på ett naturligt sätt. Låt mig 
berätta hur jag tänker. Vid universitet träffar man 
enkelt nya människor på diverse evenemang. Sam-
tidigt lever man i en unik fas av livet med frihet och 
tid att socialisera. Lever man öppet taggad för Jesus, 
har man tidernas bästa chans att av misstag glida in i 
existentiella samtal med folk regelbundet. Men man 
måste också spela sina kort rätt.

Först och främst måste man markera tydligt att 
man är kristen. Gör man inte det, blir det svårare att 
växla om till en sådan roll senare. Studielivet försöker 
pressa folk in i en del konstiga roller. Men detta kan 
motverkas ifall andra från början vet var man står. 

Ett bra sätt att signalera sin tro är via sociala medi-
er. Postar man på storyn från gudstjänsten, om något 
bibelställe, eller delar ett vittnesbörd från vardagen, 
lägger folk märke till det. 

Fast ingen genast skulle reagera i stunden, öppnar 
det ofta möjligheter senare. Människor frågar antag-
ligen vid något tillfälle om ditt liv med Gud, och det 
är ett fantastiskt tillfälle att tala in i deras liv. Vidare 
slipper man att tvinga på tron i varje relation, men i 
stället hålla en dörr öppen för alla nyfikna.

Särskilt studieevenemang och fester kan vara 
sådana tillfällen då bekanta (och helt nya människor) 
vill komma fram och diskutera djupa ämnen. Således 
lönar det sig att delta i olika evenemang. Vi är kallade 
att vara ett ljus ute i världen; att äta och dricka med 
syndare så som Jesus gjorde.

Studieevenemang är givetvis utmanande miljöer, 
stundvis. Men om du kan älska en brusten värld och 
se människorna så som Jesus skulle ha sett utan att 
döma dem, kommer du att klara dig bra. Om du inte 

Studielivet är ett av 
de bästa ställena att 
dela sin tro
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Vad är då slutsatsen?  
Att inte göra någonting?

kan, måste du kanske rannsaka ditt hjärta.
Alkohol är kanske den svåraste dimensionen att 

navigera i. Och här måste man vara noga med att dra 
hälsosamma gränser. Fatta beslut om dessa gränser 
på förhand och inte i stundens vimmel. Jag rekom-
menderar att gå tillsammans med en pålitlig vän, 
om det bara är möjligt. Överlag är kanske det allra 
viktigaste under studietiden att hållas kopplad till 
troende vänner. Att tanka iver för Gud tillsammans 
med dem (till exempel via Zoom). Detta motverkar 
negativa inverkningarna som studielivet ibland kan 
föra med sig.

Att berätta om Jesus behöver inte vara dramatiskt, 
eller systematiskt. Om man är öppen om sin tro och 
lever en vardag där man är närvarande för andra 
människor händer väldigt mycket av sig själv utan 
ansträngning. Jag hoppas ni alla får uppleva en med-
vind i ert studieliv och trosliv!

tidigare studentarbetare i Åbo
Amos Airola
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Mission week  
i Helsingfors  
i april igen! 

MISSION WEEK

Ifjol ordnades den första Mission week 
satsningen i Helsingfors på mycket länge. 
Den föregicks av många turer, men slu-
tade så bra att studerandena vill satsa på 
en ny vecka i år igen.

Arbetet med Mission week i Helsingfors började med en 
vision om att göra något större, att göra något missio-
nalt. Under hösten 2020 var det tänkt att några av oss 
från HSSM skulle delta i en Feuer konferens i Grekland 

men det var inte möjligt eftersom Coronan satte stopp för det. 
Sen fick vi en ny möjlighet att delta hösten 2021 i stället och 
den tog vi. Jag, Nico Villanen, nuvarande studentarbetare, och 
Jonathan Vik, nuvarande ordförande i HSSM satte sig på flyget 
med iver om att lära sig om Mission Week konceptet. 

Vi tog det vi hade lärt sig och flög tillbaka till Finland för att 
berätta för andra och sätta igång Mission Week planeringen. 

Under jullovet bad Jonathan Vik om att hitta en talare, och 
dagen efter kom det ett mail där Mark Taylor från USA skrev att 
om någonting händer i Finland under våren så vill han mer än 
gärna medverka. Halleluja. Mark var en person som vi bekantades 
oss med under Feuer och det uppstod en fin vänskap. Nu hade vi 
en talare.

Efter det öppnades Cor-huset som en möjlig plats för oss att 
ordna evenemanget. Väldigt snabbt gick det från att vi inte visste 
vad en Mission Week är till att vi hade datum, talare, och en plats 
för våra möten. 

SAMARBETE
Att ordna en Mission week är inget en ensam person klarar av, 
det är inget en liten grupp klarar av ens, så vi behövde hitta sam-
arbetspartners. 

När vi fick veta att vi hade en engelskspråkig talare så öppna-
des det upp nya möjligheter för samarbete. Vi ställde frågan till 
Helsingin OPKO om de vill göra detta tillsammans med oss. Så 
det gick från att var ett finlandssvenskt evenemang till en språk-
mix där vi fick samarbeta på finska, svenska och engelska.

Vi hade ett möte med Tomi Koho som tidigare har varit med 
och planerat Mission week i Uleåborg, för att höra tips och bolla 
tankar om vad som är bra att tänka på när man planerar och 
utför ett evenemang. Det var också till nytta för oss att höra om 

Mission Week talare 
Mark Taylor talade om: 
”Vad vi kan veta om 
Gud”. Vi samlades på 
Cor-Huset i Arabia. 
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Av Mission week ifjol lärde vi oss att 
det är bra att ha ett samlande möte för 
dem som ska medverka innan man börjar. 
Den samlingen var ifjol fylld av bön, ge-
menskap och lovsång. Vi fick lära känna 
varandra och få en känsla av att nu händer 
det. Vi fick gå in i veckan på rätt sätt, med 
Jesus först. 

Ifjol ordnade vi lunchträffar med gratis 
mat, men dit kom det inte så mycket folk, 
antagligen för att skollunchen är så billig. 
I stället kommer vi att satsa på att dela ut 
kaffe på campus och göra reklam på det 
viset. Det funkade bra ifjol, och vi hade 
från 20-60 personer med på våra kvälls-
samlingar. Vi började rätt smått men varje 
samling ökades antalet deltagande. 

Redan första kvällen var det en stude-
rande som tog emot Jesus. Då tänkte vi i 
planeringsgruppen att även om detta är 
det enda som händer så har vi lyckats, vi 
hjälpte någon hem till Fadern. Sen fick vi 
så frön i många och öppna upp diskussion 
och tankar. 

Det finns mycket vi får ta med oss av det 
som hände ifjol. Vi får be om att göra en 
ännu bättre Mission week i år, att kunna 
välkomna folk och ge plats för Jesus.  

hur arbetet hade sett ut i en finsk kontext.
Den bästa samarbetspartnern vi jobba-

de med var ändå Jesus. Vi fick lyssna till 
vad Gud vill att vi ska fokusera på och rikta 
blicken mot honom. Vi fick bjuda in Jesus 
och be om hans ledning varje möte. 

På själva evenemanget var det otroligt 
fint att se hur alla kom samman. Frivilliga 
studeranden, vänner och bekanta som 
hjälpte till genom att välkomna, be, sköta 
servering, klicka slides, ta bilder och annat. 
Det behövs många förmågor på en Mis-
sion week!

MOTGÅNGAR
Men även om vår vision och ambition var 
stark att göra Jesus känd i studievälden så 
fanns det ett och annat som tog emot. För 
det första hade vi planerat in evenemang-
et mitt i vappen-veckan så vi konkurrerade 
med en massa andra studentorganisatio-
ner. Pengar, hur mycket hade vi och vad 
skulle vi satsa dem på. Erfarenheten av 
en tidigare Mission week för ett antal år 
sedan hade lämnat spår i hur folk såg på 
projektet. 

Men alla våra motgångar gick att kom-
ma över. Vi fick bidrag för vårt evenemang 
och Mark erbjöd sig att stå för sin resa 
själv, han kom med sin fru. De valde också 
att samla in en gåva till oss från sin hem-
kyrka utan att vi frågat om hjälp. Studeran-

de var intresserade av det vi ordnade och 
många deltog trots andra vappen-eve-
nemang. Den gamla inställningen rann 
av när folk fick se att Gud var närvarande 
och hur många icke-troende som deltog. 
Studerande hittade oss genom blanketter, 
vänner, slumpen eller för att vi spelat spi-
keball utanför. Studerande och ungdomar 
kom till Cor-huset i Arabia för att ta del av 
sanningen Jesus har för oss och kärleksfull 
gemenskap.

MISSIONWEEK I ÅR IGEN
I år kommer vi att ordna en ny Mission 
week igen i slutetav april, tisdagen-freda-
gen den 18-21.4, och före det, på måndag 
eftermiddag 17.4 ordnas ett Veritas Forum 
för att sparka igång veckan. Mission week 
ordnas på Cor-huset nära Arcada och 
Veritas Forumet på Arcada. 

Nico Villanen 
Studentarbetare in 
Helsingfors 

Många goda diskussioner fördes under Mission 
week dagarna. 

”What can we know about God?” -blanketter 
med program och teman för de olika kvällar-
na. Delades ut med en kopp kaffe, förstås. 

Redan första kvällen 
var det en studerande 
som tog emot Jesus.
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NYHETER

Jakob Nylund, våra nya studentarbetare i Åbo, deltog på medarbe-
tardagarna på Enä-Seppä i januari och blev välsignad till tjänst där. 

Den svenska medarbetarskaran samlad i början av året. Uppe fr.v. Li-
lian Lindén och Benjamin Sandell. Nere fr.v. Jakob Nylund, Jonathan 
Vik och Nico Villanen. Från bilden fattas vår man på Åland, Caspian 
Boström.  

Välkommen med på förbundets  
årsmöte på plats eller på distans!

Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf håller sitt 
årsmöte 18.3.2023 kl 10 på kansliet på Tavastvägen 155 A 9 och 
på distans. Stadgeenliga ärenden behandlas, för mer info, se 
opko.fi/liittokokous. För att kunna delta måste man anmäla sig till 
opko@opko.fi.

Fredagen 10 mars kommer Amy 
Orr-Ewing att delta i ett Veritas 

Forum i Vasa. Temat kommer att 
vara “When life does not turn out 
the way I hoped for - dealing with 
circumstances” och forumet hålls kl 
15, antagligen i Academill eller Fa-
briikki Mer info på sociala medier! 

ABOUT AMY 
Amy Orr-Ewing is an international 
author, speaker and theologian who 
addresses the deep questions of our 
day with meaningful answers found 
in the Christian Faith. She is the 
author of multiple books including 
‘Where is God in All the Suffering?’ 
and bestselling, ‘Why Trust the 
Bible?’.  

Over the last twenty years, Amy has given talks and answered 
questions on university campuses around the world. Amy is inte-
rested in the intersection of questions of meaning and faith with 
the marketplace, education and policy making. 

Amy holds a doctorate in Theology from the University of 
Oxford. She enjoys broadcasting in the media and giving public 
lectures. Amy lives in Oxford with her husband ‘Frog’. They have 
three boys, JJ, Zach and Benji. For more info visit www.amyorr-
ewing.com. 

Amy Orr-Ewing till Vasa! 

Author, speaker and theo-
logian Amy Orr-Ewing. 
HAZEL THOMPSON, TRUE IMAGE 
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