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Jes. 35:1
”Ontale otayi ka tundulukwa
nokutemuna oongala.”
”Kuin lilja kukkikoon maa.”

Rakkaat lähettäjämme,
Keväisen pilvisenä, vaikka silti lämpimänä, päivänä kirjoitamme teille joulukirjettämme. Kiitos jälleen
tärkeästä ja arvokkaasta tuestanne. Jaamme teille nyt joitakin viime kuukausien ”tähtihetkiä”. Pääsimme
käymään syyskuussa Angolan Shangalalassa lähetyksen 125 -vuotisjuhlassa sekä António Barroksen
piispanvihkimyksessä läntiseen hiippakuntaan. Lokakuussa osallistuimme hankepalavereihin Botswanassa ja
Namibiassa. Eteläisessä Afrikassa on yhteensä lähes kolmekymmentä hanketta viidessä eri maassa.
Saimme olla mukana myös kaksissa häissä. Ensimmäiset olivat Lähetysseuran tohtoristipendiaatin, Eliakim
Shaanikan, Tuna-tyttären häät. Toisissa morsiamena oli Paulinumissa opiskellut pappis-stipendiaattimme
Alice Nghipunduka Angolasta (kuva oikealla alhaalla). Morsiamen kuuluukin täällä näyttää vakavalta.
Maaseudun juhlat ovat harvinaista herkkua meille pääkaupungin asukkaille ja matkasimme kutsun
saatuamme pohjoisen kyliin Ekokaan ja Oluteyihin. Hääjuhla on perinteisesti koko kylän ilojuhla ja kaikki
ovat kutsutut vauvasta vaariin. Alla vasemmalla olevassa kuvassa kylän kukut, isoäidit, odottavat kotiin
saapuvaa hääparia. Vastaanotto on riemullinen ja se tapahtuu pitkän kaavan mukaan äänekkäästi ”ligoloiden”
(ilohuudoin) ja häränhäntiä heiluttaen ja ”tantaten” (tanssien) niin, että tanner tömisee ja pölisee!

Uutiskirje 4
Hong Kongin aluepäällikköpäivät & lapsityön voluntaarit Katuturassa
Ilkka osallistui syyskuussa Hong Kongissa Lähetysseuran aluepäällikköjen kokoukseen, jonka parasta
antia olivat yhdessäolo, jakaminen ja keskustelut monista uudistuksista. Päivin kanssa päiväkotityössä
ovat touhunneet vapaaehtoiset Emilia ja Satu auttaen Hosianna-päiväkodissa mm. pitämällä
opetustuokioita. Lapsityön koulutuspäivät monipuolisine sisältöineen järjestettiin lokakuussa Toivo
Tirronen-päiväkodilla yhteisvoimin Botswanasta vierailleen kirkollisen työn koordinaattori Marja
Alastalon kanssa. Osallistumisprosentti oli 100, mikä kertoo siitä, että työntekijöiden koulutuksesta on
todella huutava pula Katuturassa.
Mutta iloinen uutinen teille vapaaehtoistyötä pohtiville on, että Lähde liikkeelle-koulutus Felmvoluntaareille järjestetään kevään 2018 viikonloppujen aikana myös Oulussa Helsingin lisäksi.
Joululauluja – niitä kauneimpia
Laulamme tänä vuonna 8.12 Windhoekin ”piparkakkukirkossa”. Oululaisryhmän
mukana saamassamme kauneimpien joululaulujen vihkosessa (KJL 2017, laulu 21:3-4)
oli sanoma, jolla teitä lämpimästi tervehdimme:
”Siis joudu, Betlehemiin kulje. On armon taivas avoinna. Nyt ethän sydäntäsi sulje, kun
Jumalalle kunnia ja maassa rauha kajahtaa. Maa enkeleitä nähdä saa.
Jos lienet halpa kedon paimen, ylistä Herraa kuitenkin. Hän saattaa kasvuun pienen
taimen sateessa päivin lämpimin. Hän synkimpäänkin sopukkaan saa joulun tähden
loistamaan.”
Rauhallista Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja siunattua vuotta 2018 toivotellen Ilkka ja Päivi

Toivo. Yhteistyö.
Muutos.
Kristillinen sanoma
toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta
on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160
vuotta. Tule mukaan
rakentamaan
oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.
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työntekijän nimi.

Ilkka Repo: Eteläisen Afrikan aluepäällikkö,
vastuulla SLS:n työ Angolassa,
Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja
Zimbabwessa

Päivi Repo: Eteläisen Afrikan alueellinen
tiedottaja, kummityön yhdyshenkilö ja Felmvoluntaarien ohjaaja

Rukousaiheet: Johdatusta Botswanan
luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen 2426.11
Voimia ja viisautta sisarkirkkojemme
työntekijöille seurakuntatyössä, toimistoissa,
päiväkodeissa ja kouluissa
Läheteille terveyttä, voimia, kärsivällisyyttä ja
uskoa sekä varjelusta kaikille matkoille

