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Ystävä-lehti
Ruotsin kansanlähetyksen jäsenlehti
Julkaisija Ruotsin kansanlähetys

S:ta Mariasväg 40, 61292 Finspang
www.ruotsinkl.palvelee.fi

Päätoimittaja Sakari Kalliomaa
Toimitus

Pirkko Teikari, puh. +358505403988,
pirkko@teikari.org ja

Kari Teikari, puh. +358505905077,
kari@teikari.org

Painopaikka Föreningshuset Fontänen,
Linköping

Painos 250 kpl

Ystävä-lehden toimitus pidättää
itsellään oikeuden muuttaa tai jättää
julkaisematta lähetettyjä kirjoituksia.
Myös tapahtumien ja tilaisuuksien

ohjelmiin voi tulla muutoksia
lähetyskodilla ja maakunnissa.
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"Evankelioikaa kansa - evankelioimaan kansoja"
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen Evankelisluterilai-
sen kirkon lähetysjärjcstöistä. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen an-
tamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat Egypti, Englanti, Etiopia, Japa-
ni, juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Yh-
teensä 76 1ähetystyöntekijää (31 .1 2.201 1 ). Suomessa toimii 1 8 piirijärjestöä ja
Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa.
Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlähetysopis-
tossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maailmanlaajui-
sessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia työntekijöitä.
Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa. Kodilla järjestetään
erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym. päiviä. Kotia vuokra-
taan mm. kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.
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Pääkirjoitus

Kääntyminen vai
täyskäännös?

Kun Samuel tuli Saulin luo, Saul sanoi
tehneensä Herran tahdon. Samuel ky-

syi, että mitä sitten on tämä lampaiden
määkiminen mitä kuulen korvillani? Mikä
meni vikaan kun Herra sitten hylkäsi Sau-
lin? Saulhan sanoi säästäneensä valioyksi-
löt Herralle? Samuel vastasi LOPETA ja
kysyi miksi et kuunnellut Herran ääntä
vaan syöksyit saaliin kimppuun?

Kuinka vaikeaa on ottaa Sana todesta kun
olemme saamassa maallista etua ja vain vä-
hän poikkeamme Sanan ohjeesta? Tai kuin-
ka vaikeaa on seurata Sanaa jos yleinen
mielipide on jotakin muuta?

Saul jatkoi selittelyään ja siinä taidamme
kaikki olla loistavia. ”Säästimme ne uhra-
taksemme ne SINUN Jumalallesi”. (jae 21 ,
ei enää sama Jumala Samuelin kanssa)

SILLOIN Samuel sanoi Saulille: kumpi on
Herralle mieluisampi, kuuliaisuus Hänen
Sanalleen vai teot? Seuraavaksi tulee järi-
syttävät Sanat: kapinointi on taikuuden
syntiä ja niskoittelu kotijumalien (lue:
omien järkeilyjen, luulojen) palvelusta ja
hylkäys tuli. (jae 23)

Saul sanoi pelänneensä kansaa, miten usein
mekin pelkäämme muiden mielipiteitä?
”Älkää olko ihmisten orj ia, sillä teidät on
kalliisti lunastettu.” (1 . Kor. 7:23)

Jatkuvia rukousaiheita

Lähettimme Susanne ja Ka-
ri Valkama.

Työntekijämme Sakari Kal-
l iomaa ja Kari Teikari.

Raamattu- ja rukouspiirit
paikkakunnil la.

Piirihal l ituksel le vi isautta
Herralta päätösten tekoon.

Diakonia-työn puolesta
Ruotsin kansanlähetykses-
sä.

Lähetyskotimme ti laisuudet
ja tulevaisuus.

Vierai levat jul istajat kodil la
ja maakunnissa.

Maakuntakierrokset ja ma-
joittajat.

Uskoll isuutta Sanassa ja
työssä meil le kaiki l le!

Vainotut kristityt kaikkial la.

Israel in puolesta.

KL:n työ eri maissa.

Marko ja Kirsi Piittala
aloittavat, jos Herra suo,
lähetyskodin isäntäparina
elo-syyskuussa.
Toivotetaan heidät
tervetul leiksi ja muistetaan
heitä rukouksin.
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Täyskäännös tarkoittanee koko elä-
män antamista Jumalan vastuulle,
muutos tarkoittaa usein kokonaan
uutta ajattelua totutusta. Jeesuksen
seuraaminen tarkoittaa koko Juma-
lan Sanan noudattamista, ei pelkäs-
tään mieleisten jakeiden kohdalla.
Saulkin vihki tuhon omaksi vain
kaiken halvan ja arvottoman, olem-
meko valmiita noudattamaan Sanaa
kun joudumme ristiriitaan oman
ymmärryksemme kanssa?

Seuraavassa luvussa saamme tutus-
tua Daavidin ja Goljatin taisteluun,
jossa Goljat edustaa maallista val-
taa ja voimaa parhaimmillaan. Pi-
tuus n. 3 m, keihään kärki painoi n.
1 0 kg ja panssarit n. 28 kg. Raa-
mattu sanoo israelilaisten joutu-
neen pakokauhun valtaan Goljatin
huutaessa (1 . Sam. 17:1 1 ). Me em-
me voi voittaa perkeleen juonia ja
voimaa, mutta meidän tuleekin sa-
noa kuten Daavid: sinä tulet minua
vastaan miekan, peitsen ja keihään
kanssa, mutta minä tulen sinua vas-
taan Herran Sebaotin, Israelin tais-
telurivien Jumalan nimessä.

Tämä asenne on ystävät ainoa
mahdollisuus meillekin olla voitta-
jan puolella ja saada lepo elä-
määmme ymmärtäen, että sota on
Herran ja meidän tulee vain sotia
ohjeiden mukaan Hänen aseillaan.
Mutta me emme voi sekaantua so-
taan omilla aseillamme tai joukoil-
lamme, jos niin teemme kannamme
myös itse vastuun taistelusta, mutta
kun turvaudumme Isään kantaa

Hän myös vastuun elämästämme.

Evankeliumia vastaan on aina sota,
joten pukeutukaamme täyteen sota-
varusteen, eli Jeesukseen, kaikessa
elämässämme ja ehyellä sydämel-
lä, niin saamme luottaa Jumalan
haluun auttaa voimakkaasti kaikkia
sellaisia taapertaj ia. (2. Aik. 1 6:9)

”Luottamus Jeesukseen on enem-
män kuin mielipiteet maan, se on
enemmän kuin osaamme me ajatel-
lakaan, se on ojennettu käsi Juma-
lan, johon tarttumalla elää uskal-
lan”.

Siunattua kesäaikaa kaikille ystä-
villemme ja erityiskiitos kaikille
rukoustaistelijoille!

Palvelijanne Herrassamme ja Va-
pahtajassamme Jeesuksessa Kris-
tuksessa,

bro Sakari
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Sieltä - täältä

Hei taas ystä
vät!

Jospa kertoisin
vähän siitä, että

olin Suomessa vii-
me viikolla, kun
veljeni uurna vietiin (vainajan toi-
vomuksesta) isän haudan viereen
Norrköpingistä Kauhajoelle. Kuoli
ennen kun olisi täyttänyt 90 vuotta.
Niitä oli 9 sisarusta perheessä yh-
teensä, että 2 velj istä on nyt päässyt
lepoon. Molemmat oli sotaveteraa-
neja, joista säilyivät terveinä kotiin,
vaikka olivat vaikeissa paikoissa.
Sekin oli Herran varjelusta, moni
jäi sille matkalle, noin 70 000.

Ilmat oli Suomessa silloin lämpi-
mät ja maanviljelijät, niillä oli kiire
saada siemen maahan ennen sadet-
ta. Tänne Ruotsiin Suomesta sade
saatteli meitä Örebrohon saakka,
niin että merellä satoi osa rakeita.

Lähetyskoti

Nyt on sitten Lähetyskoti oma koti
– ei olla enää vuokralaisia. Johto-
kunta on ostanut maapohjan, joka
on ehkä alle hehtaarin ja sitten tuo
kokoustalo ja toinen majoitus- ja
ruokailupaikka, kolmas ulkoraken-
nus, kirpputori. Nyt on kansanlähe-
tysystävillä vapaa paikka kokoon-
tua. Olisikohan kesällä talkoohen-

keä mennä myymään kirpputorita-
varaa Norrköpingiin. Siellä on
puisto, jossa lauantaisin on kova
hulina eri myyntikojujen välillä.
Miksei Kansanlähetys myös mene?
Tosin vähän toisella nimellä, koska
siellä on maahanmuuttaj ia kauppo-
ja hieromassa, lähetys on arka asia,
kristitty lähetys. Olisi jo aika
muuttaa tavara rahaksi, vaikka hal-
valla. Joku voi lakata tuomasta
uutta, koska tavaraa on ennestään
paljon. Paikka pitää varata ja se
kuulemma maksaa 100 kr? paikka.
Hyvät kieli-ihmiset ja kauppaa tai-
tavat vaan asialle. Auttavia muissa
tehtävissä voi löytyä? Tällä tem-
pauksella voi tulla suuri lähetysra-
ha, tavara ja raha kiertämään.

Nyt kertaan vähän historiaa, vaikka
paikka ja aika voi olla väärin. Kun
Ruotsin suomenkielinen kansanlä-
hetys perustettiin Örebrohon siinä
1973, innostuttiin pitämään Raa-
mattupäiviä 2 kertaa vuodessa, ke-
väällä ja syksyllä. Että laskekoon
nyt vaikka, monetko raamattupäi-
vät on pidetty tähän saakka, siinä
n. 71 kertaa? Joku voi saada enem-
pi tai vähempi. Tämän perustami-
sesta asti. 6 kertaa raamattupäivät
pidettiin Karlstadissa. Raamattu-
päiviä on pidetty muistaakseni
Norrköpingissä, Tukholmassa,
Köpingissä, Örebrossa, Götebor-
gissa, Tidaholmissa, Skövdessä,
Vibyssä, Boråsissa. Joku voi muis-
taa enempi, minä muistan nämä.
Jokaisella, ainakin osalla, on pidet-
ty useita kertoja kuin Karlstadissa.
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Sitten kun Finspångin kunta 1985
alkoi panna tämän koulun myyn-
tiin, niin joku kehoitti laittamaan
ostotarjouksen kunnalle. Finspån-
gin kunta pyysi hintaa 400 000 kr.
niistä. Johtokunta pyysi miettimis-
aikaa. Reino Valkama ehdotti, että
tarjotaan 200 000 kr. Kunta suostui
siihen. Siitä asti on Raamattupäiviä
pidetty Finspångin Lähetyskodilla.

Vaikka tällä hinnalla kaikki saatiin,
niin maavuokra vuosittain oli
1 0000 kr. Sitten tuli paljon remont-
tia tämän kirkkosalin ja käräjätu-
van sisällä ja kirppukaupas. Kaikis-
sa tehtiin talkootyötä, mikä helpotti
kaikissa maksuissa. Lämmityskatti-
loissa ja kaikissa muissa menot
nousi samaan summaan. Kattojen
uusiminen ja tiilien laitto ja katto-
maalaus, sisätiloissa keittiössä ko-
merojen tekoa, vessat, suihkuhuo-
neet. Niin myös koulurakennukses-
sa vessat, suihkuhuoneet, saunat
tehtiin ym. Aina porukassa oli mo-
nitaitoisia ammattilaisia, että työ
menestyi. Kirkkosali laajennettiin,
tehtiin kahdesta luokasta yksi huo-
ne. Luokkien välinen seinä otettiin
pois, niin tuli 80 hengen kirkkosali.
Puhujakoroketta muutettiin, puhu-
japöytä tehtiin jne.

Joku kirkko uusi kaluston, sieltä
saatiin tuolia kirkkosaliin ja monis-
tushuone tehtiin kasetteja varten,
jossa ne valmistettiin. Kaikenlaista
keittiökalustoa lahjoitettiin, monet
toivat maatuotteita, marjoja, peru-
noita ym. Nykyisin kaikki tämä on

vähentynyt iän myötä. Kansanlähe-
tysväki oli kuin lammaslauma, kun
ei ollut omaa kokoontumiskotia.
Johtokunta etsi niitä, kun Halsber-
gissa Vibyn kunnasta saimme
vuokrata ison kartanotalon, jossa
väki sai viettää juhannusta ja joita-
kin vihkipareja vihittiin siellä. Siel-
lä oli Elma Koski, vierasemäntä ja
siellä oli myös jonkun aikaa Ante-
ro Pietilä. Tilat oli pienet, niin että
alkoi suuremman tilan etsintä, olle-
tikki vuokraisäntä alkoi nostaa
enempi vuokraa. Johtokunta näki
ilmoituksen, että Pappila oli myyn-
nissä Hjortkvarnin kunnassa. Joh-
tokunta kun sitä katsasti, se totesi,
että on huonosti pidetty, pieni ja
vaatii paljon korjausta. Se hylättiin.
Kun sitten sitä miettii, se olisi ollut
liian syrjässä, kaukana 35 km
Örebrosta ja Finspångista 35 km,
siis tällä välillä.

Sitten joku tiesi, että Vättern järven
rannalla on myynnissä hotelli
Gränna. Kauniilla paikalla, sitä
vastapäätä joitakin kilometrejä ran-
nasta saari, yksi suuri turistinähtä-
vyys. Järven syvyys sanotaan ol-
leen 70 m. Saaren nimi on Visings-
ö. Siellä on suuret tammimetsät,
niitä hoidettiin niin, että niistä kas-
voi suoria ja pitkiä, istutettiin tihe-
ään, että niistä tuli oksattomia lai-
vateollisuutta varten. Siksi se on
suosittu turisteille. Johtokunta kat-
soi, että se on syrjäinen paikka, sen
lähistöllä ei ollut kansanlähetysys-
täviä. Vaikka kuka halusi, olisi
saanut hotellista oman nimikko-
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huoneen. Ei ostettu.

Kun nyt katsoo taaksepäin – hyvä
oli, ettei ostettu. Kyllä tämä
Finspång oli se paras paikka. Aluk-
si talkooväkeä oli jo Finspångissa.
Siellä oli kansanlähetykseen tullut
paljon uskovia, oli pyhäkoulua, oli
talkoolaisia. Seppäset aina valmii-
na lähellä, kun oli asiaa. Kyllä pal-
jon hyvää teki myös Tuoviset, oli-
vat jonkun vuoden emäntää, isän-
tää, siis asuivat siinä.

Vaimoni Aino oli Raamattupäivillä
pääemäntä silloin, kun eri kaupun-

keja kierrettiin ja vähän aikaa Lä-
hetyskodilla, jossa sitten opasti
(sairauden takia, dementia) Eeva-
Liisa Minkkistä näihin ruokien
laittoihin ja kaikkeen muuhun sii-
hen kuuluvaan työhön. Suuren
työn ovat myös Minkkiset tehneet
siellä Skövdessä ja Finspångissa.

No niin, olisihan tällaisen muistel-
man voinut joku toinenkin tehdä
kuin Olli.

No toivotan, että hyvää kesää!

T: Olli Ojala

Rakkaan veljemme Pentti Seppäsen
hautaan siunaaminen toimitettiin

Risingen kirkossa perjantaina 17.5. Läm-
minhenkinen muistotilaisuus pidettiin sen
jälkeen Mariagårdenissa. Jumala anta-
koon voimia Rauhalle, lapsille, lasten-
lapsille ja muille sureville omaisille ja
ystäville. Sydämemme iloitsee siitä, että
Pentti on päässyt Isän luokse vaivasta
autuuteen.

In memoriam
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Lähde mukaan virkistymään ja uu-
distumaan Finspångin raamattu-

viikolle. Mukana mm. Danilo Valla,
Sakari Kalliomaa ja Anna Talvitie.
Tulkkaus suomeksi. Päivisin vapaata
yhdessä ja erikseen oloa. Viikon aika-
na mahdollisuus esim. Kolmårdenin
vierailuun (omakust.). Yhteismajoitus
miehille ja naisille erikseen. Ota mu-
kaan vuodevaatteet ja pyyhe. Ilmoitat-
han erityisruokavaliosi. Ohjelma alkaa
maanantai-aamuna ja osallistujat voi-

vat saapua jo sunnuntai-iltana/iltapäi-
vällä 28.7. Tilaa on 50:lle ensimmäi-
selle. Olet sydämellisesti tervetullut!
Ilm./tied. Kari Teikari, email ka-
ri(at)teikari.org, puh. +358505905077.
Hinta on 1700 kruunua ja se sisältää
ohjelman mukaiset tilaisuudet, majoi-
tuksen, saunat sekä päivittäiset ateriat
ja kahvit. Matkat eivät sisälly hintaan
ja osallistuja vastaa itse matkajärjeste-
lyistä. Annamme vihjeitä ja ohjeita
matkustamiseen.

Danilo Vallan raamattuviikko
29.07. - 04.08.201 3

Lähetyskodilla
Sankta Mariasväg 40, Finspång

Päiväohjelma

klo 07.00 aamun avaus
klo 08.00 aamiainen
klo 09.30 raamattutunnit: Danilo

Valla, Sakari Kalliomaa
ja Anna Talvitie

klo 1 1 .30 tauko
klo 12.00 lounas
klo 1 3.00 tauko
klo 14.00 kahvi
klo 14.30 tauko
klo 16.00 raamattutunnit: Danilo

Valla, Sakari Kalliomaa
ja Anna Talvitie

klo 18.00 päivällinen
klo 19.00 tauko
klo 20.30 iltapala

Sunnuntain 4.8. ohjelma poikkeaa hie-
man ja ilmoitetaan tarkemmin paikan
päällä.

Pääsi paina ristin juureen

Siell` ovi auki eloon uuteen.

Viivy siinä.

Kysy miksi

tulit Herra naulituksi?

Omienko synteis tähden
ei - ei niin, vaan minun tähden.
Anna anteeks`

Herra suuri,
kuule, kun mä huokaan juuri.

Miksen voi mä luokses tulla
vaikka siihen halu mulla?
- Tässä olen
tule meille, meille juuri.

Leena Veikkolainen
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Juhannuspäivät
21 . - 22.06. 201 3

Lähetyskodilla
Sankta Mariasväg 40, Finspång

Juhannusaatto 21 .06.

klo 16.00 lipunnosto ja virsi 580: 1 . 6. ja
7. säk.

klo 16.30 päivien avaus ja rukoushetki
Sakari Kalliomaa

klo 17.00 raamattuhetki Seppo P. Mäki-
Arvela

klo 18.00 ruokailu
klo 19.00 juhannuksen ystäväseurat:

todistuspuheenvuoroja, virsiä,
esirukousta. Seurojen jälkeen
grillausta ja sauna.

Juhannuspäivä 22.06

klo 07.00 aamun sana ja rukous
klo 08.00 aamiainen
klo 09.00 jumalanpalvelus, saarna Reino

Valkama
klo 10.30 raamattuhetki Reino Valkama
klo 1 1 .30 rukoushetki ja päätöstilaisuus
klo 12.00 ruokailu ja kotiinlähtö

Lähetyskodilla syksyllä

Raamattupäivät 27.-29.09.2013
Syyskokous ja Sielunhoitopäivät 26.-27.1 0.2013
Kasvupäivät 23.-24.1 1 .201 3

Lähetyskodin tapahtumiin
ilmoittautumiset puh. +46
122 21 155 tai email ruot-
sinkl@sekl.fi. Ruoka ja
majoitukset 200 kr.
(raam.päiv. 250 kr.), omat
liinavaatteet. Lapset alle 10
v. ilmaiseksi, nuoret 10-16
v. 1 00 kr. (raam.päiv.1 25
kr.)

Maakuntakierros
syyskuu

Pe 20. 1 8.30 Tidaholm
La 21 . 1 3.30 Göteborg
Su 22. 1 1 .00 Trollhättan
Su 22. 1 7.00 Grums
Ma 23. 1 8.00 Karlskoga
Ti 24. 1 8.00 Sandviken
Ke 25. 1 4.00 Kolsva
Ke 25. 1 7.00 Surahammar
To 26. 1 8.00 Motala
Su 29. 1 6.00 Tukholma

Maakuntakierros
lokakuu

Pe 18. 1 8.30 Skövde
La 19. 1 3.30 Göteborg
Su 20. 1 1 .00 Trollhättan
Su 20. 1 7.00 Skoghall
Ma 21 . 1 8.00 Karlskoga
Ti 22. 1 8.00 Sandviken
Ke 23. 1 4.00 Kolsva
Ke 23. 1 7.00 Surahammar
To 24. 1 8.00 Motala
Pe 25. 1 8.00 Finspång
Su 29. 1 6.00 Tukholma
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Lähetyssihteerin palsta

Muutoksen ai
kaa!

Me Ruotsin kir-
kossa olemme eläneet muutok-

sen aikaa. Seurakunnista tehdään suu-
ria, meilläkin täällä Finspångissa on
laitettu neljä seurakuntaa yhteen. Muu-
tokset elämässä ovat joko epämiellyt-
täviä tai miellyttäviä. Muutokset voi-
vat saada aikaan joko kaaoksen tai hel-
potuksen. Jotkut muutokset ottavat pit-
kän ajan toteutuakseen niin että kerki-
ää sopeutumaan ja ottamaan ne vas-
taan. Toiset muutokset taas tapahtuvat
niin nopeasti ettei oikein edes ymmär-
rä eikä kerkiä niiden mukana.

Me ihmiset reagoimme eri tavalla
kaikkeen. Ihmiseen vaikuttaa esim. ke-
vät ja syksy eri tavalla. Syksyn tullessa
pimeys hiipii aina päivä päivältä aikai-
semmin, aivan kuin se söisi valon tiel-
tään tai levittäisi pimeän, paksun pei-
ton kaiken ylle. Kevään tullessa päivät
pidentyvät ja valo aivan kuin työntää
pimeyden sinne jonnekin tai käärii sen
rullalle ja herättää kaiken uudelleen
elämään. Nekin ovat muutoksia ja vai-
kuttavat meihin ihmisiin. Jumala sa-
nassaan lupaa meille ihmisille lohdu-
tuksen kaikkeen kaaokseen, suruun,
huoleen, murheeseen ja epätoivoon.
"Tulkaa minun tyköni kaikki työtäte-
keväiset ja raskautetut niin minä annan
teille levon". Me saamme tulla sellai-

senaan kuin olemme Hyvän Jumalan,
taivaan tähtien Isän luokse, jonka luo-
na ei mikään muutu. Hänen luonaan ei
valo vaihdu varjoksi. Eikä pimeys saa
meissä otetta jos me vaellamme totuu-
dessa. Joh. 3:1 9-21 .

Valo on tullut maailmaan, mutta paho-
jen tekojensa tähden ihmiset ovat va-
linneet sen asemasta pimeyden. Se, jo-
ka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei
tule valoon, etteivät hänen tekonsa
paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa
totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi,
että hänen tekonsa ovat lähtöisin Ju-
malasta. Sekin on muutosta, ihminen
joka tulee pimeydestä valkeuteen, hän
on uusi luomus. Eikä sekää ole ihmi-
selle niin helppoa tehdä. Mutta Jumala
on luvannut autta jokaista joka huutaa
avuksi Herran nimeä. Meidän on itse
valittava ja jätettävä pahat tekomme ja
astuttava Jumalan pyhien kasvojen
eteen ja pyydettävä anteeksi pimeyden
tekoja. Silloin valo tulee puolellemme
ja pimeys katoaa, koska Jeesus on tul-
lut valoksi maailmaan. Aivan niin kuin
Mooses, jolle Jumala sanoi: riisu ken-
gät sillä maa jolla seisot on PYHÄÄ
MAATA. Kaikki Jumalan läheisyy-
dessä on pyhää ja kunnioittamisen ar-
voista. Jos me vaellamme valkeudessa
niin yhdessä Isän, Jumalan kanssa ei
elämän muutokset ole raskaita kantaa.
Jeesus sanoo MINÄ OLEN TIE JA
TOTUUS JA ELÄMÄ.

Siunausta elämääsi toivottaen

Silja
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Naistenpäivät
1 7. –1 8.08.201 3
Lähetyskodilla
Sankta Mariasväg 40, Finspång

Lauantai 1 7.08.

klo 12.00 ruokailu
klo 1 3.00 tervetuloa
klo 1 3.1 0 raamattutunti
klo 14.00 kahvi
klo 14.30 raamattutunti
klo 16.00 lähetysterveisiä
klo 17.00 ruokailu
klo 18.00 ystäväseurat, paikallisia

vastuunkantajia, vapaa sana
klo 19.30 iltatee, mahdollisuus sielunhoitoon,

sauna

Sunnuntai 1 8.08

klo 07.00 aamun sana ja rukous
klo 08.00 aamiainen
klo 09.00 aamuhartaus
klo 09.30 raamattutunti,

keskustelua aiheesta
klo 1 1 .00 jumalanpalvelus
klo 12.00 ruokailu ja päätöskahvi

Vuoden 2013 Naistenpäivillä vierailee Anna Tal-
vitie.

Kaikki sisaret joukolla mukaan. Tuokaa
ystävännekin.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!
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Kuvia maakuntakierrokselta

Skövde Göteborg

Trollhättan
Grums

Karlskoga

Järbo

Finspång

Kolsva

Tukholma

Finspång
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Lähettien kuulumisia

Lauantaina 23 maaliskuuta oli Lä-
hetyspäivät Lähetyskodilla. Aloi-

timme virrellä, "Menkää maitten ääriin
asti, näin on käsky kuninkaan". Mei-
dän kuninkaamme käsky kuuluu Men-
kää ja kertokaa että olen ylösnoussut.
Menkää ja tehkää minun tahtoani.
Mutta miten monta kertaa me kylläkin
menemme, mutta teemme ja toteutam-
me omaa tahtoamme. Herra armahta-
koon meitä.
Susanne kirjoitti. Hei Silja. On aina ki-
va saada postia sinulta, olen iloinen,
että saan olla Jumalan lapsi ja myös
olla mukana tällaisessa
raamatunkäännöstyös-
sä. Se on ollut suurta
seikkailua, monesti on
tuntenut itsensä hyvin
pieneksi. Mutta Jumala
on suuri ja hän kykenee
tekemään monin ver-
roin enemmän kuin osaamme pyytää
tai edes ajatella! Olkoon Hänelle kun-
nia ja ylistys!

Susanne lähetti kirjapaketin jossa oli
kirjoja käännettynä Durin kielelle, Jee-
susfilmi myös käännetty Durin kielel-
le. Saimme myös katsella kuvia heidän
työstään. Kun heillä oli filmin ensi-il-
ta, niin Pastori Syalom kirjoitti illasta
näin. "Vanhat, nuoret ja lapset. Kaiken
ikäiset durilaiset katsoivat elokuvaa in-
tensiivisesti välittämättä siitä että yö
painoi jo päälle. Sinä yönä he saivat
sellaisen helmen, jota kukaan ei voi
heiltä varastaa.Tämä helmi on Sana,
joka tuli pelastamaan ja joka pyyhkii

koko ihmiskunnan synnin niin että ne,
jotka uskovat, saavat elää iankaikki-
sesti". Ihmiset ovat olleet kiinnostu-
neita tästä filmistä. . . .

Mutta mitä Kari tekee nyt?
Kari on lomautettuna maaliskuusta
heinäkuuhun. Sinä aikana hän suunnit-
telee menevänsä neljäksi kuukaudeksi
työkokeiluun pieneen ohjelmistoyri-
tykseen, jossa yksi ohjelma pitäisi siir-
tää iPadille. Hän sanoo näin, "Ru-
kousaiheena on, että oppisin ohjelmoi-
maan hyvin".

Mitä Susannelle kuuluu? Kiitos hyvää.
Eilen kävin lääkärissä. Kaik-
ki oli hyvin paitsi vähän ko-
honnut kolesterooli. Nyt sit-
ten ulos lenkille sen sijaan
että syödään voileipiä. Olen
myös käynyt hammaslääkä-
rissä kun oli kova kipu ham-
paassa ja saanut nyt juuri-

hoitoa kipeään hampaaseeni ja nyt al-
kaa tuntuun hyvältä. Tänä keväänä ei
ole matkaa Kaakkois-Aasiaan. Toivon
voivani syksyllä käydä siellä. Nyt tun-
tuu hyvältä olla täällä pitkähkö jakso
ja tehdä asioita, joita en yleensä voi
tehdä. Tänä viikonloppuna menin ys-
täväni kanssa naistenpäiville. Se tuntui
kivalta!

Toivottavasti kaikki on hyvin teidän
kohdallanne.

Lämpimin terveisin

Susanne Valkama
koko perheen puolesta.

Grums

Järbo

Finspång
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Maksuohje

Maksaessasi pankkisiirrolla ole hy-
vä ja merkitse viestitietoihin mak-
sun aihe tai tarkoitus, esimerkiksi:
kuukausiuhri, lahjoitus, lähetystyö,
ruotsintyö, kiinteistön kulut, kirjat,
cd:t, lehdet (yksilöi ostos), jäsen-
maksu, Finspångin tapahtuma, Sa-
karin palkka jne.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission är en av Finska kyrkans missionsor-
ganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga nära och fjärran missionsbefallnin-
gen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivilligheten i vår verksamhet.
Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Afrika samt Oceanien. I hemlan-
det (Finland) finns en rikstäckande distriktsorganisation (Totalt 1 8 distrikt).
Folkmissionen utbildar missionsarbetare i Ryttylä folkhögskola i Finland och
hjälper de troende att hitta sin plats vid det globala uppdraget.

Folkmissionen i Sverige är en förening och arbetar främst bland de
finskspråkiga. Folkmissionen vill ge städ och befrämja evangelisationsarbete,
samt arbeta för utlandsmissionen inom församlingarna.

Pankkitil i

Sveriges Evangelisk-lutherska
Folkmission

Nordea
IBAN SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC NDEASESS

Plusgiråt 4 15 40-6
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