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Kuluneen kesän ja alkavan syksyn kuulumisia

P

ari päivää ennen kesäleiriä
lähdin kaupoille ostamaan
ruokia ja vielä jotain muita
leiritarvikkeita, mutta keskustaan
lähestyessäni tajusin, että kukkaro jäikin kotiin. Jotenkin vaan kai
ajattelin, että ruokakaupasta ostan
kaiken laskulle, eikä ajatus kulkenut
niin pitkälle, että olisin tajunnut,
että minun pitää käydä toisessakin
kaupassa ja apteekissa, joista en saa
laskulle. Ennen kuin kuitenkaan
käännyin takaisin kotiin hakemaan
kukkaroa, huomasin, että pankkikorttihan onkin kännykän korttitaskussa ja niinpä menin kauppaan.
Sen verran harvoin käytän nykyään
korttia, etten muistanutkaan tunnuslukua. Tosissani sitä sinä mietin
ja lopultakin olin siitä niin epävarma, että ajattelin, kehtaanko edes
yrittää mennä kassalle, en kuitenkaan saa ostoksiani maksetuksi.
Siinäpä sitten huokasin Jeesukselle,
että autapas taasen. Mulla oli joitain
numeroita mielessä, mitä ajattelin
testata, mutta en oikein osannut
päättää missä järjestyksessä numerot painelisin. Kun kassaneiti kirjasi
ostokseni ja totesi summan xx,xx
euroa, minä tajusin silloin, että nuo
summan neljä numeroa, on just se
minun tunnusluku. Myhäilin tyytyväisenä, kun kassaneiti tietämättään
kertoi minulle, mitkä neljä numeroa
ja missä järjestyksessä siihen laitteeseen tunnusluvuksi kirjoitan. Näin
Jeesus auttoi minua maksamaan ostokseni! Ja ennen kaikkea muistutti
minua, että Hänellä on kaikki pienet
yksityiskohdatkin hallussa ja Hän
voi mitä kummallisemmalla tavalla
auttaa arkipäivän pienissäkin asioissa. Tämän kun muistan, niin voin
luottavaisin mielin katsoa tulevaan
niin oman elämän kuin koko kotimme elämän suhteen.
Lapsityön koulutusta
Alkukesästä pidimme Lastenmis-
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sion kanssa yhteistyössä Raamatun
opettaminen lapsille -kurssin, joka
oli monin tavoin antoisa niin meille järjestäjille, kuin saamamme palautteen mukaan myös kurssilaisille. Kurssin alkaessa itse kuvittelin
pääsääntöisesti kantavani vastuuta
vain keittiöhommista ja muista käytännönkuvioista, jättäen koulutusvastuun Lastenmission kouluttajille.
Vain pienellä panostuksella olin luvannut osallistua itse kurssin sisältöön. Kuinka siinä sitten loppupeleissä kävikään niin, että ajauduin,
vai pitäisikö sanoa, että minut johdatettiin, suurempaankin kouluttaja
vastuuseen. Huh! Mutta selvisin.
Itse en ole koskaan oikein viihtynyt
koulunpenkillä, vaan työssäoppiminen on tuntunut sopivammalta
oppimistavalta, joten ehkä se oli
oikein hyvä keino kouluttaa minua
kouluttajaksi, ja saada minut astumaan pois mukavuusvyöhykkeeltäni ja kokeilemaan taas jotain, mistä
järki sanoo, että ei onnistu minulta.
Siitäpä jopa jäi sen verran innostunut mieli, että jo tänä syksynä on
luvassa jatkoa lapsityön koulutukselle meillä. Yksityiskohtaisemmat
kuulumiset kesän kurssilta ja tiedot

syksyn kurssista, voit lukea toisaalta
tästä lehdestä.
Leirielämää
Heinäkuulla vietimme sitten leirielämää kouluikäisten lasten kanssa. Vaikka leiriläisiä olisi leireille
enemmänkin mahtunut, uskon, että
paikalla oli juuri ne lapset, jotka oli
tarkoitettukin. Päivät kuluivat nopsasti mukavassa seurassa raamattuopetusten,
raamatunlauseiden
opettelun, monenlaisen toiminnan
ja hyvän ruoan parissa. Säätkin meitä suosi ja vesisota tuntui olevan
mieluista puuhaa. Kiitollinen olen
vastuunkantajista, jotka olitte mahdollistamassa tämän kesän leirit.
Suljethan rukouksiisi leirillä olleet
lapset, että se Sana, mitä on saatu
kylvää, kantaisi hyvää hedelmää heidän sydämissään!
Säännöllistä toimintaa ja näyn kirkastumista
Läpi kesän jatkoimme kaikenikäisille suunnattuja sunnuntai-tilaisuuksia sekä vietimme juhannusjuhlaa.
Kun tilaisuuden alkuun aina pidän
itselleni luontaisella tavalla lapsille
suunnatun opetuksen ja lauletaan
lastenlauluja, niin olen iloinnut eri-

tyisesti siitä, kun nyt loppukesästä
on joukkoon löytänyt jo uusiakin
lapsiperheitä ja vanhempiväestökin
on pysynyt mukana. Tätä aioimme
jatkaa tästäkin eteenpäin, joka toinen sunnuntai!
Kesän aikaan ehti käydä myös
joitain vieraita niin tästä lähempää
kuin aina Ukrainasta asti. Aiemmin kertomiini vainottujen kristittyjen auttamismahdollisuuksiin on
myös tullut jotain uusia ajatuksia
ja käänteitä, mutta ei vielä sen pitemmälle olla päästy. Sen sijaan on
vahvistunut näky lähialueen lasten
ja perheiden tavoittamiseksi sekä
lapsityön tukemiseksi koulutuksien
ja materiaalien kautta. Siinäpä sitä
työsarkaa onkin. Ennen kotimme
sai olla auttamassa ihmisraunioita,
nyt teemme työtä vähän aikaisemmassa, ennaltaehkäisevässä vaiheessa, kun teemme työtä lasten parissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa myös
sitä, että panostamme lapsityöhön
niin, ettei meillä ole enää resursseja
vuokrata tiloja muille tahoille, niin
kuin olemme tässä ”välivaiheessa”
isän onnettomuuden jälkeen tehneet. Ainoastaan jatkamme yhteistyötä Kansanlähetysopiston kanssa
toimien opiston sivutoimipisteenä.
Syksyä kohti
Varsinaista syksyn toimintaa aloittelemme Nilsiän keskustassa olemalla
mukana Taiteiden yö-tapahtumassa.
Menemme kohtaamaan sinne ihmisiä, pitämään lapsille toimintapistettä, jonka kautta jaamme myös evankeliumia monenlaisen materiaalin
muodossa, ja kutsumme heitä mukaan toimintaamme. Kaikenikäisten
yhteiset koti-iltamme jatkuu parittoman viikon sunnuntaisin klo 16 niin
kuin tähänkin asti. Sinne ovat tervetulleita niin lapset kuin aikuiset; meidän tupaan mahtuisi väkeä vielä monin kerroin enemmän kuin tähän asti
on ollut! Tarkoitus on myös aloittaa
nyt syyskuun alusta pitämään kouluikäisille lapsille suunnattuja Tosi on!perjantai-iltoja, joissa luvassa raamattuopetusta, toimintaa, ja tietysti

hyvää syötävää ja kavereita – jatkoa
kesän leireille. Marraskuun lopulla
on luvassa myös viikonloppuleiri.
Meidän koti kun on täällä hieman
syrjässä, niin järkkäämme Nilsiän
keskustasta myös kyytiä heille, ketkä
sitä tarvitsevat.
Toribussipäivät
Olen myös saanut sydämelleni
sellaisen toribussiajatuksen, mitä
tahdon lähteä kokeilemaan. Olen
hankkinut telttakatoksen, minkä
voi helposti pystyttää torille ja sisutamme parhaillaan tuota meidän
pikkubussia siihen kuntoon, että
siitä saa mukavan ”leffateatterin”.
Tarkoituksenamme on mennä joka
viikko Nilsiän torille kohtaamaan
ihmisiä: lapsille on luvassa jotain
pientä puuhaa sekä bussissamme
näytämme raamatunkertomuksia
animaatioelokuvana ja tietenkin tarjolla on jotain suuhun pantavaakin.
Jossain vaiheessa voisimme vaikka
pitää ”toripyhäkoulua” tms. siellä, ois
aika hienoa!

Hänellä on
kaikki pienet yksityiskohdatkin hallussa.
Olen siis paljon miettinyt ja rukoillut, että miten tämän alueen lapsia voisi tavoittaa, kun ei tahdo enää
koululle päästä ja muutamat muutkin ovet ovat sulkeutuneet edestäni.
Nyt sitten sain tämän toribussiajatuksen mieleeni; mene säännöllisesti torille, keskelle kylää missä olet
näkyvillä ja missä on tilaa vapaana.
Tavoitteenamme ja rukouksenamme olisi kohdata ihmisiä, ennen
kaikkea lapsia, ja olla sitä kautta välittämässä ilosanomaa Jeesuksesta ja
kutsumassa heitä sitten myös meidän toimintaamme. Ensin Nilsiässä,
jospa sitten jo naapuripitäjissäkin; ei
sitä tiedä :) Pienestä se alkaa ja katsotaan, mitä tuleman pitää vai tuleeko yhtään mitään. Mutta tiedätkö
mitä? Minä tarvitse sinua avukseni!

Pyydän, että rukoilet, että saamme
pikkubussimme kuntoon ja muutkin asiat hoidettua ajallaan, ja ennen
kaikkea sen puolesta, että voisimme
siellä torilla kohtaamassa ihmisiä
Jeesuksen rakkaudella; kohtaamassa
yksinäisiä, monin tavoin rikkinäisiä
perheitä ja lapsia, taloudellisten tai
muiden taakkojen painamia – juuri
niitä, jotka Jeesus tahtoo sinne lähettää. Auttaen askeleen eteenpäin.
Rukoile, että voisimme tällä alueella
loistaa Jeesuksen valoa ennen kaikkea lasten ja perheiden elämään ja
jos tämän Jeesuksen suunnitelmien
mukainen hanke, niin se saisi kantaa Jumalan tahdon mukaista hedelmää. Kiitos Jeesus, että me saamme
nähdä, kuinka Sinä tänäänkin toimit
lasten ja perheiden parissa niin täällä meillä kuin ympäri Suomen, nostaen, kantaen ja pelastaen!
Lisäksi syksyyn mahtuu myös
monenlaista lapsityön materiaalien
valmistusta, niin ilmais- kuin myyntimateriaalia. Niihin voit tutustua
osoitteessa www.ilosanomalapsille.net
ja kohta myös tarjolla paperisia esitteitä. Perinteiseen tapaan vietämme
jälleen myös kotimme Syyspäiviä,
syys-lokakuun vaihteessa. Tarkemman ohjelman voit lukea tämän
lehtisen takakannesta. Lämpimästi
tervetuloa päiville mukaan!
Monenlaiset ovat mietteeni tähän
syksyyn käydessä, sillä luvassa on
varmasti monenlaista innostavaa,
mutta myös haasteellista tehtävää
– elämää kaikessa sen kirjossaan –
kipeitä taisteluja ja riemun hetkiä.
Siitä olen iloinen, että sinä olet mukana tässä työssä. Kiitos kaikesta
muistamisesta!
”Olen armahdettu, Herra, kiitän siitä. Omaan tehtävääni kutsui minutkin.
Vaikka voimani ei aina siihen riitä,
tiedän, että annat voiman tarmonkin.
Tunnet minut, Herra Sinä tunnet minut.
Olet vienyt työhön viinitarhasi. Olet aina
kantanut ja huolehtinut, Isä taivaallinen
rakkaudessasi. ” Väinö Simojoki
Jeesuksen hoitoon, ystäväni!
Marika Huusko
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Eväitä raamatunopettamiseen lapsille

K

esäkuussa, viiden päivän
ajaksi, kotiimme saapui
viisitoista eri-ikäistä ihmistä, eri seurakunnista ja eri puolilta Suomea opiskelemaan yhdessä,
kuinka viedä evankeliumia Jeesuksesta lapsille. Tämä Raamatun opettaminen lapsille (ROL) -kurssi pidettiin
yhteistyössä Lastenmission kanssa
ja kouluttajina oli Siitosen Pekka ja
Vähäkankaan Helena ja minä, allekirjoittanutkin osaltani.
Kurssi sisälsi monipuolisen kattauksen evästä siihen, kuinka opettaa
lapselle evankeliumin perusasioita.
Jokainen pääsi myös käytännössä harjoittelemaan, kuinka opettaa
lapselle yhden raamatunlauseen ja
pitämään kokonaisen raamattuopetuksenkin sekä käymään myös sielunhoidollista keskustelua lapsen
kanssa. Esillä oli myös erilaisia ideoita, kuinka eri tavoin raamattuopetusta voi tukea ja havainnollistaa ja
mitä kaikkia erilaisia tapoja onkaan
lähteä lapsia tavoittamaan.
Rukoilen, että jokainen kurssilla
ollut löytäisi oman paikkansa lasten
tavoittamisessa evankeliumilla, niin
että kurssilta saadut eväät tulisivat
käyttöön; oli ne lapset sitten omia
lapsia tai lastenlapsia, tai pyhäkoulujen, toimintailtojen, leirien tai
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muun toiminnan kautta tavoitettavia lapsia. Suljethan sinäkin heidän
rukouksiisi?

Saimme
innostavaa opetusta
lasten kohtaamisesta ja
heidän maailmastaan.
Saadakseni kurssilaisten mietteitä
esille, heitin muutamille kurssilaisille muutaman kysymyksen, johon he
tässä vastaavat.
1. Kuka ja mistä olet?
2. Miten ja miksi tulit ROL-kurssille?
3. Mitä opit/sait kurssilta?
4. Kenelle suosittelisit kurssia?
Miksi kannattaa lähteä kurssille?
1. Olen Leo. Kesällä olen savolainen, talvella hämäläinen eli kesät
vietän synnyinseudullani Lapinlahdella, talvella Lahdessa.
2. Näin kurssista ilmoituksen ystäväkirjeestä joka alkoi kiinnostaa.
Unohdin kuitenkin sen, mutta Leh-

tomäellä käydessäni Marika kertoi
vielä siitä mielenkiintoisesti. Mielessäni oli jo kauan pyörinyt Raamatun
kehotukset, kertokaa lapsille ja lastenlapsille Jumalan suurista teoista.
(2Ms 10:2). Vielä selkeämmin se
vaivasi, kun muutimme talveksi lähelle lapsenlapsiamme: kuinka osaisin kohdata lapsenlapsiani ja kertoa
heille elävästi elämän tärkeimmästä
asiasta, Jeesuksesta. Yllättäin löysin
itseni kesäkuussa ROL- kurssilta,
Taivaan Isä näköjään heittelee meitä
ihmeellisesti uusiin tilanteisiin.
3. Kurssi oli yllättävän antoisa.
Saimme innostavaa opetusta lasten
kohtaamisesta ja heidän maailmastaan. Rohkaisevia olivat käytännönharjoitukset, kuinka kertoa Raamatun tapahtuma elävästi. Opettajat
olivat kannustavia ja taitavia.
4. Suosittelen kurssia kaikille ikään
katsomatta, vielä vanhemmalla iälläkin jotain oppii.
Sinä ystäväkirjeenlukija, jos sinua
askarruttaa, kuinka välittää tietoa
Jeesuksesta, lapsen parhaasta ystävästä, kurssi on parhain mahdollisuus opetella ja rohkaistua. Harvoin
on noin selkeää ja innostavaa opetusta.
1. Lea Kauppinen Kuhmosta
2. Olin kuullut useammalta taholta,
että ROL-kurssi on tosi hyvä. Kerkisin pitemmän aikaa seurata, missä
kurssi milloinkin on. Sitten huomasin Lastenmission sivuilta ja Lehtomäen ystäväkirjeestä, että kesällä on
kurssi Nilsiässä Lehtomäellä. Ajattelin, että tuonne menen, jos Jumala
järjestää asiani ja saan töistä lomaa.
Halusin tulla oppimaan, kuinka lapsille voi opettaa Raamatun kertomuksia elävästi ja mielenkiintoisesti.
Ja oppia viemään ilosanomaa tavalla, mikä on lapsen helppo omaksua.
Halusin pyhäkoulun ja Donkkisen
pitoon vinkkiä ja ideoita.
3. Kurssi oli tosi monipuolinen ja
erittäin hyvä. Siellä oli paljon myös
käytännön harjoituksia, jotka oli
mielenkiintoisia ja mieleen painuvia. Käytiin läpi monia raamatun-

Ja se että
evankeliumin pelastussanoma tulisi kertoa
koko laajuudessa.
kertomuksia, joista etsimme mitä
kukin raamatunkertomus voisi
puhua lapselle arki elämään. Mitä
sanomaa siinä on uskovalle lapselle ja ei-uskovalle lapselle. Ja se että
evankeliumin pelastussanoma tulisi
kertoa koko laajuudessa. Tämä olikin hyvin laaja asia. Raamatunlauseen opettaminen lapselle oli myös
mielenkiintoista. Siihen sain monia
tapoja ja vinkkiä.
4. Kurssia suosittelen kaikille ihmiselle, jotka on lasten kanssa tekemisissä tavalla tai toisella. Esim. pyhäkoulun opettajille, kerho-ohjaajille,
perheen äideille ja isille, mummuille
ja ukille ym ym.
Kurssilla oli tosi hyvä olla ja sieltä
sai paljon ideoita, mutta myös rohkaisua lapsityöhön. Ja sitä rohkaisua
varmasti me jokainen tarvitsemme, koska sitä huomaa itse olevan
tosi puutteellinen tällaiseen työhön
Herra elopellolla. Olen tosi kiitollinen, kun sain olla mukana. Jos sinua
kiinnostaa lapsityö, niin rohkeasti
vaan ROL-kurssille. Tyhjänä et palaja, varmasti saat monia eri malleja
siitä, miten lapsille voi kertoa Jeesuksesta ja Raamatun totuuksista.
Saat siunattuna palata kurssilta. Ja
se että kun kertoo lapsille raamatun
asioita niin siinä kyllä itsekin saa siunauksia.
1. Virpi, Kouvolasta
2. Tulin kurssille vahingossa :) Minun piti olla ensin keittiöllä hommissa, mutta asiat johdattautuivat
niin, että pääsinkin kurssille.
3. Sain kurssilta paljon tietoa ja sellaista sydämen asennetta, nöyryyttä.
4. Suosittelen kurssia kaikille. Kannattaa lähteä, että oma näky, mikä
on ollut lapsityöstä, vahvistuu.

1. Olen Hanna Kaasinen Outokummusta.
2. Tulin ROL- kurssille vanhimmiston välittämän tiedon kautta. Oli
hyvä, että ei mennyt sivu hyvä kurssi
3. Opin uusia vanhoja tapoja lasten opetukseen. Sain rohkaisua siihen mitä olen srk:ssa tekemässä. Ja
näkyni lapsityöstä vahvistui. Sain
myös monta uutta ihanaa siskoa ja
veljeä.
4. Suosittelen kurssia jokaiselle lapsityössä mukana olevalle.
Harmittaako, kun et päässyt
kurssille mukaan? Ei hätää, nimittäin jatkoa lapsityön kursseille

on tulossa, vaikkeikaan tismalleen
samalaisen kurssina. Tämän hetken
suunnitelmissa ja rukouksissamme
on, että voisimme pitää yhden viikonloppukurssin niin syksyllä kuin
keväälläkin ja kesäkuussa on luvassa
taas viidenpäivän mittainen kurssi.
Tämän syksyn ”Eväitä raamatunopetamiseen” -kurssi pidetään 5.-6.11.
ja siitä tarkemmat tiedot löydät toisaalta tästä lehdestä. Tule mukaan
tai kerro kurssista omassa seurakunnassasi ja ystäväpiirissäsi, niin
että kaikki halukkaat löytävät tiensä
meille!
Marika
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Tahdotko kertoa lapselle Jeesuksesta?
Kaipaatko ideoita lapsityöhön?

*

Vaarin pöydältä

T

ervehdys sairasvuoteelta. Kulunut vuosi on
tuntunut pitkältä, kun sairastellessa en ole
oikein töihin pystynyt, vaan paremminkin
sänky on tutuksi tullut.
Kun tätä kotia olimme perustamassa, niin yhdellä
ystävällä oli hätä minusta, ”miten minä selviän” ja
hän toi Etelä-Suomesta erään profeetan minua tutkimaan; oisko minusta tällaiseen työhön? Kun minä
olin Hänen ”vastaanotolla” niin tulos oli selvä: ei minusta olisi tällaiseen. Hän ehdotti, eli profeetan diagnoosi oli, että lapsityöhön minusta voisi olla; etkö
hakisi johonkin lapsityöhön?
Nyt kun olen työni tehnyt Lehtomäen kodissa,
niin monenlaisia asioita muistuu mieleen… Sairasvuoteella ovat monet ajatukset pyörineet mielessä.
Monilla kirkkoreissulla minulle sanottiin: ”miksi et
aloittanut tehdä työtä ensin lasten parissa, eikö se nyt ole
liian myöhäistä? ” Nyt tyttäreni toteuttaa sitä, mikä
minulta jäi tekemättä. Jeesus runsaasti häntä siinä
työssä siunatkoon.
Sairasvuoteella kerran mietin Aatamin ja Eevan
lankeemusta; kuinka vekas käärme tuli heitä viekoittelemaan. ”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle:
"Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista
paratiisin puista'?" Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me
saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta
sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala
sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette
kuolisi.” Kuinka tuo käärme nyt vaikuttaa????? Elääkö tuo käärme vielä ja pesiikö tuo käärme jossain?
Näinä 38 vuotena, mitä olen ollut Lehtomäen kodin
työssä, olen oppinut jotain siitä, kuinka käärme pesii
meidän ihmisten sydämissä ja lisääntyy… Siitä kertoo esimerkiksi Jaakobin kirjeen 4. luku.
Ystävällisin terveisin, Jorma Huusko
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Tule mukaan
*

*******

Eväitä

raamatunopetta

*******

*******

**

*******

miseen
-kurssille

Tällä käytännönläheis
ellä kurssilla keskity
mme Uuden Testamen
muksiin ja kuinka niide
tin kerton kautta voimme opett
aa Raamatun totuuks
tukevat lapsen hengell
ia, jotka
istä kasvua.
Kurssilta saat mukaas
i materiaalipaketin, jol
la pääset hyvin alkuu
opettamisessa (kts. ku
n lasten
va) sekä pääset valmist
amaan kertauspelin.
Kurssi on tarkoitettu sin
ulle, joka haluat kerto
a lapsille Jeesuksesta
heille Raamattua. Olitpa
ja opettaa
sitten pyhäkoulun opett
aja tai kerhonohjaaja,
isä, mummi tai ukki
äiti tai
tai muuten vaan asias
ta kiinnostunut, olet
kurssille mukaan!
tervetullut
Kurssipaikka: Lehtomäe
n koti, Lehtomäentie
211, 73320 Nilsiä
Ajankohta: 5.-6.11.201
6 Kurssi alkaa la klo
9 ja päättyy su klo 15
voit saapua jo perjant
. Paikalle
ai-iltana.
Perjantaina klo 17 alk
aa 7-12-vuotiaille su
unnattu ilta, johon vo
sasi tulla mukaan ja su
it halutesnnuntaina voit jäädä
klo 16 alkavaan Kaike
yhteiseen koti-iltaan.
nikäisten
Katso lisätiedot: www.
lehtomaenkoti.net
Kurssimaksu: Emme pe
ri osallistumismaksu
a, mutta toimintaamm
kea haluamallasi summ
e voit tualla tilille FI89 5288 04
40 0216 18 (Lehtomä
Viitenumero: 1054
en koti)
Ilmoittautuminen ja lis
ätiedot: 24.10. menn
essä Marika Huusko,
325 marika.huusko@
0440 271
lehtomaenkoti.net Ma
initse ilmoittautuessa
osoite, sähköposti,
si nimi,
puhelinnumero, mahd
olliset ruoka-aineallerg
kuvaile lyhyesti lapsit
iat sekä
yökokemuksesi.
Kurssin järjestää: Lehtom
äen koti ja Lastenmiss
io

*

*

Lehtomäen kodilla
Lehtomäentie 211, Nilsiä

Perjantai-illat
Joka perjantai klo 17.-19.30.
(2.9.-16.12.2016)

Leiri
25.-27.11.2016
Ilmoittaudu 16.11. mennessä.
Jos tarvitset kyytiä Nilsiän keskustasta,
sovi asiasta Marikan kanssa hyvissä ajoin!

Torihetket
Nilsian torilla

Tosi on!
-toimintaa

Joka keskiviikko klo 14-16.
Pientä puuhaa,
Raamattuaiheinen animaatioelokuva
pikkubussileffateatterissa,
tarjoilua ja jutustelua.

7-12-vuotiaille
Marika Huusko
0440 271 325
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
www.lehtomaenkoti.net

S UPERS UURESTI
TERVETULOA!

Tämä on Lehtomäen kodin
ystäväkirje, joka lähetetään
maksutta kaikille halukkaille.
Voit tilata kirjeen sähköpostiisi
tai postilaatikkoosi.
Tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä
www.lehtomaenkoti.net
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325
Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

LEHTOMÄEN KODILLA TAPAHTUU:

TERVETULOA!
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KOTOISISSA MERKEISSÄ:
evästä Raamatusta
niin lapsille kuin aikuisille
rukousta
yhteislaulua
mukavaa yhdessäoloa
lapsille leikkihuone
tarjoilua

KÄSITYÖPIIRI
Joka perjantai klo 12 alkaen
Tehdään yhdessä
mm. lapsityön tarvikkeita
kuten käsinukkeja. (myyntiin)
Uusia valmistettavia tuotteita
ideoidaan kokoajan lisää.

Haluatko
ystäväkirjeen
mielummin
sähköpostiin?
Tee muutokset helposti
sähköpostilla:
posti@lehtomaenkoti.net

Parittoman viikon
sunnuntaisin klo 16 alkaen
Seuraavat koti-illat:
4.9. ◦ 18.9. ◦ 2.10. ◦16.10. ◦ 30.10.

Ystäväkirje I 7

Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Perjantai 30.9.
17.30 Kahvitarjoilu
18.00 Iltatilaisuus, mukana piispa Jari Jolkkonen
*laulua, rukousta ja Sanaa niin lapsille kuin aikuisille

”Ole luja ja rohkea;

älä säikähdy äläkä arkaile,

sillä Herra, sinun Jumalasi,
on sinun kanssasi,

missä ikinä kuljetkin.”
Joos. 1:9

Lauantai 1.10.
10.00 Kahvitarjoilu
10.30 ”Lutherin Vähäkatekismus – tyhjentymätön uskon aarreaitta”,
professori Jouko Martikainen
12.00 Päivätilaisuus, mukana kansanedustaja Päivi Räsänen
*laulua, rukousta ja Sanaa niin lapsille kuin aikuisille
13.30 Ruokailu
14.30 ”Elä ja vaikuta Jeesuksen seuraajana”, kansanedustaja Päivi Räsänen
15.30 Ystäväseurat kaikenikäisille
*laulua, rukousta ja Sanaa niin lapsille kuin aikuisille
17.0o Kahvitarjoilu
17.30 Laulu- ja rukousilta
Sunnuntai 2.10.
12.00 “Jumalan sanansaattajat” – sanajumalanpalvelus,
saarna: rovasti Keijo Rainerma, liturgi: kirkkoherra Juha Luukkonen
13.30 Ruokailu
14.30 ”Kuka olet Jeesus?”, Keijo Rainerma
15.30 Kahvitarjoilu
16.00 Kaikenikäisten koti-ilta
*säännöllinen tilaisuus, kts. erillinen ilmoitus

Tervetuloa mukaan!

Ideoita

ja materiaalia

lapsityöhön!

www.

ilosanomalapsille.net

Kuva: Freeimages / Carsten Huels

Syyspäivät
30.9.-2.10.2016
Lehtomäen kodin

