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Vanhasten lähettikirje 2/2021 (6.4.2021)

Olemme päässeet nauttimaan Suomen kevättalvesta mm.
pilkkimällä. Florence on ehtinyt jo saada myös tuttavallisen
lempinimen ”Frozen”.

Rakkaat lähettäjät! Tervehdys Kangasalta. Palasimme Suomeen Ugandasta maaliskuun puolessa
välissä. Saimme jätettyä kodin ja työt Gulussa ja matkattua turvallisesti Suomeen koronapandemian
rajoituksista huolimatta. Siinä on aina oma hommansa, kun pistää pillejä pussiin kentällä ennen
kotimaan kautta. Kiitollisella mielellä ollaan, että kaikki meni loppujen lopuksi ihan hyvin ilman
suurempaa säätöä. Kampalassa kävimme kaksissa eri koronatesteissä ennen KLM lentoamme. Kun
lentokone nousi Entebben kentältä kohti pohjoista, sai huokaista kiitoksen yläkertaan koko porukan
puolesta.
Oli mahtava tunne laskeutua Helsinki-Vantaalle tiistaina iltapäivällä. Melkein oli vaikea uskoa todeksi.
Täällä Kangasalla meitä odotti ystävien ja sukulaisten valmiiksi kalustama kaksiomme, joka tuntui heti
kodilta kynnyksen yli astuessamme. Olimme alussa koronakaranteenissa, joka päättyi kun kävimme
koronatestissä terveyskeskuksessa ja saimme negatiiviset tulokset.
Ugandassa sain osallistua mm. Bidibidin ja Palapekin
leireillä pidettyihin nuorten seminaareihin vielä ennen
lähtöä helmi-maaliskuussa. Oli hyviä koulutuksia,
joissa eteläsudanilaisia pakolaisnuoria oli molemmilla
leireillä koolla reilusti yli sata. Talousraporttia emme
saaneet kuitenkaan tehtyä loppuun viime vuoden
tuesta. Tilintarkastajat Ugandassa odottelevat vielä
muutamia puuttuvia raportteja kirkolta, että saavat
työnsä päätökseen. Emme ole siis päässeet vielä
lähettämään tämän vuoden taloudellista tukea kirkolle

Nuorten seminaari helmikuun lopulla Morobin
pakolaisleirillä
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tästä johtuen. ELCSS-S kirkon piispanvaalit ovat myös vielä pitämättä johtuen huonosta korona
tilanteesta Etelä-Sudanissa. Muistetaan tilannetta rukouksin.

Talouskoulutusta Palapekin talouskomitealle
tilintarkastajalta.

Ehtoollinen ennen lähtöä tämän ystäväporukan
kanssa kotipihassa.

Lauantaina aamulla 14.3 kun valmistauduimme iltapäivän matkaan kohti Kampalaa ja kotimaata kaksi
ELCSS-S kirkon pastoria Otti ja Nixon tulivat pakolaisleireiltä (kahdeksan tuntia ajoa kakspäällä 100cc
mopolla) toivottamaan siunausta ja rukoilemaan meidän matkan puolesta. Oli hyvä hetki lopettaa
työkausi yhteiseen ehtoolliseen kotimme pihalla näiden veljien ja muutamien ystäviemme kanssa.
Pastori Nixonin (Bidibidi) rohkaiseva viesti meille oli valosta, jota saamme Jumalan lapsina loistaa tässä
maailmassa, missä sitten kuljemmekin.
Paljon saimme jälleen oppia tuolla työkaudella itsestämme, työstä, ihmisistä ja Jumalasta. Aikaan kuului
jälleen myös erilaisia haasteita ja vaikeitakin aikoja. Saimme kuitenkin lähteä maasta hyvillä ja kiitollisilla
mielin valmiina palaamaan syksyllä uudelle kaudelle ELCSS-S kirkon työyhteyteen, jos Luoja suo.
Amani-tyttäremme olisi tarkoitus aloittaa koulunkäynti pääsiäisen jälkeen tuossa Kangasalan
Kirkonkylän koulun kolmosluokalla. Se olisi hänelle neljäs koulu kolmannessa maassa. Tästä
mahdollisuudesta päästä mukaan suomalaiseen kouluun olemme iloisia ja toivomme, että tämä aika
olisi hänelle hyvä erityisesti kielen oppimisen kannalta.
Seurakunnissa meillä olisi tarkoitus vierailla touko-kesäkuussa ja elokuussa. Mikäli vain tilanteet sallivat
tulisimme mielellämme kertomaan työstä ja tapaamaan teitä henkilökohtaisesti seurakuntiin.
Lämmin kiitos vielä, kun olette seisseet rinnallamme jälleen yhden työkauden ajan rukouksissa ja
taloudellisesti.

Lämpimät terveiset ja kiitokset myös Etelä-Sudanin ELCSS-S kirkon veljiltä ja sisarilta kaikesta siitä
avusta ja rohkaisusta, jota he ovat kauttanne saaneet hätäänsä ja puutteeseensa. Jumala apunne
siunatkoon.
Voikaa hyvin!
“Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä
ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon
teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne,
joka on taivaissa.” (Matt. 5:14-16)
Tehtävä kirkkaana mielessä!
Pate&co
***
Suomessa meidät tavoittaa:
puh. 046 886 5712
sähköposti: pauli.vanhanen@gmail.com
osoite: Mäntyveräjäntie 5 H 67, 36200 Kangasala
(Tervetuloa poikkeamaan, lämmitellään kaffet mielellään!)
PS. Koronaviruspandemian vuoksi postin kulussa on Ugandassa ollut suuria ongelmia. Meillekään ei
valitettavasti viimeisen vuoden aikana ole posti sinne tullut perille.
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