Kallioisten kuulumisia
tammikuu, kirje n:o 1/2020

Lahden Kohtaamispaikan joulujuhlassa oli maittavan joulupuuron lisäksi hyvää ohjelmaa ja
iloinen tunnelma ystävien seurassa.

Vilinää vilskettä Suomessa
Kiitos ystävät joulumuistamisista!
Saimme olla kuukauden Suomessa pääosin rakkaita perheenjäseniämme tapaamassa. Olihan meillä muutenkin meno päällä koko
ajan. Oli rohkaisevaa vierailla nimikkoseurakunnassamme
Hämeenkoskella. Monien halausten saattelemina he lähettivät
meidät jatkamaan tehtäväämme. Lahdessa osallistuimme Lähetyskodin sunnuntaiseuroihin, Kansanlähetyksen ja Kohtaamispaikan
joulujuhliin. Pari kertaa kävimme raamattupiirissä ja messussakin
jonkin kerran. Virkistävää kulttuuriakin tuli harrastettua käymällä
Riihimäellä Pähkinänsärkijä-baletissa, Helsingissä Cantores
minoresin muskarilaisten konsertissa ja Lahdessa Rajaton-joulukonsertissa. Jukka vietti päivän Ryttylässä Kansanlähetyksen
työntekijäseminaarissa tavaten monia työtovereita. Monessa
tilanteessa saimme kertoa työstämme ja elämästämme Japanissa.
Sopivissa väleissä Jukka valmisteli seurakunnan alkuvuoden
tehtäviä. Helena kävi kokeilemassa myös hiihtämistä KeskiSuomessa käydessämme.
Nyt sitten jo ikävä vaivaa!

Rukousaiheita
- Kiitos Suomen matkasta.
- Kiitos hyvin menneistä
joulutapahtumista seurakunnassamme.
- Kiitos työtovereistamme.
- Rukoillaan seurakuntamme
vuosikokouksen puolesta 2.2.
- Rukoillaan Itä-Tokushiman
vierailumme puolesta.
-Rukoillaan uusien työmuotojen
ja uusien kontaktien puolesta.

Japanin valoisa talvi
Palattuamme Japanin kotiin sekä ulkona että sisällä kodissamme oli
13 astetta lämmintä. Ilmalämpöpumpun ansiosta tarkenemme, vaikka
lämpö ei jakaannukaan tasaisesti asuntoon. Öisin emme pidä
lämmitystä päällä, joten aamuisin meillä on sisällä 14-16 astetta.
Lähes joka päivä on ollut aurinkoista ja lämpö on nousut yli
kymmeneen asteeseen. Taitaa olla normaalia lämpimämpi talvi
täälläkin. Aina ei tarvitse edes hattua eikä hanskoja ulkona liikkuessa.
Ylämäkeä kiivetessä joutuu takinkin aukaisemaan. Kadunvarsilla on
ruukuissa monenlaisia kukkivia kukkia. Talven suosikkikukka näyttää
olevan orvokki.

Lumestakin saimme joinakin
päivinä "nauttia" matkamme
aikana.
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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

Anna tiesi Herran haltuun, turvaa Häneen.
Hän pitää sinusta huolen! Ps.37:5
Seurakuntamme viikko-ohjelma
Haastetta riittää

Säännöllisen toiminnan lisäksi on erilaisia palavereja,
sielunhoitoa, ihmisten kohtaamisia, yhteydenpitoa niin
Suomeen päin kuin täällä Japanissa sekä vierailuja
muihin seurakuntiin. Koska teemme työtä japanin
kielellä, se vie meiltä aikaa enemmän kuin kieltä hyvin
osaavilta. Vapaapäivinäkin on välillä työasioita
hoidettava, mutta kyllä me ihan tarpeeksi saamme
rentoutua, levätä ja nauttia eläkeläisten elämästä.

Meidät on kutsuttu 11.2. ItäTokushiman seurakuntaan
Shikokun saarelle pitämään
kaksi luentoa vanhempien ja
isovanhempien rooleista
lasten kasvatuksessa
kristillisen uskon
näkökulmasta. Se olisi meille
jo melkoinen haaste
suomeksikin saatikka sitten
japaniksi. Kaikkeen sitä
heikkoina hetkinä lupautuu.
Taidamme laittaa kuulijat
pohtimaan pienissä ryhmissä
aihetta ja siten löytää yhdessä
joitain vinkkejä arkisen elämän
kuvioihin.

Lähettävät tahot
Leivonmäen ja Hämeenkosken
kappeliseurakunnat
Päijät-Hämeen Kansanlähetys

Ketkä kaiken tuon työmäärän hoitaa?
Meidän vapaaehtoisten eläkeläisten kanssa seurakunnassamme työskentelevät kokotoimisesti Asta Vuorinen ja
osa-aikaisesti naisevankelista Eriko Kitasako. Kerran
kuussa saarnaamassa käy evankelista Norio Yoshida, joka
vihitään papiksi maaliskuussa Länsi-Japanin ev.lut. kirkon
vuosikokouksessa. Hänet nimitetään huhtikuusta alkaen
seurakuntamme vastuupastoriksi. Kanttorin työt hoituvat
kahden vapaaehtoisen turvin. Seurakunnan taloudenhoitaja
on vapaaehtoinen. Hän opettaa myös kerran kuussa pyhäkoulussa. Lisäksi jumalanpalvelusten juontajina toimii
seurakunnan jäsenet. Siivous ja tarjoilut hoidetaan yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Useimmissa kirkkomme seurakunnissa on vain yksi palkattu työntekijä, joten meidän
pienessä seurakunnassamme ovat asiat siinä suhteessa
hyvin. Seurakuntamme vuosikokouksessa 2.2. valitaan uusi
seurakuntaneuvosto ja päätetään mm. toimintasuunnitelmasta ja talousasioista.

Tue työtä
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Uusina työmuotoina alkavat
tammikuussa Käsityökahvila
ja suomen kielipiirit.
Iloitsemme kovasti uusista
kontakteista.
Siunausta toivottaen
Jukka ja Helena

Yhteystiedot: ainohelenakallioinen@gmail.com

kallioinen.jukka@gmail.com
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