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TVIVON TERVEISIA
Tie sydämen jouluun kävi verkon kautta
Vi elä syksy llä seurakunnissa mietittiin eri laisia vaihtoehtoisia tapoja
toteuttaa til aisuuksia. Loppuvuodesta koronatilanne huononi kuitenkin niin,
että yhteiskokoontumiset saivat jäädä Näin kävi myös rakastettujen
Kauneimpien Joululaulujen kohdalla.
Täysi n ilman joululauluja ei kuitenkaan tarvinnut jäädä Lähetysseuran
järjestämä Koko Suomen Kauneimmat Joululaulu! -tilaisuus keräsi
YouTubessa ja Facebookissa yhteensä yli 150 000 katselua. Myös
joululaulu -karaoke raikasi Lähetysseuran verkkosivuilla, ja sen mukana
laulettiin tuhansien ihmisten olohuoneissa yhteensä lähes 300 tunti a.
Monet seurakunnat myös jakoivat laul uvihkoja koteihin. Tämä jos mi kä
kertoo Kauneimpien Joululaulujen tärkeydestä suomalaisten
joulunvietossa.
Kor onarajoituksista huolimatta Kauneimmat Joululaulu! tuotti maailman
lapsil le lähes puoli miljoonaa euroa. Tuotto oli noin puolet normaalista
tuloksesta, mutta pidämme tätä vallitsevissa olosuhteissa varsin hyvänä
tuloksena. Olemme er ittäin iloisia, että yksityiset lahjoittajat halusivat
edell een antaa joululahjan maail man heikoimmassa asemassa oleville
lapsille. Myös seurakunnat antoivat kampanjaan kolehtituottoja kor vaavia
lahjoituksia Lämmin kiitos kaikillel

Satu Kantola, Suomen Lähetysseuran varatoiminnanjohtaja

Lähetysseuralta 50 000 euroa
katastrofiavustusta Etiopiaan
Pohjois-Etiopian Tigrayn alueella marraskuussa 2020
alkanut aseellinen yhteydenotto on pakottanut tuhannet
ihmiset pakenemaan kodeistaan, osan naa puri maahan
Sudaniin. Tilanne on edel leen levoton ja humanitaarisen
avun tarve suuri.
Lähetysseuran 50 000 euron avustus ohj ataan perille
paikallisen Mekane Yesus -kirkon kautta. Mekane Yesus
on Lähetysseuran pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa
Lähetysseura on tehnyt paljon myös katastrof ityötä
Lue lisää

Uutuuskirja: Miten pärjätä
ilmasto kriisissä?
Uutuuskirja pureutuu köyhimpien maiden ja ihmisten
asemaan ilmastokriisissä. Aihetta käsitellään niin
ti eteel lisen ti edon, poliittisten päätösten kuin työssä
saatujen kokemust enkin valossa.
Kirjassa ääneen pääsevät suomalaisten asiantunt i joiden
lisäksi Lähetysseuran kehitysyhteistyötä toteuttavien
kumppan ijärjestöjen edustajat, jotka omassa työssään
ratkovat i lmastonmuutoksen ai heuttamia ongelmia
Lue ilmaiseksi

Kriisit riivaavat Arja Koskisen työaluetta
Vahva myötätunto ja halu toimia oikeudenmukaisesti ovat
ohjanneet Latinalaisen Amerikan aluejohtaja Arja
Koskisen elämä ä. Kiinnostus alkuperäiskansoihin heräsi
jo pikkutyttönä. Lähetysseurassa Arja on päässyt
edistämään oikeuksia alueella , jota koettelevat ni in
poliittiset, taloudellis et kuin sosiaalisetkin ongelmat.
"Ohjenuoranani on Jeesuksen kehotus olla murehtimatta
mistään. Kyllä Taivaan isä pitää n1eistä huoleni"
Lue koko haastattelu

Muista seurata meitä somessa!
Tulevana sunnuntaina tarjoillaan virtuaaliset kirkkokahvit Lähetysseuran Facebook- sivuilla.
Kahvipöydän kattavat seurakuntavierailujen yhteyspäällikkö Suvimarja Rannankari
Norjanen sekä ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen. Tervetuloa mukaan!
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LÄHETYSSEURA
Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi suurimm ista kehitysyhteistyöjärjestöistä Suomessa.
Se tekee pitkä änteistä rakkauden työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta.
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