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Rakkaat ystävät,

Täällä Gaboronessa koleat talvikelit ovat
saapuneet aivan viime öiden myötä. Onnekseni paljon myöhemmin kuin viime
vuonna. Lämpötila on tippunut öisin alle
+10 asteen. Se tarkoittaa, että taloissa on
koleaa. Ulkona päivällä on lämmintä,
jopa hetken aikaa + 26 astetta. Avonaisten
ikkunoiden kautta lämpöä virtaa ilokseni
hiukan sisätiloihin kunnes auringon laskiessa ikkunat on syytä vikkelään sulkea.
Olen iloinen, että ensimmäistä kertaa voin kirjoittaa teille niin, ettei koira ole purrut minua, en ole saanut
ötököistä tautia, en ole tippunut hevosen selästä enkä ole kaatunut polkupyörällä, koirien kanssa puskassa
juostessa tai Kgale Hillillä kiivetessä. Se on iso, iso kiitos! Kaiken lisäksi veljentyttäreni vieraili luonani huhtikuussa. Sydän täynnä iloa sain hänen kanssaan nauttia luonnosta ja villieläimistä (kuvassa norsuja takani).

ELCBn ensimmäisen piispa Robinsonin juhlajumalanpalvelus
ELCBn ensimmäinen piispa Robinson saapui lähetystyöhön Botswanaan Etelä-Afrikasta 50 vuotta sitten.
Sitä juhlittiin Gaboronen Katetraaliseurakunnassa koko sunnuntaipäivä
10.3.2019. Juhlapuheessaan emerituspiispa Robinson kertoi ELCBn
historiasta. Juhlajumalanpalveluksessa puhujia oli Etelä-Afrikan pastori
Motswaselen lisäksi runsain määrin
botswanalaisia. Heistä emerituspiispa
Moenga etuoikeutettuna jatkoi emerituspiispa Robinsonin jälkeen. Nuorisokuorosta lähtien oli tarjolla esityksiä. Juhlajumalanpalvelukseen oli
saapunut myös Suomen Lähetysseurasta ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen ja Eteläisen Afrikan aluepäällikkö Ilkka Repo. Lounaalle siirryttiin puhuttelevien kuvien saattelemana - ELCBn kolme piispaa ELCBn
henkilöstön kanssa alttarilla.
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Työntekijäpäivät Johannesburgissa
Viime uutiskirjeeni kirjoittamisen jälkeen heti seuraavalla viikolla olimme
maaliskuun puolivälissä Eteläisen Afrikan työntekijäpäivillä Johannesburgissa
Etelä-Afrikassa. Me osallistujat, Suomen Lähetysseuran työntekijät asumme
Angolassa (ja USAssa), Namibiassa,
Sambiassa ja Botswanassa. Olimme
saaneet työntekijäpäiville myös Suomesta työntekijöitä ulkomaantyön johtaja Tero Norjasesta lähtien. Meillä oli
päivien aikana myös mahdollisuus vierailla Gandhin kotimuseossa, ja näimme Nelson Mandelan talon Johannesburgin keskustassa. Vierailimme Sowetossa Hector Pieterson muistomerkillä
sekä Nelson Mandelan talon että Desmond Tutun talon edustoilla. Hector Pieterson oli eteläafrikkalainen
koululainen, joka kuoli poliisin avattua tulen mieltään osoittaneita koululaisia vastaan Sowetossa 16. kesäkuuta 1976. Lisäksi tutustuimme Apartheid -museoon. Puhutteleva ja vaikuttava päivä.

Monipuolista työarkea – aamuhartaus, rippikoululaisia, workshop, raamattukoululeiriläisiä
On hyvä toisinaan pysähtyä miettimään asioiden tarkoituksenmukaisuutta. Mihin käyttää aikaansa ja kuinka
pitkään? Saarnaaja 3:1 ”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.” noihin mietintöihin
johdatti. Maaliskuun lopussa työyhteisössämme pitämäni aamuhartaudessa pohdin, milloin on tarkoituksenmukaista jatkaa yrittämistä ja milloin on aika todeta, että yrittäminen kannattaa lopettaa. Halusin jakaa asian
aamuhartaudessa. Uskoin sen puhuttelevan monia. Joskus hiljaisessa hetkessä muutama lause voi päätyä hedelmälliseen maaperään. Yhdessä olemme enemmän.
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna pääsin osalliseksi ihka elävänä
lähetystyöntekijä Skypen välityksellä
keravalaisten rippikoululaisten diakoniatalkoopäivään lähetyksen pisteelle. Uudenlainen kokemus herätti
kehitysideoita. ”Germanprint”kankaasta valmistetut hameeni ja
raamatunpäälliseni näyttäminen tietokoneen avulla onnistui vaivattomasti. Ihastuin jo Suomen Lähetysseuran vapaaehtoisena eli Felm Volunteerina Botswanassa ollessani
näihin kankaisiin vuonna 2016.
Vastaavanlaisista materiaaleista valmistettuja asuja näkee täällä naisten
yllä. Viime aikoina olen nähnyt samanlaisista kankaista myös miesten
päällä juhla-asuja muun muassa häissä.
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Huhtikuussa vuosittaisessa ELCB-Felm workshopissa vuorovaikutus oli vilkasta. Osallistujat mielellään puhuivat muun muassa aiheenani olevista henkilöstöasioista.
Lähettikollegani Maria Stirling järjesti botswanalaisten kanssa Evankelis-luterilaisen kirkon, ELCB, 16‒25vuotiaille nuorille huhtikuussa Woodpeckerissä raamattuleirin, Mini Bible School. Vedin nuorille siellä Tunteet-session. Nuoret olivat valmiita uppoutumaan tärkeän aiheen maailmaan. Iltapäivän jälkeen päätin mennä
sunnuntaina leiriläisten jumalanpalvelukseen seurakuntalaisen roolissa. Samalla sain vielä aistia nuorten leiritunnelmia. Selfeissä ja ryhmäkuvissa poseerattiin nuorten innolla peruslukemilla otetun ryhmäkuvan jälkeen

Vierailut Keskisen ja Pohjoisen rovastikunnan seurakunnissa
Pääsihteeri Moyambon ja suomalaisen kollegani Veikko Huhdan kanssa olimme 8.‒14.5.2019 välisenä aikana Selibe-Phikwen, Francistownin ja Maunin seurakunnissa auditointimatkalla. Ajan kanssa päästään asioihin syvemmälle. Mitä paremmin olemme tietoisia seurakunnissa olevista tilanteista sitä paremmin pystymme
olemaan avuksi.
Selibe-Phikwessä päivän päätteeksi ELCBn omistuksessa olevan päiväkodin lapset kokoontuivat yhteiskuvaan. Francistownissa teimme samoin seurakunnan, Masasi-päiväkodin ja Suomen Lähetysseuran rahoittaman Tsholofelong-ohjelman henkilökunnan kanssa.
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Kulttuuria ja juhlaa
Botswanalaisen kollegani häitä olin juhlimassa toukokuun alussa Manyanassa. Kaikki kyläläiset olivat mukana hääjuhlailossa.
Saksalais-swakopmundilais-botswanalainen vaskipuhallinorkesterin tarjosi hienon illan Ramotswassa viime
lauantaina. Saksalainen naispappi oli työskennellyt kaksi vuotta Namibiassa ja nyt palasi saksalaisen ryhmän
kanssa pitkään pyydetylle kansainväliselle konsertti-

kiertueelle. Oli ilo omalla läsnäolollani kannustaa
soittajia. Niin monta kuulijaa olisi vielä sopinut
yleisön joukkoon.

Päätösten kautta edetään
Ensi viikolla on ELCBn Kirkkohallituksen kokous. Uskon siellä olevan paljon asioita päätettävänä. Niihin
voimme pyytää viisautta samoin kuin sitä edeltävään Executive komitean kokoukseen. Keskustelun ja tekemisen kautta asioita voidaan edistää, ja sitä kautta vaihe vaiheelta päästää eteenpäin kohti tavoitetta.

Aurinkoisia ja siunattuja kevätpäiviä ja lähestyvää kesää teille Suomeen!
Tiina
Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/
Anna toivoa syrjityille - Lahjoita 160-vuotiskeräykseemme: www.suomenlahetysseura.fi/160-vuotiskerays

Tiina Harju: HR-asiantuntija
Botswanassa.
Kemian diplomi-insinööri, ammatillinen
opettaja, työnohjaaja, business coach,
toiminnallinen ryhmänohjaaja,
sielunhoitaja
Rukousaiheet:
•
Yhtenäisen Botswanan evankelisluterilaisen kirkon puolesta
•
Viisautta kirkon päättäjille
•
Apua kuivuudesta kärsiville
•
Kiitos teille kaikille rinnalla kulkijoilleni niin Suomessa, Botswanassa kuin muissa maissa
•
Terveyttä ja matkoillamme varjelusta botswanalaisille ja meille läheteille läheisineen

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on
ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400
1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
työntekijän nimi.

