Hei!
Viikko sitten saimme osallistua alakoulun joulujuhlaan, jossa Helmin
ja Lennin luokat esiintyivät. Samalla pääsimme vähän jo
joulutunnelmaan. Olemme laittaneet myös joulukoristeita kotiin ja
leiponeet pipareita. Papua-Uudessa-Guineassa ei joulua juurikaan
vietetä, mutta me perheenä valmistaudumme joulun viettoon kuten
myös moni muu ulkomaalainen täällä Ukarumpassa.

Ukarumpa, 13.12.2021
Olemme Kaisa ja Jukka Sadeharju ja
työskentelemme raamatunkäännöstyön
parissa Papua-Uudessa-Guineassa.
Perheeseemme kuuluvat myös lapset Leevi,
Helmi ja Lenni.

Joulun vietto päiväntasaajalla on erilaista kuin Suomessa, eikä
perinteisiä jouluun liittyviä asioita ole ympärillä. Muun muassa
lämmin sää tuo erilaisen tunnelman joulunaikaan, usein aurinko
paistaa ja välillä on kovia trooppisia sade- ja ukkoskuuroja. Toisaalta,
kun niitä tuttuja joulunaikaan liittyviä asioita on ympärillä
vähemmän, tulee perheen kanssa vietettyä erityisen paljon aikaa
sekä keskityttyä joulun sanomaan. Olosuhteista huolimatta saamme
juhlia Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Kulunut vuosi on ollut haastavampi kuin etukäteen osasimme
ajatella. Vuoteen on liittynyt monenlaisia haasteita ja korona on
hidastanut
monia
työasioita.
Rukoillaan
erityisesti
raamatunkertomus projektin puolesta, että se voisi alkaa ensi
vuonna. Moni asia projektissa on vielä auki, joten rukoillan viisautta
ja johdatusta suunnitelmiin.
Olemme saaneet kokea Jumalan huolenpitoa tänäkin vuonna. Kiitos
sinulle, joka olet kuluneen vuoden aikana ollut mukana työssä
rukouksin ja taloudellisesti tukien! Kiitos teille, jotka muistitte meitä
joulupostilla ja viesteillä. Mielellään kuulemme enemmänkin teistä.
Hyvää ja siunattua joulua! Saamme iloita siitä, että meille on
syntynyt pelastaja, Jeesus!
Jouluterveisin,
Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä, Rauhan Ruhtinas.” Jes.9:5

kaisa.sadeharju@sekl.fi
jukka.sadeharju@sekl.fi
Blogi:
www.sadeharju.net

Rukousaiheita:
• Viisautta työtehtäviin
• Raamatunkertomusprojekti
• Raamatunkäännöstyö Papua-UudessaGuineassa
• Että voisimme saada levättyä joulun aikaan
ja kerätä voimia alkavaan vuoteen

Kiitosaiheita:
• Kulunut vuosi
• Jukan ja Helmin hyvin sujunut Suomen
matka
• Ystävät Ukarumpassa ja eri puolilla
maailmaa
• Lasten ystävät, koulu ja harrastukset
• Esirukoilijat ja työmme tukijat

Joulutähti kasvaa täällä isoina
pensaina ja kukkapenkissä
kasvaa amarylliksiä. Usein ne
eivät kuitenkaan kuki joulun
aikaan,
mutta
joitakin
yksittäisiä
saattaa
löytyä
joulunakin.

Lenni ja Helmi joulujuhlapäivänä.
Lennin luokalla oli juhlassa
lauluesityksiä ja Helmin luokka soitti
nokkahuilulla pari joululaulua.

Yläasteen oppilaiden vanhemmat on
kutsuttu koululle tapaamiseen jokaisen
jakson lopulla. Tapaamisessa oppilas
kertoo omille vanhemmille yhden
kouluaineen opiskelusta ja miten se on
sujunut. Leevi esitteli uskonnon kurssia
ja siihen liittyviä tehtäviä sekä
itsearviointia.

Voit tukea työtämme alla olevien tilitietojen kautta:

Lähettävät seurakunnat:

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Tili: FI50 5670 0820 1102 27
Hämeen Kansanlähetys
Tili: FI83 2070 1800 0283 25
Pohjois-Karjalan Kansanlähetys
Tili: FI59 5770 0540 0806 18
Pohjois-Savon Kansanlähetys
Tili: FI09 1078 3000 2019 38
Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Viite: 23650 (Kaikissa sama viitenumero)
Keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Polvijärvi
Kallavesi
Kuopion Tuomiokirkko seurakunta
Leppävirta
Puijo
Ilmajoki
Vaasan suomalainen seurakunta

