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Keskitalven tervehdys Siperiasta!
Joulukuussa sää oli välillä melko kylmä. Suurin koettelemus sattui jouluaatonaattoaamuna, kun kaupungin lämpölaitoksella syttyi
tulipalo oikosulun vuoksi. Joulupäivänä saimme taas lämmintä vettä ja huoneistojen lämpötila kohosi vähitellen normaaliksi. Ulkona
oli niihin aikoihin 25 astetta pakkasta.

Joulupäivän jumalanpalvelusta vietimme
entisissä tiloissa, joissa oli melko viileää
edellä mainitun onnettomuuden vuoksi.
Pastori Aleksandr veti tietokisan ja kuoro
lauloi neljä laulua. Myöhemmin Daniil soitti
pianolla Prokofjevin kappaleen Heinäsirkkojen kulkue. Veljekset Matvei ja Kirill lukivat
joulurunoja. Teepöytä oli jälleen runsas.
Lapset saivat lahjaksi pussillisen makeisia.

Rakennustyöt jatkuvat
Joulun juhlintaa

Jouluaaton jumalanpalveluksen osallistujat.
Pastori Aleksandr piti jouluaattona sanajumalanpalveluksen uudessa kirkkorakennuksessa.
10 hengen voimin lauloimme joululauluja
kitaran säestyksellä.

Matvei lukee joulurunoa. Stepan, Kirill ja
Daniil kuuntelevat.

Ennen joulua saatiin hitsattua porraskaiteet
paikoilleen. Nyt kulku toiseen kerrokseen on
miellyttävää ja turvallista. Portaat on myös
laatoitettu. Ensimmäisen kerroksen vessa
toimii, vaikkakin ilman ovea.
Joulunalusviikolla aloitettiin sisäkaton päällystys vanerilla ja haapapaneelilaudoilla. Nyt
asennusvaihe on saatu tehtyä. Katto pitää
vielä käsitellä palonestoaineella.

Haapapaneelilautojen asennusta.
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Iloinen ja kiitollinen olen siitä, kuinka moni
osallistuu rakennushankkeeseen täällä paikan
päällä rukouksin, konkreettisesti rakentamalla tai uhraamalla varoistaan. Kun rakennusvalvojamme Marina matkusti jouluksi
äitinsä luo, kolme pappiamme vartioi vuorotellen rakennustyömaata.

anitta.lepomaa@flom.fi

Burjaattien uusivuosi Sagaalgan on tänä
vuonna 2.2. Se on yleinen vapaapäivä ja
kaikkien burjaattien yhteinen syntymäpäivä!

Seuraava rakennusvaihe on ilmastointikanavien asentaminen. Sen jälkeen voidaan viimeistellä seinät ja siirtyä lattioiden päällystämiseen. Näiden työvaiheiden ja rahoituksen puolesta on hyvä rukoilla.
Kirkonrakennushankkeen keräyksen viitenumero on 3160 22002. Tilinumero löytyy
sivun alalaidasta. Muuten voi lahjoittaa
tekstiviestillä esim. KYLVAJA15 numeroon
16499. Viestiin tulee lisätä oma postinumero
ja sana: Kirkkohanke. Tekstiviestilahjoituksen
vaihtoehdot ovat 10, 15, 30 tai 50 e.
MobilePay 18437, kommentiksi postinumero
ja Kirkkohanke. Lisätietoja:
www.kylvaja.fi/lahjoita.

Huolia ja suunnitelmia

Jääveistoksia Neuvostojen aukiolla.
”Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan” Ps. 105:4.
Iloa ja siunausta alkaneeseen vuoteen!
Anitta ja Vladimir
Kiitos- ja rukousaiheita:
- Kiitos jouluaaton jumalanpalveluksesta
uudessa kirkkorakennuksessa!
- Terveyttä ja voimia pandemian keskellä.

Seurakunnan hallintosihteeri Marina sairastui
ennen joulua koronaan, eikä hänen perheensä voinut osallistua juhlintaan. Marina pyytää
rukoilemaan poikansa Danilan puolesta, joka
suorittaa varusmiespalvelusta.

P.O. Box 9650, 670000 Ulan-Ude, Russia.
Puh. +7914 833 4964 (+6 h) +358 40 7188665

Joulupostia vielä odottelen. Ilmeisesti pandemia on vaikeuttanut postin kulkua. Muutaman joulutervehdyksen olen saanut. Kiitos
jokaiselle meitä muistaneelle! Kyllä kaikki
lähetykset ovat yleensä viimeistään pääsiäisenä tulleet perille!

Taloudellisen tuen voi lähettää Kylväjän tilille, joka
näkyy sivun alareunassa. Viitenumeron saa
osoitteesta
www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri/ tai
kirjanpitäjältä irene.malinen@kylvaja.fi, p. 0445958252.

Lähiaikoina aion käydä Irkutskissa tervehtimässä Arja Halttusta, joka kävi täällä jouluna.
Kunhan pakkanen hellittää, teemme taas
Vladimirin kanssa matkan Tunkan alueelle.

Kirjeen tilaukset ja osoitteenmuutokset:
osoitteenmuutokset@flom.fi tai ottamalla yhteyttä
Kylväjän toimistoon p. 09-25325400.

Viitenumeroita: Espoonlahti 5302145710.
Kajaani 5302143631.
Kalvola 5302141497.
Lappeenranta 5302143107. Messukylä
53021410176. Paltamo 5302143835. Valkeala
5302143453.
Ei srk-tietoa 5302147653.
Kiitos lahjastasi!

