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Täällä pohjantähden alla...
Tammikuinen tervehdys uusista
maisemista! Kuten viime kirjeessä
kerroin, joulukuun ohjelmaan tuli
yllättäen muutto vajaan kilometrin
päähän. Viime kirjeessä oli
Nurmiku tee 16/1 talosta yksi
vakoilukuva ulkoapäin. Tässä
muutama maisemakuva
sisältäpäin.
Olen iloinnut paljon tästä
uudesta kodista, johon asetuin
taloksi jo jouluviikon alussa, joskin
vasta tammikuun puolella tyhjensin
viimeisiä tavaroita vanhan kodin
liiteristä. Kompostori jäi vielä
odottamaan kevätmuuttoa.
Suurkiitos esirukouksista
muuton sekä uusien naapureiden
puolesta. Avara tupakeittiöni on
talon toisessa kerroksessa ja kaksi
muuta huonetta kolmannessa.
Jokaisen huoneen alapuolella asuu
eri naapuri. Nuo naapurit ovat jo
useaan kertaan tavatessamme
ilmaisseet ilonsa siitä, että saivat
minunlaiseni "hiljaisen" naapurin,
sillä minua ennen tässä asuneiden
lapsiperheiden töminä oli
aiheuttanut heille paljon harmia.
Aika hienoa kuulla, että olemme
Ruskan kanssa heille taivaan lahja!
Tämän talon naapurit puhuvat
kaikki viroa ja vaikuttavat oikein
mukavilta ja luotettavilta.
Vuokraisännän kanssa on myös
ollut mutkatonta sopia asioista.

Vuoteen yläpuolella olevasta
kattoikkunasta voi seurailla
säätilaa ja selkeällä säällä katsella
tähtiä. En tiedä, erotatko pilvien
lomasta tähtiä, mutta otin kuvan
yhtenä yönä, kun huomasin
ikkunasa Otavan kauha pystyssä!
Makuuhuoneen toisesta ikkunasta
avautuu näkymä alas Nurmikukadulle. Taaempana puiden
takana virtaa tuttu Pirita-joki.
Työhuoneen kattoikkunasta voi
katsella takapihan tammien
latvoja. Ruskasta on mieluisaa
seurata olkkarin sohvalta oravien
leikkiä pihapuissa. Nyt se nukkuu
tuossa uudella Ikea-sohvalla,
jonka kokosin eilen Liisan
avustuksella vierasvuoteeksi.
Kukahan mahtaa olla uuden
sohvan ensimmäinen yövieras?
Tänään pidin sillä ensimmäiset
sohvarukoukset. Meillä on
miehikkäläläisen Mantsa-ystävän
kanssa vuosia kestänyt perinne
pitää kiireettömiä rukoushetkiä
sohvalla loikoillen. Rukousyhteys
toimii myös Whatsapin kautta!
Kutsun sinutkin etävierailulle:
Tervetuloa Teams-tupareihin
Runebergin päivänä, lauantaina
5.2. kello 13! Liity seuroihin
osoitteessa: bit.ly/kirstintuparit.
Oman kahvikattauksesi voit tehdä
itse, Runebergintortuilla tai ilman.
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Kiitos- ja rukousaiheita
* Uusi, viihtyisä koti.
* Mukavat ja turvalliset naapurit.
* Kerlin ja Frankin vauva Brayen
(kuvassa), rukoillaan Kerlille täyttä
toipumista tulehduksesta.
* Lasnamäen iltarippikoulun
käynnistyminen - tähän mennessä yksi
on ilmoittautunut etäopiskelijaksi,
mutta emme ole päässeet vielä
Joulu meni siis muuttopuuhissa,
alkuun.
kotona puuhaillessa sekä
* Loomepühapäevad. Suunnittelimme
loppiaisena ilmestynyttä viimeistä
kevään askartelupyhäpäivien aiheita
tänään Ritan kanssa. Rukoillaan, että
nukkevideota viimeistellessä. Uusi
sitä kautta löytyisi uutta väkeä mukaan
koti siunattiin viattomien lasten
toimintaan.
päivänä, kun Lasnamäen
* Rukoillaan Viron hallitukselle
seurakunnan ystävät olivat täällä
viisautta johtaa maata monenlaisten
tupaantuliaisissa ja synttäreillä.
kriisien keskellä.
* Lämmityskulujen kanssa pulassa
Tarjosin suomalaista jouluruokaa.
olevat ihmiset.
Nyt olen jo siivonnut kuusen ja
* Kävimme Lasnamäen yhteysilloissa
kyntteliköt pois, mutta joulukortit
läpi Minun persoonani -kurssin ja
roikkuvat vielä kaiteessa
totesimme, että kaikki luonnetyypit
muistuttamassa monista ystävistä ja ovat edustettuna. Rukoillaan että
osaisimme hyödyntää erilaisia
lähettäjistä. Sydämellinen kiitos
vahvuuksia ja tulla toimeen
jokaisesta kortista ja muusta
muistamisesta! Jouluposti löysi vielä keskenämme.

hyvin perille vanhan osoitteen
kautta. Olen pyytänyt Viron postia
kääntämään kirjeet puolen vuoden
ajan. Huomioithan vastedes uuden
osoitteen etusivun alareunasta.

Viron kolme kriisiä

Viron pääministeri Kaja Kallas
totesi eilen iltauutisissa, että Virossa
on päällä kolme kriisiä: terveys-,
energia- ja turvallisuuskriisi.
Unettomia öitä ja suurta huolta ovat
monille aiheuttaneet sekä pitkään
kestänyt ja pahentuva koronatilanne,
rajusti kohonneet sähkö- ja
lämmityslaskut että sodan uhka
itänaapurissa. Joulukuun sähkölasku
oli kuultavasti joillakin suurempi kuin
eläke. Omikron-muunnos leviää
täälläkin. Myös ystäväni Tartumaan
Veskimäellä potivat sen joululomalla
koko perhe, paitsi Kerli, joka oli
silloin vauvan kanssa pari viikkoa
sairaalassa keisarinleikkauksen
jälkeen saamansa munuaisaltaan
tulehduksen vuoksi. Pikku Brayen on
terve ja kasvaa hyvin.
Isän Eeva-sisko tekstasi viereisen
tekstin vuonna 1977 lahjaksi
siskolleen. Sain sen perinnöksi
Kaarina-tädin hautajaisissa.
Laminoin hapertuneen paperin ja
ripustin eteisen seinälle.
Ole siunattu sinäkin!

Voit tukea työtäni

käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
viitteen 22208
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI14 5043 1920 0034 52
Etelä-Saimaan Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen Kansanläh.
FI39 4309 1520 0011 71
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti
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