Kristillinen seurakunta on alusta asti kutsuttu mukaan
viemään eteenpäin sanomaa sovituksesta ja Jumalan
rakkaudesta. Samalla kristittyjen elämäntapaan on
alusta asti kuulunut huolenpito toisista ihmisistä, lähimmäisistä.

Nimikkolähetit
Seurakuntamme nimikkolähettejä ovat Jyrki, Anja,
Antti ja Sara Markkanen sekä Pekka ja Raili Tiihonen.
Markkaset toimivat Thaimaassa. Jyrki toimii seurakunnan
pastorina ja Anja, joka on sairaanhoitaja, on mukana diakoniatyössä.

Tätä tehtävää myös Lapinlahden seurakunta haluaa olla suorittamassa ja siihen kutsutaan myös Sinua. Yhdelle ihmiselle tehtävä on liian suuri, mutta kun monet
lähtevät mukaan vaikka pienelläkin panokselle, niin
yhdessä saadaan aikaan paljon.

Lähetit toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä; usein kouluttajina, opettajina, terveydenhuollon ammattilaisina,
rakennusprojektien vetäjinä, jne. Lähettejä on kuitenkin myös mukana kirkkojen perustehtävissä, pappeina,
diakoniatyöntekijöinä, nuorisotyöntekijöinä, muusikkoina, jne. Tehtävät määräytyvät paikallisista tarpeista
käsin.

Lähettäjät
Jotta jotkut voisivat lähteä työhön maailmalle, tarvitaan lähettäjiä. Lähettäjiä ovat ensisijaisesti seurakunnat. Lapinlahden seurakunnalla on sopimus Suomen
Lähetysseuran kanssa siitä, että seurakunta tukee kahta
lähettiperhettä ja sen lisäksi Botswanassa tehtävää työtä vammaisten auttamiseksi. Näiden lisäksi rahaa kerätään Raamattujen levittämiseen, radiolähetystyöhön ja
erilaisiin projekteihin.
Lisää lähetystyöstä verkkosivuillamme:
www.lapinlahdenseurakunta.fi.

Liittyminen lähetysrenkaaseen
Voit liittyä Lapinlahden seurakunnan lähetysrenkaaseen täyttämällä tämän lomakkeen. Palautusohjeet ja selvitys tietojen käytöstä lomakkeen
kääntöpuolella.
Huom. Voit myös lähettää vastaavat tiedot sähköpostilla: juha.heikkila@evl.fi.
Nimi:
_______________________________________
Postiosoite:

Lähtijät
Suomen ev.lut. kirkossa lähetystyön käytännöstä huolehtivat lähetysjärjestöt, jotka värväävät, kouluttavat ja
lähettävät lähetystyöntekijöitä maailmalle jokseenkin
aina paikallisten kirkkojen pyynnöstä. Lisäksi nuorten
kirkkojen työtä tuetaan usein taloudellisesti.

Leikkaa tästä

Lähetystyö on seurakunnan
perustehtävä

Tiihosten toimipaikka on
Ranskassa Marseillessa. He
ovat olleet mukana perustamassa diakoniakeskusta, jossa autetaan siirtolaisia ja pakolaisia, joita tulee runsaasti
Pohjois-Afrikasta ja kauempaakin.

Varojen hankinta
Nykyään seurakunnan verotuloista annetaan lähetystyöhön 17 000 eur. Sen lisäksi tarvitaan yhä perinteiseen tapaan seurakuntalaisten lahjoituksia. Avun tarve
maailmalla on rajaton. Vapaaehtoinen kannatus on viime vuosina vaihdellut välillä 17 000 - 25 000 eur.
Tärkein tulolähde on Ystäväntupa. Siellä on kirpputori, mutta myytävänä on myös uusia käsitöitä ja usein
myös leivonnaisia.
Uusi rahoituksen lähde on lähetysrengas. Se on kanava sellaisille, jotka
tahtovat olla mukana lähetystyössä,
mutta eivät ehdi tai jaksa osallistua
yhteisiin kokoontumisiin.
Lisää lähetysrenkaasta voit lukea kääntöpuolelta.

_______________________________________
_______________________________________
Puhelin ja/tai sähköposti (eivät välttämättömiä)
_______________________________________
_______________________________________
Toimintasuunnitelma
Seuraavien kohtien täyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta olisi hyvä ”sopia itsensä kanssa” mihin pyrkii.
[ ] Haluan rukoilla lähetystyön puolesta.
[ ] Haluan antaa säännöllisesti rahaa:
[ ] kerran kuukaudessa _____ eur,
[ ] neljä kertaa vuodessa _____ eur,
[ ] kerran vuodessa _____ eur,
[ ] jollain muulla tavalla.
[ ] Haluan lähettää nimikkoläheteille
kirjeen tai kortin 2-3 kertaa vuodessa.
Renkaaseen voi kuulua sitoutumatta mihinkään
ja siitä voi erota milloin tahansa ilmoittamalla
vastuuhenkilölle.

Lomakkeen palauttaminen

Mitä lähetysrengas on?

Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto:

Lähetysrengas on lähettäjärengas. Lähettäjien tehtävä lähetystyössä on

●

Postita lomake osoitteeseen:
Lapinlahden seurakunta
Juha Heikkilä
Mykkäläntie 6
73100 Lapinlahti

●

Anna lomake kenelle tahansa seurakunnan
työntekijälle. Hän toimittaa sen eteenpäin.

●

Tuo lomake itse seurakunnan postilaatikkoon, joka löytyy seurakuntatalon (Mykkäläntie 6) vieressä olevan jäte- ja varastokatoksen seinästä.

Lisätietoja vastuuhenkilöltä
Tällä hetkellä (syksy 2007) lähetysrenkaan vastuuhenkilönä toimii past. Juha Heikkilä. Häneltä voi kysyä lisää renkaan toiminnasta ja lähetystyöstä muutenkin.
Kysymykset voi lähettää kirjeitse, sähköpostilla (juha.heikkila@evl.fi) tai hänelle voi soittaa
p. 040 8230 333.

Luottamuksellisuus
Tällä lomakkeella annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Renkaan jäsenten nimiä ei julkaista missään eikä
osoitteita käytetä muuhun kuin renkaan kirjeiden lähettämiseen. Yksittäisen jäsenen lahjoituksista ei pidetä erikseen kirjaa eikä lahjoitusten määrä tule muiden kuin vastuuhenkilön ja niiden muutamien vaitiolovelvollisten tietoon, jotka hoitavat seurakunnan
tilejä.
Renkaan jäsenten lukumäärä ja lahjoitusten yhteissumma ilmoitetaan vuosittain seurakunnan toimintakertomuksessa lähetystyön kohdalla.

●

rukoilla työn puolesta,

●

tehdä työ taloudellisesti mahdolliseksi lahjoittamalla tai muuten hankkimalla rahaa
työn kulujen kattamiseen,

●

pitää yhteyttä lähetteihin ja sillä tavalla tukea heitä henkisesti.

Lapinlahden seurakunnan

LÄHETYSRENGAS

Renkaan jäsen voi itse päättää oman tapansa olla
mukana. Joku painottaa rukousta, joku toinen taloudellista tukea. Kaikkea ei tarvitse tehdä. Renkaaseen
voi kuulua, vaikka ei esim. lahjoittaisi ollenkaan rahaa.
Renkaan jäsenet saavat 3-4 kertaa vuodessa kirjeen,
johon on koottu läheteiltä tulleita terveisiä ja muutakin tietoa, joka liittyy nimikkokohteisiin. Lähetit
kertovat kirjeissään muun muassa sellaisista ajankohtaisista asioista, joiden puolesta he toivovat rukousta.
Rahoituksen suhteen suositeltavin tapa on antaa jokin summa säännöllisesti, mieluiten kerran kuukaudessa. Helpoiten tämä tapahtuu tekemällä maksupalvelusopimus pankin kanssa. Summan jokainen voi
valita omien mahdollisuuksiensa mukaan. Myös
harvemmin tapahtuva lahjoittaminen sopii mainiosti.
Yhteydenpidossa on otettava huomioon se, että lähetit eivät voi olla henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa
kaikkien lähettäjien kanssa. Muutama
kortti, kirje tai sähköpostiviesti vuodessa kultakin riittää rohkaisemaan
lähettejä muistuttamalla, että heillä on
tukijoukkoja kotimaassa.

Hyvää sanomaa
ja apua arkiseen elämään
kaukaiselle lähimmäiselle.

