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Head uut aastat!
     Tänään on toinen adventtisunnuntai.
Uusi kirkkovuosi alkoi eri puolilla Viroa
juhlallisella adventtikynttilän sytytyksellä.
En osaa sanoa, kuinka vanhasta perinteestä
on kyse, mutta yhä useammilla
paikkakunnilla sellainen järjestetään.
Useinmiten seremoniassa tuovat
tervehdyksen kaupunginjohtaja ja
kirkkoherra. Tallinnan raatihuoneentorilla
lauloi suuri rovastikunnan yhteiskuoro.
     Lasnamäelläkin voi kohta alkaa puhua
perinteestä, sillä adventin avaus
järjestettiin Lindakiven Kulttuurikeskuksen
pihassa jo toista kertaa! Viime vuosi jäi
väliin ja nytkin aloite tuli vain muutaman
päivän varoitusajalla, mutta tartuimme
kutsuun ilolla. Sovimme, että seurakunta
tarjoaa paikalle tuleville lämpimät juomat
ja kaupunginosahallitus tuo piparit. Koska
aikaa oli vain muutama päivä, tiedotus
tapahtui lähinnä somessa. Kukaan ei
tainnut laskea osallistujien määrää, mutta
jälkeenpäin totesin, että pahvimukeja oli
kulunut n. 70. 

Lasnamäen
kaupunginosan
johtaja 
Maria Jufereva-
Skuratovski.

     Tilaisuuden avasi ja juonsi kaupunginosan
johtaja Maria Jufereva-Skuratovski.
Seurakunnan tervehdyksen toin tällä kertaa
minä, kun omaa pappia ei ole vielä löytynyt
ja Pyhän Hengen seurakunnan papit
toimittivat samaan aikaan adventtimessua
kirkossa.
     Miksi Jumala tuli ihmiseksi? Tarina kertoo
luontoystävästä, joka halusi pelastaa uuden
tielinjan alle jäävän muurahaispesän.
Palopuhe uhkaavasta vaarasta ei tuonut
muutosta muurahaisten elämään. Myöskään
lapioon tarttuminen ja pesän siirtäminen
turvalliselle etäisyydelle ei tuottanut tulosta,
sillä ahkerat muurahaiset kantoivat pian
keon takaisin vanhalle paikalle. Pelastaja
ymmärsi, että ainoa, mutta mahdoton keino
olisi muuttua muurahaiseksi ja viedä viesti
muurahaisten kielellä.
     Jumalalla oli ihmiskunnalle tärkeä
pelastuksen, toivon ja rakkauden sanoma.
Hänellä oli valta ja keino tehdä se ihmisten
kielellä syntymällä ihmisten maailmaan
jakamaan elämän ilot ja kivut. Todistamme
siitä joka kerta, kun kirjoitamme vuosiluvun
jälkeen Kristuksen syntymän!

Tarjosimme nokipannukahvia ja piparminttuteetä Lasnamäen adventinavaustapahtumassa.
Kuvassa seurakunnan vapaaehtoisia ja viimeisiä teenjuojia. 

Ära uksi lukku pane, 
Lase jõulusära tuleb, 
Sinu maja valgustab!

 
Ära oma kambrit sule, 

Süüta küünal, las ta põleb, 
Sinu hinge soojendab.

 
Ära südant lukku pane,  

Palu Jeesus-last, ta tuleb, 
Sinu elu õnnistab.

Luo köyhän niin kuin rikkahan
saa, joulu ihana!

Pimeytehen maailman 
tuo taivaan valoa...

Tämän sivun kuvat ovat Lasnamäen
kaupunginosahallituksen arkistosta,
lisää kuvia löytyy Facebookista www.
facebook.com/lasnamae 
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Voit tukea työtäni
käyttämällä jotakin seuraavista
pankkitileistä ja kirjoittamalla
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Lähettävät seurakunnat:
Sammonlahti, Luumäki, Hamina,

Miehikkälän ja Virolahden kappelit,
Sipoon suomalainen, Hyvinkää

sekä Turun Maaria

Lähettäjä:   Kirsti Malmi  *  sähköposti: kirsti.malmi@sekl.fi   *  Instagram: vilkaisu_viroon
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     Vuonna 2014 joukko lasnamäkeläisiä
nuoria aikuisia päätti alkaa toimia oman
asuinalueensa hyväksi ja yhteisöllisyyden
vahvistamiseksi. Yhdistys nimeltä
Lasnaidee on järjestänyt monenlaisia
tempauksia, viimeisimpänä graffitien
neulominen. Osallistuin siihen Doriksen ja
Andreaksen kanssa. Tänään puolenpäivän
aikaan kaksi puuta Laagnan
yhteisöpuutarhassa sai värikkään
talvipuvun ylleen! 
     Mainitsin tuon puutarhan viime kirjeessä,
juuri siellä sijaitsee jääkaappikirjasto.
"Laagna aed" perustettiin toissasyksynä ja
omia laatikkoviljelmiä ovat rakentaneet
sekä yksityiset että järjestöt ja työyhteisöt.
Kesällä puutarhassa pidettiin mm. runo- ja
grilli-iltoja ja se voitti äskettäin "Kodu &Aed -
lehden puutarhakilpailun! Tänään tuli
puheeksi, että voisimme ensi keväänä
perustaa sinne Lasnamäen seurakunnan
oman kasvimaan! 
     Marraskuussa osallistuin Lasnaideen
järjestämään Elävä Kirjasto -tapahtumaan.
Lasnaidee organisoi myös säännöllistä
toimintaa Raadikun vuokratalojen lapsille.
Yhdistyksen toiminta on avointa
kaikenikäisille ja kaikenkielisille – viron- ja
venäjänkieliset toimivat siellä sulassa
sovussa. Tiimiä vetävä Maria Derlõš on
Lasnamäen kaupunginosan"vuoden
kansalainen 2018".

Siunattua joulunaikaa ja 
Uutta Herran Vuotta 2019!

Kirsti

Saage tuttavaks – Lasnaidee!
Lasnamäellä neulottiin ja ripustettiin graffiteja!Kuva: Lasnaidee/Maria Derlõš

     Kuten huomaat, Lasnamäe on ollut
pääasiallisin työmaani viime aikoina.
Ensi keskiviikkona teemme Tiina Oolin
kanssa 120 km kirkkotuntikierroksen,
neljä joulutuntia kehitysvammaisille. 
     Lasnamäellä on tarkoitus pitää
perjantaina pienet joulumyyjäiset ja
laulaa illan päätteeksi yhdessä
kauneimpia joululauluja. Rukoillaan,
että kutsu tavoittaa. 
     Jouluviikon tiistaina syömme
seurakunnan jouluaterian ja vietämme
Pae palvekodan toista vuosipäivää!
     Olemme luvanneet Aiven kanssa
toimittaa perille 15 Pyhän Hengen srk:
n joulupakettia Lasnamäellä asuville
vanhuksille. 
     Loppiaisena vietämme
konfirmaatiomessua, tervetuloa
todistamaan historiallista hetkeä!

Joulukiireitä

Kiitos! Aitäh!
     Sydämellinen kiitos, että olet ollut
mukana tässä työssä! Ilman ystäviä,
esirukouksia ja taloudellista tukea emme
voisi täällä olla. Olet tärkeä linkki ketjussa ja
toivon, että saamme jatkaa yhteistä matkaa
ensi vuonna, jos Luoja suo! 

Suosittelen vielä kahta mielenkiintoista tapahtumaa Ryttylässä 25.-27.1.2019:
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