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Hei
Tervehdys täältä Namibiasta. Kevät on tullut
ja, hassua kyllä, puut pudottavat lehtiään.
Ainakin nämä Ongwedivan keskuksen suuret
enkelinsiipi- eli Omusatipuut. Luonto on niin
kuivaa kuin vain voi olla. Silti se tarjoaa vielä
antimiaan. Ennen kuin Omusati pudottaa
lehtensä, niiden pinnalle kertyy mahlaa,
uutushi, jota kerätään suurena herkkuna
syötäväksi. Tänä vuonna sitä oli paljon, joka
kuulemma
ennustaa hyviä
sateita. Muita kuivan ajan tuotteita ovat onyandi-puun
hedelmät, joista niiden kuivuttua kaivetaan siementen
ympärille muodostunutta makeata hedelmälihaa. Tai maan
alta kaivettavat oondago-pähkinät. Makalani-palmun
hedelmät, kauniit, ruskeat ondungat kerätään myös
talteen. Voi niitä koristeinakin käyttää, mutta niiden kovan
ulkokuoren alla on noin puolen sentin kerros makeata,
hieman ruisleivän makuista kuivaa hedelmälihaa, jota
lapset mielellään järsivät. Talven viileys on siis takana ja
lämpötilat nousevat jo tuttuihin lukemiin. Mittarissa
näkyy kellonaika, ulko- ja sisälämpötila.

Kastakaa ja opettakaa!
Vierailimme reilu vuosi sitten Etangan on pienessä
kylässä Kaoko-vuorilla, luoteis-Namibiassa. Se
sijaitsee kukkuloiden keskellä, joen uomassa, jossa
on vettä vain sadekaudella. Klinikka, koulu,
paikallishallinnon toimisto, muutama pieni kauppa
ja hajanaista asutusta. Selma Kumengu, yksi
Namibian ev.lut kirkon lähetystyöntekijöistä on
lähetetty tänne johtamaan pientä seurakuntaa.
Kesäkuussa
2017
Etangassa
oli
juhla.
Vierailijaryhmät pääkaupungista, Windhoekista ja
ambomaalta saapuivat mukanaan lahjoja; jauhoja, riisiä, huopia ja vaatteita. Ne jaettiin kyläläisille, himba- ja
dhimba- heimojen väelle. Jumalanpalveluksessa pastori Nehemia Sheefeni saarnasi Jumalan rakkaudesta,
laulettiin ja oltiin yhdessä iloiten. Kyläläisistä on vähemmistö kristittyjä, mutta kun jumalanpalveluksen
jälkeen kysyttiin kuinka moni halusi tulla kastetuksi, lukuisia käsiä nousi. Kastetta ei heti suoritettu, vaan
Selman tehtäväksi jäi kastekoulun aloittaminen. Hän osallistui hiippakunnan järjestämään
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lähetystyöntekijäkoulutukseen, josta kerroimme edellisessä kirjeessä. Selma sai näin vahvistusta ja lisäoppia
työhönsä ja niinpä Etangassa kastettiin 17 lasta ja aikuista 12.8.18. Kasteen suoritti lähetyspappi Nehemia.
Näin seurakunta Kaoko-vuorten pienessä kylässä kasvaa.

Päivi vieraili myös hiljattain Kaoko-vuorilla Otutatin ja Okarukoron -kylissä Suomen Pipliaseuran työntekijän
Richard ”Riku” Brewisin kanssa. Vierailu liittyi dhimbankielen lukutaitohankkeen käynnistämiseen.

Okarukorossa on kirkon rakentama monitoimitila, joka toimii
monenlaisten kokoontumisten keskuksena. Keskusteltiin kylän
päämiehen ja muiden kanssa, kuunneltiin heitä ja kerrottiin
millä asialla ollaan. Tulkkina toimi vanha ystävämme pastori
Johannes Tolu. Kun Riku kysyi kuinka moni haluaisi oppia
lukemaan, kymmeniä käsiä nousi. Suurin osa naisia.
Lukutaitohanke otti askeleen eteenpäin. Dhimbaa puhuvia asuu
molemmin puolin Namibian ja Angolan rajaa. Niinpä hanketta
alkaa toteuttamaan Pipliaseurat Suomessa, Namibiassa ja
Angolassa yhdessä ELCINin läntisen hiippakunnan ja Angolan
luterilaisen kirkon kanssa.
Musiikkikurssi
Kerroin viime kirjeessä suunnitteilla olevasta musiikkikurssista. Se pidettiin 13-24.8. täällä Ongwedivassa ja
se onnistui oikein hyvin. Hakemuksia tuli yhteensä 68, mutta saatoimme ottaa kurssille vain 20 oppilasta,
lopulta 21 ja se oli oikein hyvä määrä. Opetimme musiikin teoriaa, solfa-nuotteja, kitaran ja kosketinsoittimien
soittoa ja myös hiukan nokkahuilun alkeita. Oppilaat saivat myös kokeilla kuoronjohtamista.
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Oppilaiden innostus säilyi loppuun asti, ja jotkut
olisivat halunneet jatkaa vielä kolmannen viikon.
Tarve ja kiinnostus tällaisille kursseille on suuri, niinpä
päätimme jo muiden opettajien kanssa pitää
jatkokurssin ensi vuonna ja järjestää myös kurssi tällä
kertaa ulkopuolelle jääneille. Haasteena on pula
soittimista ja opettajista. Kuten kuvasta näkyy, kaikille
ei riitä omaa kosketinsoitinta opetukseen ja opettajat
joutuvat venymään pitkiä päiviä opettamalla ensin
teoriaa, sitten nokkahuilua ja vielä soittimia
ryhmäopetuksena. Mutta kokemus oli muuten hyvä ja antaa toivoa tulevaan. Kuvassa Andreas Shangelao
opettaa kahta oppilasta yhtä aikaa. Samassa tilassa harjoitteli vielä n 10 muuta opiskelijaa.

Muusikkovieraita Suomesta
Saimme musiikkivieraita Suomesta. Tommi
Kalenius ja Ninni Poijärvi vierailivat Namibiassa
12-24.9.
Lähetysseuran
kotimaanosaston
Seurakuntapalvelu-yksikön
lähettämänä.
Kiersimme heidän kanssaan konsertoiden ja
tutustuen
kirkon
työhön
ja
erityisesti
musiikkityöhön. Vierailimme myös Toivo
Tirronen-päiväkodissa Katuturassa.

Windhoekissa olimme mukana opiskelija- ja
nuoristyön tapahtumassa Yliopistolla, jota varten
harjoittelimme yhteisesityksen Eben Ezer-kuoron
kanssa.
Tommi ja Ninni esiintyivät myös Suomen
Suurlähetystön
järjestämässä
kulttuuri-illassa
Windhoekissa ja vierailivat jumalanpalveluksissa.
Ambomaalla he pitivät konsertin kotiseurakuntamme
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Gloria Dein kirkossa Ongwedivassa ja vierailivat läntisen
hiippakunnan musiikkijuhlilla. Palattuaan Suomeen
Tommin ja Ninnin on tarkoitus kertoa Namibiasta,
lähetystyöstä
ja
sisarkirkon
ELCINin
elämästä
konserteissaan. Heillä on suunnitteilla Matkalaulut niminen konserttikokonaisuus joka kiertää seurakuntia
Lähetysseuran
160-vuotis
juhlavuoden
merkeissä.
Menkääpä kuuntelemaan taitavaa ja sielukasta artistiparia.
Oli ilo tutustua heihin! Kiitos Tommi ja Ninni!
Kirkon musiikkijuhlat 2019
Läntisen hiippakunnan tämän vuotiset musiikkijuhlat
pidettiin siis Onesin seurakunnassa, jonne on rakennettu
hiljattain uusi tilava kirkko. Alla olevassa kuvassa kirkon
väliaikainen musiikkisihteeri tuo kokoukselle riemu-uutisen
kirkkohallitukselta. Musiikkikomitean aloitteesta on vuonna
2019 määrä kokoontua kirkon yhteisille laulujuhlille. 1990-luvun lopulla toteutetun hiippakuntajaon jälkeen
ei yhteisiä laulujuhlia ole järjestetty. Juhlat järjestetään täällä meillä, Ongwedivan konferenssikeskuksessa 2527.10.2019. Jippii ja Kalunga napandulwe!
Haluamme vielä
lopuksi esitellä
tämän
nuoren
herran. Simon
”Okahumba”
Mushaandja on
yksi
lahjakkaimpia
muusikoitamme.
Hän on laulaja,
säveltäjä,
ja
johtaa useita kuoroja. Hänen johtamansa Swakopmundin rovastikunnan kuoro
voitti jo toistamiseen läntisen hiippakunnan kuorokilpailut. Hänen oma kuoronsa
Eben Ezer oli mukana edellä kuvatussa yhteiskonsertissa Namibian Yliopistolla.
Simon oli myös opettajana musiikkikurssilla, josta kerroimme edellä.
Tulevaisuuden toivo ELCIN-kirkon musiikkielämälle. Pitäkää nimi mielessä.

Kiittäen tuestanne, Päivi ja Sakari Löytty
ps. Voit seurata tapahtumia myös fb-sivulla Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa.

Päivi Löytty. ELCIN- kirkon läntisen
hiippakunnan diakonia- ja lähetysosaston
kehittämiskoordinaattori.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Sakari Löytty. Musiikkityön asiantuntija.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja inhimillistä maailmaa.

Rukousaiheet: Tuleva sadekausi. Monet

Tue työtämme:

koulutushankkeet. Jospa Itäiselle
hiippakunnalle löytyisi musiikin johtaja.
Rukoilkaa vaan yleisesti varjelusta ja voimia,
kyllä Jumala tietää mihin sitä tarvitaan.
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