
Seurakunta-
kirjeitä,

Quincy, Masa.
Kesäinen tervehdys tääl-

tä Quincyn Beth. seurakun-
nalta kaikille, jotka tätä
lehteä lukevat.

Kun alkukesän runsaat
sateet loppuivat, tuli kuu-
mat ilmat eikä satanut mo-
neen viikkoon: Vai kk a
Quincy sijaitsee Atlann i n
rannikolla, niin tuntuu jos-
kus, niinkuin ei ilmaa olisi
taarpeeksi, sillä kun täällä
on kuuma, niin se on kos-
teaa ja raskasta hengittää.
Niinpä vihdoin ukkosmyrsky
puhkesi ja toi tullessaan siu-
natun sateen, joka virkisti
ja puhdisti ilman ja antoi
runsaasti vettä kasveille,
jotka jo kuivuudesta kärsi-
vät.

Pastori J. William Sippo-
lan ollessa kirkolliskokouk-
sessa (jolla matkalla hän
viipyi kolme .viikkoa) seura-
kuntatyö meni hiljalleen e-
teenpäin. Sunnuntaina, 16 p.
kesäkuuta, järjestimme ul-
koilmajuhlan seurakunnan
jäsenen Ollilan pihaamaal-
le. Hänen kotinsa sijaitsee
yksinäisessä paikassa met-
sän keskellä. Ohjelmaa oli
seurakuntalaisilta; luettiin
ja laulettiin hengellisiä lau-
luja. Senjälkeen juotiin ilta-
päiväkahvit ja paistettiin
kuumia koiria (hot dogs). Il*
ma oli erittäin kaunis, rai-
kas ja aurinkoinen, joten
vietimme hyvin tämän sun-
nuntai päivän ulkoilmassa.

Olemme myös kokoontu-
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neet keskiviikko-illoin kir-
kon alasaliin. Ohjelmaa on
ollut, rukouksia pidetty, lu-
ettu ja laulettu. Tämän jäl-
keen on ollut kahvitarjoilu,
josta tulot ovat olleet seura-
kunnalle.

Heinäkuun 14 p. teimme
matkan Fitzwilliamsiin, N.
H., johon Maynardin Mt.
Calvary seurakunta oli jär-
jestänyt hengelliset juhlat.
Tästä oli jo uutinen Autta-
jassa, joten vaan mainitsen,
että se oli virkistävä matka
ja oli iloista nähdä niin pal-
jon kansaa koolla kuulemas-
sa Jumalan sanaa, armon e-

i vankeliumia.
Heinäkuun 24 p. oli seu-

rakunnan puolivuosikokous.
Lyhyen hartaushetken jäl-
keen alkoi kokous, tuotiin e-
sille entisiä ja uusia asioita-
Puolenvuoden tilit oli tar-
kastettu ja luettiin tulokset
seurakunnalle. Seurak u n -

nan esimies mr Martti Ke-
tola johti kokousta. Pöytä-
kirjurina toimi mrs Ida
Johnson. Kokous loppui pas-
tori Sippolan pitämällä ru-
kouksella.

Kauniit kirkkohäät vie-
tettiin kirkossamme lauan-
taina, heinäk. 27 p. kello 3
j.pp., jossa tilaisuudessa yh-
distettiin avioliittoon nuo-
ret seurak. ja Lutherliiton
jäsenet Raakel Irene Hä-
mäläinen, mr ja mrs Albin
Hämäläisen tytär ja mr Ei-
no Wäinö Fagerlund, mr
ja mrs K. Fagerlundin poi-
ka, molemmat Quincystä.
Juhlallisen vihkimisen toi-
mitti pastori J. Wm. Sippo-
la suuren häävieras joukon
läsnäollessa. Häämars s i n
vienosti soidessa talutti
morsiamen isä mr Albin
Hämäläinen tyttärensä alt-
tarin eteen, jossa sulhanen
ja hänen saattueensa odot-
tivat. Morsian oli puettu
valkoiseen morsiuspukuun ja
puoli harsoon ja kantoi kau-
nista kukkakimppua, Mor-
siusneitona oli morsiamen
sisar Barbara Hämäläi-
nen. Hänellä oli vaalean si-
ninen puku ja hän kantoi
vaalean punaisia ruusuja.
Kirkon alttari oli koristettu
kauneilla kukillla. Mrs Fred
Lind soitti häämarssin ja
säesti laulut, jotka mrs Es-
teri Hukari Seddon Fitch-
burgista lauloi suomen ja
englannin kielellä. Vihki-
misen jälkeen oli onnittelut
ja tarjoilu kirkon alasalis-
sa. Tämän jälkeen mentiin
vielä morsiamen kotiin kat-
somaan kauniita lahjoja,
joita nuoripari oli saanut
äärettömän paljon. Lyhyen
häämatkan jälkeen he läh-
tevät Baltimoriin, Md„ jo-
hon he perustavat kotinsa.
Toivomme Jumalan runsas-
ta siunausta mr ja mrs Eino
Fagerlundille aletussa avio-
elämässä. Seurakunta ja Lu-
therliitto menetti paljon
mrs Eino Fagerlundin pois-
lähdön takia, sillä hän oli
yksi iniitä, joka aina innol-
la tarttui kaikkeen seura-
kuntatyössä ja toimitti tun-
nollisesti tehtävänsä. Oma-
ten kauniin lauluäänen,
kuoromme myöskin kaipaa
häntä.

Sunnuntaina, 28 p. heinä.,
oli kirkossamme suomenkie-
linen jumalanpalvelus. Nau-
tittiin Herran pyhää ehtool-
lista. Samana iltana lähti
pastorimme kuukauden kes-
tävälle kesälomalleen. Toi-
vomme hänelle Jumalan
varjelusta, uutta intoa ja
hengen voimaa, kun hän
palaa takaisin keskuuteem-
me.

Suokoon Jumala armonsa

Ashtabula, Ohio
Kirjoitan täältä vähän

seurakunnan toiminnasta o-
malla luvallani, kun seura-
kunnan kirjeenvaihtaja on
kesälomalla. Ajattelin, ettei
hän siitä pahastu. En tätä
kirjoita tarkoituksella saada
kirjeenvaihtajan vir k a a ,

vaan sentähden, kun ei
täältä ole ollut kirjoitusta
pitkään aikaan Auttajassa,
moni ehkä luullen, ettei tääl-
lä mitään toimita. Tulisi lii-
an pitkä kirjoitus, jos kir-
joittaisi kaikista asioista,
jotka ovat ennen jääneet
mainitsematta. Kirjoitan nyt
vain vähän nykyisimmistä
toimista.

Kirjoitan tätä seurakun-
tamme pastorin hääpäivänä.
Vaikka emme seurakuntalai-
set voi olla persoonallisesti
läsnä nuoren parin häätilai*
suudessa, niin kuitenkin o-
lemme hengessä mukana. Ja
vaikka olemme jo seurakun-
nan puolesta sähköittäneet
onnentoivotukset, niin ha-
luamme vielä tässä toivottaa
nuorelle parille Jumalan siu-
nausta vasta-alkavalle avio-
elämälle ja myöskin rukoi-
lemme Jumalan varjelusta,
että he säilyisivät kaikilta
vaaroilta ja saapuisivat on-
nellisesti ja onnellisina kes-
kuuteemme.

Kovalla kiireellä laitetaan
pappilaa kuntoon nuoren pa-
rin tuloa odottaen. Tilan
puutetta ei tule olemaan, sil-
lä pappilassa on kahdeksan
huonetta. Tuttu on pappila
pastorillemme, sillä vuoden
ajan on hän siinä asunut mr
ja mrs John Hillin kanssa.
Toivomme, että nuori pas*
torskamme tulee siinä viih-
tymään.
Olemme kiitollisia kirkko-

kunnan edustajille, kun
kirkolliskokouksessa päätit-
te seuraavan kirkollisko-
kouksen tänne Ashtabulaan.
Nyt jo näin aikuisin sanom-
me: tervetuloa. Tulkaa suu-
rin joukoin katsomaan mei-
dän “Beautiful Ohioa”. Pal-
velemme teitä parhaan ky-
kymme mukaan. Koetamme
tehdä teidän vierailunne kes-
kuudessamme viihtyisäksi.
Koetamme saada kirkkom-
me ajanmukaiseen kuntoon
kirkolliskokoukseen m e n *

nessä. Olemme jo tilanneet
uudet • penkit kirkkoon ja
kirkon lattia myös korja-
taan. Viime vuonna korjat-
tiin kirkko ja pappila ulko-
puolelta ja nyt kaunistamme
sisältä. Mutta kaikki nämä
kaunistukset ja korjaukset
olisivat tarkoitusta vailla,
jos unohdamme seurakun-
nan tarkoituksen ja Jeesuk-
sen käskyn, kun hän sanoo:
“Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat opetuslapsik-
seni, kastamalla heidät Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen, ja opettamalla heitä
pitämään kaikki minkä olen
käskenyt teille”.

Nuori opettajamme on ol-
lut keskuudessamme noin
vuoden ajan. Hän on saar-
nannut sanaa hyvällä ja so-
pimattomalla ajalla ja hän
on itse hengessä kasvanut.
Ahkerasti hän on saanut ol-
la toiminnassa, sillä seura-
kunnassamme on niin monta
toimintahaaraa. Entisten toi-
mintahaarojen lisäksi viime
syksynä perustettiin englan-
ninkielinen veljeysliitto. Lii-
ton kokouksissa on raama*
tunkeskustelua ja sen jäl-
keen n.k. “business meet-
ing”.

Nuoret miehet ottivat a-
siakseen kerätä varoja uu-
sien kirkon penkkien ostoon
sekä myöskin kirkon lattian
korjaukseen, ja he onnistui-
vat hyvin seurakuntalaisten
myötävaikutuksella, si 1 1 ä
varoja ei kerätty ulkopuo-
lelta seurakuntaa. Lupauk-

kaikille, jotka Häneen • us-
kovat t

- Hilda K. Tirri.

Auttaja torstaina, elokuun- 1 15 p. 1946
siä saivat he yli kolme tu-
hatta dollaria.

Kun pastori Heikkinen oli
täällä lomalla viime kuussa,
niin hän piti esitelmän yllä-
mainitun liiton kokouksessa
seminaarista ja sen hyödystä
kirkkokunnallemme. T ä 1 -

laisia esitelmiä olisi hyvä pi-
tää jokaisessa seurakunnas-
sa. Ehkä ei sitten olisi oppi-
laitten puutetta seminaaris-
sa.

Lopuksi vielä nuorelle pa-
rille muistoksi nämä virren*
tekijän sanat:
Nää nuoret yhtyivät pyhään

liittoon.
Oi siunaa, Herra, nyt liitto
1 tää,
Niin ettei maailman myrs-

kyt voisi
Sen perustuksia järkyttää.
Nää nuoret, Jeesus, sä suo"

jaas sulje!
Käy heidän ainaiseks op-

paakseen,
Niin että kulkunsa kuolon

maasta
Veis elon lähteille taivaa-

seen!
M.O.L.

Sebeka, Minn.
Seurakuntalaistemme mr

ja mrs John Karkelan tytär
miss Helen Karkela ja nuo-
rimies Reino Tuomi, mr ja
mrs Charles Tuomen poika
Hibbingistä. Minn., vihittiin
pyhään avioliittoon morsia-
men kotona, heinäk. 27 p. ill.
kynttilöitten valossa. Pasto-
ri Hugo Esala toimitti vihki-
misen. Mrs Walter Pauruus-
in soittaessa häämarssia
morsiamen isä John Karkela
talutti tyttärensä sulhasen
viereen. Morsiuspiikoina oli-
vat morsiamen sisko Elsie
Karkela ja serkku Elsie Pau*
ruus. Sulhaspoikina olivat
morsiamen veli Edwin- Kar-
kela ia Howard Lillquist.
Vihkimisen jälkeen tarjoil-
tiin hääateria morsiamen
kotona, jossa läsnä olivat
läheiset sukulaiset sekä e-
tempäisiäkin vieraita. Sit-
ten 28 p. ill. kokoontui suuri
joukko naapureita ja ystäviä
yllättäen nuoren parin. He
saivat paljon kauniita lahjo-
ja ja rahaa. Nuoripari aset-
tuu asumaan Hibbingiin.
Toivomme onnea ja Jumalan
siunausta heidän vastaalje*
tulle avioelämälleen.

Mrs Wilhelmiina Aho jou-
tui uudelleen sairaalaan,
jossa häneltä poistettiin sil-
mä. Hän voi hyvin jälkeen
leikkauksen. Näin Herra an-
taa koetuksen aikoja, jonka
kautta hänelle tulee yhä rak-
kaammaksi Jeesus. Jos maal-
linen valo himmenee, sitä
kirkkaammin loistaa Juma-
lan armo ja syntien anteeksi-
antamus, odottaen kotiin-
pääsyä, milloin aika tulee
sinne muuttaa.

Miesten veljeysliitto ko-
koontui John Karkelan ko-
dissa 8 p. ill., jossa sanaa ju-
listi pastori Raymond Aho.
Lopussa oli työkokous ja
päätettiin jatkaa seminaarin
kannatusta. Kahvit tarjoili
mrs Karkela, josta kiitos.
Kiitos pastori Aholle, kun
tuli rikastuttamaan iltaa.

Mr ja mrs David Wehmas,
Osage, Minn., vierailivat

Kesäleiri
Kirkkokunnan nuorisolle

LAKE NESBITT
Kuusi mailia etelään Sidnawsta, Yläniemekkeellä

Michiganissa
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Tilatkaa itsellenne paikka aivan heti
kirjoittamalla:

Miss Effie Ojanen
R. 1, Box 227, Marqueftte, Michigan

pappilassa, jossa pastori Hei-
no saattoi pyhään kastee-
seen heidän pienokaisensa,
Kenneth pojan. Kummeina
olivat mr ja mrs* John Kar-
kela. Jumalan siunausta
pienokaiselle ja koko per-
heelle.

Elok. 18 p. on ompeluseu-
ran kahvitarjoilu mr ja mrs
Ralph Putikan kodissa. Kah-
via tarjoilevat mrs Putikka
ja mrs August Juntunen ko-
ko iltapäivän sekä illalla.
Joille ei päivällä sovi, niin
voi käydä illalla. Toivotaan
runsaasti osanottajia.

Saimme tilaisuuden olla
mukana piirin juhlilla Snell-
manissa. Herttainen oli hetki
Jumalan sanan ääressä.

Armon turviin!
Hilja.

Fairport, Ohio
George Einar Jacobson,

mr ja mrs Matt Jacobsonin
poika kuoli Clevelandin sai-
raalassa sairastettuaan kak-
si vuotta. Hän oli syntynyt
heinäk. 20 p. 1908 Northeast
Leroy’ssa. Suremaan vaina-
jaa jäi kaksi poikaa: Donald
ja David; yksi tytär Carol
Ann, kaikki Fairportissa;
vanhemmat mr ja mrs Matt
Jacobson Painesville; neljä
veljeä: Harvey, Wagnerissa,
Mont., William Clevelandis-
sa, Edward kotona, Hugo
Floridassa; neljä siskoa: mrs
Saima Miller kotona, mrs
Ralph Duke, Eriessä, mrs
Walter Farrar ja mrs John
Cooper Clevelandissa. Hau* j
taus toimitettiin Potti veljes-
ten hautaustoimistosta, past.
G. A. Aho toimien papilliset
tehtävät. Kantajina olivat
Walter Farrar, John Cooper,
George Zufra, George Hanr
bor, Felix Jacobson ja Wil-
liam Hires. Ruumis siunat-
tiin ja kätkettiin Evergreen
hautausmaahan suuren su-
kulais* ja ystäväjoukon saat-
tamana. Pitkä ja kova sai-
raus tuntui vanhemmille ja
omaisille monta kertaa var-
maan raskaalta, mutta usko-
va isä ja äiti ovat Jumalan
koulussa oppineet viemään
hätänsä ja huolensa Juma-
lalle tiettäväksi, ja rukouk-
sessa pyytämään Häneltä a-
pua silloin kun taakka on
liian raskas. Monet varmaan
ovat ne rukoukset, jotka vai-
najankin edestä ja kaikkien
lasten edestä on lähetetty
armoistuimen luokse. Juma-
la armossaan lohduttakoon
surevia omaisia.

Avioliittoon vihittiin Cle-
velandissa sairaanhoitaja-
tar miss Miriam Nurmi, mr
ja mrs I. A. Nurmen tytär
Painesvillestä, ja nuori mies
James Kaige Olson, mr ja
mrs James C. Olsonin poika,
Aurora, 111. Vihkimisen toi-
mitti pastori Cole Clevelan-
dista. Läsnä olivat nuoren
parin likeiset sukulaiset ja
ystävät. Molemmat jatkavat
opintojaan Western Reserve
Universityssä, Clevelandissa.
Mr ja mrs Olson asuvat 1758
E. 87th St., Cleveland. Toi-
votamme heille Jumalan
siunausta.

Pastorilla on kahden vii-
kon loma, jolla ajalla he o-
vat matkustaneet Idän val-

tioihin. Toivomme Jumalan
siunausta ja varjelusta mat-
kalle.

Ompeluseuran kahviaiset
laittoivat mrs Kalle Pohto ja
mrs John Luoma. Rahassa
maksoivat pitovuoronsa mrs
Matti Palo ja mrs Anna Kos-
ki, kumpikin viisi dollaria.
Kiitokset ompelu seuran
puolesta. Kesä- ja heinä-
kuussa syntyneet valmisti-
vat tarjoilun kirkkosalissa.
Aluksi kokoonnuttiin kirk-
koon, jossa saarnasi pastori
Raymond Aho. Elokuussa
syntyneet valmistavat ensi-
kerralla tarjoilun.

Sunnuntaina, 18 p., oh ju-
malanpalvelus kirkossa suo-
menkielellä klo 9:30 ap. ja
englanninkielellä kello 11.
Rientäkäämme suurella jou-
kolla Herran huoneeseen
kuulemaan ja kätkemään
sydämiimme Jumalan sanaa.

Mrs John Siltala on edel-
leen vakavasti sairaana. Hän
on hoidettavana Lake Coun-
ty Memorial sairaalassa. Ju-
mala antakoon sairaalle voi-
maa uskomaan syntein an-
teeksiantamus omalle koh-
dalleen. E.L.

o

Port Arthur, Out
Sunnuntaina, 18 p., on ko-

ko seurakuntapiiriä käsittä-
vä kokous kirkossa klo 2 ip.
Tähän kokoukseen kehote-
taan ja pyydetään edustajia
kaikista piirissä olevista seu-

rakunnista ja lähetysasemis-
ta ja myös niistä paikkakun-
nista, joissa ei ole varsinais-
ta seurakunnallista toimin-
taa, tuomaan mielipiteitään
ja ehdotuksiaan tämän seu-
rakuntapiirin jaka m i s e n
suhteen. Tässä kokouksessa
tahdotaan myös järjestää tu-
levia piirin kokouksia yhteis-
toimintaa varten.

Heinäkuun 28 p. pidetyssä
Suomiapujuhlassa Surprise*
järvellä oli puhdas tulo
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