TILATTAVAT MATERIAALIT

KENIA
SUDAN

DVD
Sanoma savannille
Dvd koostuu kahdeksasta mielenkiintoisesta
erillisestä osiosta, jotka voi katsoa kerralla
tai yksitellen.
Kokonaiskesto: 37 min 45 s.
Viikkovuokra: 10 €.
Kummityö
Dvd-esitys Sleyn kummityöstä ja kummiohjelmista Keniassa. Kesto n. 15 min.
Viikkovuokra: 8 €/ kpl
Missio Kenia
Katsaus Keniassa tehtävään lähetystyöhön.
Kesto 20 min. Viikkovuokra 8 €.
Kertomus Keniasta
Seitsemän eri pituista kertomusta lähetystyöstä arjen keskellä. Dvd-esitys.
Viikkovuokra: 8 €.

Tiedustelut:
lahetysosasto@sley.fi
(09) 2513 9233

Il Murran
Maasai-ryhmä, Il Murran, esittää rytmikästä maasaiden perinnemusiikkia.
Hinta: 10 € / kpl. Vain myytävänä.

Missio Sudan
Katsaus Sudanin tilanteeseen lähetystyön
näkökulmasta. Kesto 8,5 min.
Viikkovuokra 8 €.
Mustien maa
Dvd-esitys Sudanista, Sudanin luterilaisesta
kirkosta ja kirkon synnystä Viikkovuokra 8
€.
NUKKENÄYTELMÄ
ORPO OONA - Nukkenäytelmä
Afrikasta
Oonan äiti kuolee. Lähetystyöntekijän
kautta Oona saa uuden kodin, jossa hänestä pidetään huolta. Pyhäkoulussa hänelle
kerrotaan Jeesuksesta.
Nukketeatteripaketti sisältää: cd-levyn,
neljä keppinukkea ja sermikankaan.
Näytelmän toteuttaminen vaatii kaksi henkilöä keppinukkeja liikuttamaan.
Kesto 12 minuuttia + laulu.
Viikkovuokra: 15 €.

PIENOISNÄYTTELYT
Peruslaukut, viikkovuokra 15 € + postikulut
Kuvasuurennoksia, käyttö- ja koriste-esineitä sekä kenialaista seurakuntaa
esittelevää materiaalia.
Olemme uudistaneet Kenian lasten
pienoisnäyttelyt. Nyt niitä on saatavana
kolmelle ikäryhmälle erikseen suunniteltuina. Lisäksi pienoisnäyttelyt eivät
enää ole pelkkä laukullinen tavaraa,
vaan niihin on suunniteltu kullekin
ikäryhmälle sopivia tehtäviä ja mahdollisuuksia usealla eri tavalla osallistuen
tutustua Keniaan.
Laukuissa on uusia esineitä, askarteluohjeita, ruokareseptejä ym.
Hinta 30 € / viikko + postikulut.
Alle kouluikäiset
Pyhäkoululaisille, päiväkerho- ja esikouluikäisille. Näyttelyn esineiden ja
Noora-Norsun avustuksella tehdään
kuvitteellinen matka kenialaiseen kotiin, kouluun ja kirkkoon. Lisäksi tutustutaan maasai-heimoon. Leikkien avulla
opitaan kenialaisen lapsen elämästä ja

lähetystyöstä.
Ala-asteikäiset
Ryhmäpeli, jossa opitaan toiminnan
kautta. Kaikissa esineissä on mukana
kuvaus siitä, miten se liittyy kenialaisen
lapsen elämään ja lähetystyöhön. Mikä
onkaan arvokkain aarre, jonka ihminen
voi omistaa? Se selviää pelin lopuksi.
Rippikouluikäiset
Tämä näyttely on idealtaan samanlainen
kuin nuorempien koululaisten, mutta
esinekuvausten näkökulma on nuorissa
ja tehtävä ovat vaativampia.

