
Report from Council – August 2, 2020 

Dear friends in Christ,          

Thank you to our committed Council members who have attended numerous extra meetings in June and July 2020. Your 

commitment to and love for our congregation are evident in the work you do. We are truly blessed at Hilldale to have 

such a multi-faceted team of Council members.  

Big news! Council has decided to purchase and install audio-visual technology into the Sanctuary. We look forward to 

the new possibilities this system will provide us. With this system, we will be able to livestream worship services, 

concerts and significant celebrations (such as weddings, funerals, baptisms, etc.) online and expand our outreach. One 

recommendation that health officials are suggesting during the Pandemic is to reduce the amount of contact with 

materials distributed. In that mind frame as well as thinking about environmental sustainability, we will project bulletin 

information and lyrics onto the screens. During the Pandemic, and even as we are in Stage 3 of reopening businesses in 

Ontario, gathering numbers and travel are restricted and people with underlying health issues may not feel comfortable 

attending a gathering in the church. The livestreaming would allow for our congregation and family members from 

across the country to participate. We are also investigating possible community partnerships who would benefit from 

utilizing our beautiful facility and the audio-visual equipment. We also see the possibility of video conferencing with 

other congregations in our Synod family or within the Suomi Conference. We know there are many other ways we will 

be able to use the system once we learn how to use it and adapt to it. It will be a big change, but if we look at the history 

of the Finnish Evangelical Lutheran Church and Hilldale Lutheran Church, we know that we are an adaptive and 

determined community. This isn’t the first time the Holy Spirit has moved us to take a risk! We have SISU! Our hope is 

that everyone will embrace the technology.  

This investment will benefit our congregation for years to come. We thank Amik Technology of Thunder Bay for their 

expertise, consultation and the installation which will take place in August. Saara, Pia and I have written an Acts of the 

MNO Synod grant proposal; we eagerly await a response. 

There will be a control room set up either on the balcony or in the nursery upstairs. Each Sunday or event, we will need 

at least two individuals to operate the audio-visual equipment and we will be setting up a rotating schedule which would 

mean a commitment of one Sunday/event per month. We have been told that the use of the system is quite 

straightforward, and the training is comprehensive. There will be a half-day training opportunity on the use of the 

system mid to late August. If you are interested, please contact Mervi in the church office at 768-9890 Tu-Fr 9am-2pm. 

Please take this into consideration and assess your gifts you could offer our congregation. 

The Covid-19 Pandemic has been a difficult time for everyone including our congregational family. On August 20th, 

Council will be meeting to review information available from health officials, the Government and our Synod. We will 

release information after that meeting about a possible reopening date as well as what policies we have put in place to 

keep everyone safe. For our congregational family that doesn’t have access to technology or social media, many Council 

members volunteered to start delivering hardcopies of bulletins with printed readings, prayers and sermons. If you know 

of someone who would benefit, please notify Mervi in the Office. 

Thank you for the generous donations so many have given. In June, our operating revenue was down approximately 15% 

from previous months, largely due to less donations and no fundraising capabilities. We hope that you will continue to 

faithfully pray for our Church, give generously and look for ways to share the Good News.  

As always, please contact me if you have questions or concerns. I look forward to the day that we can gather again 

under one roof. 

With love, 

Nina 

Chair of Council  



Valtuuston uutisia – Elok. 2. 2020 

Hyvät ystävät Kristuksessa, 

Monet kiitokset valtuuston jäsenille, jotka ovat uskollisesti olleet läsnä ylimääräisissä kokouksissa kesä- ja heinäkuun 

aikana. Teidän sitoumus ja rakkaus seurakuntaamme on näyttävästi esillä kaikessa mitä teette.  Olemme todella 

siunattuja täällä Hilldalessa kun meillä on niin monipuolinen työryhmä valtuustossa. 

 

Suuri uutinen! Valtuusto on päättänyt hankkia audiovisuaalisysteemin kirkkosaliin. Odotamme mielenkiinnolla mitä 

kaikkea tämä systeemi tarjoaa meille. Sen kautta voimme lähettää suorana lähetyksenä netin kautta jumalanpalvelukset, 

konsertit, ja muita juhlia (häitä, hautajaisia, kastetilaisuuksia, jne.) ja tällä tavoin laajentaa viestintää edemmäs. 

Yksi ehdotus terveysviranomaisilta tämän pandemian aikana on vähentää kosketusta jaettaviin tavaroihin. Siltä kannalta 

ajatellen, sekä myös ympäristön huoltamisen kannalta, aiomme heijastaa bulletiinitiedot ja laulujen sanat kuvaruutuihin.  

Tämän pandemian aikana, vaikka olemmekin jo kolmosvaiheessa liikkeiden avaamisessa, kuitenkin kokoontumismäärät 

ja matkustaminen on rajoitettu ja ne, joilla on terveysongelmia eivät mahdollisesti tunne voivansa tulla kirkkoon. Tämän 

suoralähetyksen avulla seurakuntalaiset ja perheen jäsenet kautta maan voivat ottaa osaa.  

Tutkimme myös mahdollisuuksia yhteistyöhön yhteiskunnassa olevien ryhmien kanssa, jotka voisivat käyttää tilojamme 

ja tätä uutta systeemiä.  On myös mahdollista pitää videokonferensseja hiippakunnan sekä Suomi Konferenssi-

seurakuntien kanssa. Tiedämme, että on monia muita tapoja käyttää tätä systeemiä kunhan ensin opimme käyttämään 

ja tottumaan siihen.  Se on suuri muutos, mutta jos katsomme suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon ja Hilldalen 

kirkon historiaa, tiedämme että olemme sopeutuvainen ja päättäväinen yhteiskunta. Ei ole ensimmäinen kerta kun Pyhä 

Henki on saanut meidät ottamaan riskejä! Meillä on SISUA! Toivomme, että kaikki omaksuvat tämän teknologian. 

 

Tämä sijoitus tulee hyödyttämään seurakuntaamme moneksi vuodeksi. Kiitämme Thunder Bayn Amik Technology firmaa 

heidän ammattitaidostaan, neuvoistaan sekä laitteiden asentamisesta, joka tapahtuu elokuun aikana. Saara, Pia ja minä 

olemme yhdessä täyttänyt anomuksen hiippakunnalle apurahaa varten; odotamme innolla vastausta. 

 

Systeemin ohjaamo laitetaan joko parvekkeelle tai suljettuun lasten huoneeseen. Joka sunnuntaina, tai minä tahansa 

tapahtumana, tarvitaan vähintään kaksi henkilöä käyttämään laitteita, ja siksi laadimme aikataulun kenen vuoro on 

hoitaa sitä. Tämä merkitsee sitä, että näiltä henkilöiltä vaaditaan sitoutumista kerran kuussa.  Laitteiden käyttäminen on 

melko yksinkertaista, ja opetus on perusteellinen. Elokuun loppuvaiheilla on puolenpäivän pituinen opetusaika. Jos olet 

kiinnostunut ottamaan osaa, ilmoita Merville kirkon kansliaan, puh. 768-9890 ti-pe klo 9-14. Ota myös huomioon millä 

tavoin voit auttaa seurakuntaa lahjoillasi. 

 

Covid-19 pandemia on ollut vaikea aika kaikille, myös seurakuntaperheellemme. Elokuun 20. pv valtuusto kokoontuu 

jälleen kertaamaan terveystiedotteita terveysviranomaisilta, valtiolta ja hiippakunnalta. Sen jälkeen annetaan tietoa 

mahdollisesta kirkon avaamisesta sekä mitä toimenpiteitä tarvitaan kaikkien turvallisuuden täyttämiseksi. Niille 

seurakuntalaisille joilla ei ole tietokonetekniikkaa, useat valtuuston jäsenet ovat lupautuneet kuljettamaan heille 

paperikopiot bulletiineistä, joissa on raamatunluvut, rukoukset ja saarnat.  Jos tiedät ketään, joka haluaisi bulletiinin 

kotiin, ilmoita Merville kansliaan.  

 

Kiitos kaikille teille, jotka olette antaneet lahjoituksia. Kesäkuussa tulot olivat noin 15% vähemmän edellisistä 

kuukausista, syynä vähemmän lahjoituksia, eikä varainkeräysmahdollisuuksia ollenkaan.  Toivomme, että edelleen 

rukoilette kirkkomme puolesta, annatte lahjoituksia, ja löydätte tapoja millä jakaa Hyviä Uutisia. 

 

Kuten aina, ota yhteyttä minuun, jos on kysyttävää tai huolenaiheita. Odotan innolla sitä päivää milloinka saamme olla 

yhdessä saman katon alla. 

 

Rakkaudella, 

Nina 

Valtuuston puheenjohtaja 


