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Terveiset kotimaasta

Eeva ja Jari Vähäsarja

Osoite:
Hochstrasse 9/1/7
2380 Perchtoldsdorf
Itävalta/Österreich

Täällä ollaan taas kotimaan kamaralla. Meillä on välikausiloma, joka
on pitempi kuin tavallinen kesäloma. Palaamme Itävaltaan syyskuun
lopussa. Tänä aikana kierrämme nimikkoseurakuntia ja-järjestöjä
sekä lomailemme heinäkuussa.
Tällä ensimmäisellä viikolla Eeva käy Kuopiossa uudessa Hanna-piirissä ja valmistaudumme Lappeenrannassa pidettäviin Sansan kesäjuhliin, Medialähetyspäiviin. Tapahtuma kerää ystäviä yhteen ympäri
maata. Me kerromme työstämme lauantaina 21.5. klo 13 alkavassa tilaisuudessa. Se lähetetään myös suorana internetissä:
sansa.fi/nettitv.

Rukousaiheeksi:

Hanna-työ



Kiitämme onnistuneesta yhteistyökumppanien konferenssista



Kiitämme Eevan onnistuneesta Madridin matkasta



Kiitämme uuden esimiehemme Kristiina Erelän vierailusta



Siunausta kotimaanjaksolle ja
seurakuntavierailuille



Siunausta Medialähetyspäiville

Eeva matkusti huhtikuun alussa Madridiin, jossa hän osallistui Espanjan Hanna-työn kahteen tilaisuuteen. Ensimmäinen oli suunnattu kristillisten naisjärjestöjen johtajille ja toinen tapahtuma oli rukouskonsertti. Espanjassa kristityt naiset ovat syttyneet Hanna-työlle. Hannakoordinattori Ana Maria Huckilla on radiossa viikoittainen rukousohjelma ja hän julkaisee joka päivä Facebookissa Hanna-rukouksen
avoimella Espanjan Hanna-työn Proyecto Ana España –sivustolla.
Rukouskonsertissa täydessä kirkossa vuorottelivat musiikkiesitykset ja
Hanna-esirukoukset.
Partnerikokouksessa Bratislavassa Hanna-työllä oli neljä suosittua
työpajaa. Pohjois-Irlannin Hanna-koordinaattori Yvonne Knox kertoi
valloittavasti siitä, miten Hanna-työ on edennyt vuodessa hienosti
hänen alueellaan. Saimme myös kuulla koskettavan esityksen naisten
tilanteesta arabimaissa. Sielläkin Hanna-työ kertoo median välityksellä Jumalan rakkaudesta, joka on tarkoitettu aivan jokaiselle.

Sähköposti:
eeva.vahasarja@sansa.fi
jari.vahasarja@sansa.fi

Tekniikkaa
Kansallisten yhteistyökumppanien kokouksessa Bratislavassa teknisellä osastolla oli kahtena päivänä kaksi työpajaa, joissa kerroimme



Kiitämme hyvästä lomasta



Pyydämme varjelusta tyttäremme Tian opiskeluille Sloveniassa



Viisautta sekä TWR:n että
Sansan
budjettineuvotteUusi Hanna-työn
johtaja Peggy Banks
luille

Euroopan kansallisia Hanna-koordinaattoreita

Yhteistyökumppanien kokous
Bratislavassa

yhteistyöorganisaatioiden edustajille digitaalisen palvelualustamme
ja perusmobiilisovelluksemme viimeaikaisesta kehityksestä sekä uudesta audiostandardistamme.
Oli aivan mahtavaa nähdä kuinka veljet eri maista innoissaan kertoivat omista ajatuksistaan ja kehitystyöstään. Siinä oli sellaista yhdessä
tekemisen meininkiä. Ja se ajatus juuri on taustalla palvelualustamme kehityksessä: eri organisaatioiden sisältö ja uudet ajatukset
voidaan helposti jakaa muiden kristillisten toimijoiden käyttöön.
Meille tuli kymmenkunta uutta mobiilisovelluksen muokkauspyyntöä
yhteistyöorganisaatioilta. Tämä tarkoittaa sitä, että perussovelluksemme muutetaan käyttäjäorganisaation näköiseksi. Ja he tietysti
laittavat siihen omaa sisältöään. Yritän mahdollisuuksien mukaan jatkaa näiden projektien koordinointia Suomesta käsin.
Perheen liikkeet

Tekninen
työpaja
Bratislavassa
Savican
putouksilla
Sloveniassa

Tyttäremme Bea palasi Afrikasta, jatkoi hetken opiskelua Helsingissä
ja lähti sitten opiskeluharjoitteluun Utsjoelle. Aikamoista vaihtelua
siis. Nuorempi tyttäremme Tia jatkaa opiskelijavaihdossa Sloveniassa. Hän ja poikaystävänsä David järjestivät meille hienon matkan
Luoteis-Sloveniaan upeille Bled- ja Bohinj-järville. Tutustuimme myös
pääkaupunkiin Ljubljanaan. Mikä hieno tunnelma tuossa kaupungissa
olikaan, osittain siksi, että siellä on paljon opiskelijoita eri maista. Ja
tietysti upea vanha keskusta muodostaa hyvät puitteet. Kaupungin
paikalla oli alun perin Rooman 15. legioonan varuskunta, joka perustettiin v. 50 eKr. Matka oli hienoa vaihtelua työkiireiden keskelle.
Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä
mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin
vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii
ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut!
Matt. 6:25–26.
Siunaavin terveisin,

Eeva ja Jari

Jos haluat tukea
Vähäsarjojen työtä:
Keski-Uudenmaan OP
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 10065
--------------------------------

Sansan kesäkeräys:
sansa.fi/lahjoituskohteet/kesäkeräys/
Sansan videoita:
https://www.youtube.com/user/sansatv
TWR:n videoita:
https://www.twr.org/media-resources/videos

Lautailijoita Ljubljanan yössä
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