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Kiitos kuluneesta vuodesta

Eeva ja Jari Vähäsarja

On vuoden viimeisen kirjeen aika. Vuosi on ollut vaihteleva ja
tapahtumarikas. Lähes puolet ajasta olimme Suomessa ja saimme tavata
teitä uskollisia työn tukijoita. Kiitos teille! Useampaankin vierailuun
olisi ollut halua ja tarvetta, mutta kaikkea ei millään ehtinyt tehdä.
Myös sukulaisille ja ystäville oli paremmin aikaa.
Työrintamalla meillä molemmilla on ollut kiireistä uusien haasteiden
parissa. Eeva on tutustunut paremmin laajaan alueeseensa Hanna-työssä
ja Jari yhteistyökumppaneihin digitaalisen median kuvioissa.
Sydämestämme nousee kiitos Taivaan Isälle hänen huolenpidostaan ja
johdatuksestaan kuluneena vuonna.

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

Eevan Hanna-vierailut
Rukousaiheeksi:
 Kiitämme Eevan hyvin
sujuneista matkoista Norjaan
ja Puolaan.
 Rukoillaan Puolan Hanna-työn
aloituksen puolesta
 Jarin yhteistyö sovellusten
muokkaamisessa TWR:n
kumppaneiden kanssa
 Tulevan vuoden suunnittelu
 Tytärtemme Bean ja Tian
opiskelu ja elämä

Myyjäiset

Edellisessä kirjeessämme jätimme rukousaiheeksi mm. Eevan matkat
Norjaan ja Puolaan. Norjassa TWR:n yhteistyökumppani Norea oli
järjestänyt viikonlopun mittaisen juhlan 60-vuotisen toimintansa
kunniaksi Kristiansandissa. Norea lähettää Norjassa kristillisiä radioohjelmia ja tukee Sansan tapaan medialähetystyötä laajasti eri puolilla
maailmaa. Tähän kuuluu myös Hanna-työ Norjassa ja sen tukeminen
useissa maissa. Eevalla oli mahdollisuus sekä kertoa Suomen Hannatyöstä että kiittää Noreaa Euroopan Hanna-työn puolesta. Norean
juhlaviikonloppu sisälsi useita konsertteja. Musiikissa oli vahvasti
edustettuna Norjan Hanna-koordinaattorin Elisabethin yhtyeen
esitykset. Laulut ja sävellykset olivat Elisabethin omaa tuotantoa. Eeva
tapasi myös Tanskan ja Ruotsin Hanna-koordinaattorit ja vuoden lopussa
eläkkeelle jäävän Hanna-työn perustajan Marli Spiekerin sekä tutustui
moniin uusiin ihmisiin.
Puolassa on jo muutaman vuoden ajan haluttu aloittaa Hanna-työtä.
Viime viikolla Eeva matkusti yhdessä TWR:n Itä-Euroopan työn
assistentin Rachel Chonkan kanssa seitsemän tunnin junamatkan päähän
Wroclawiin. Siellä on TWR:n Puolan yhteistyökumppanin Impuls Polskan
studio ja toimisto. Eeva kertoi Hanna-työstä baptistikirkon

Rachel ja Eeva Puolassa

Eeva Norjassa (kuva Norea)

naistenillassa, jonne oli kokoontunut parikymmentä naista eri kirkoista.
Esityksen jälkeen asiasta keskusteltiin runsaasti ja kerättiin vapaaehtoisten
lista Hanna-rukouskalenterin kääntämistä, postittamista ja muita tehtäviä
varten. Naiset päättivät kokoontua uudelleen keskustelemaan lisää
tammikuun alussa. Oli hienoa, että jo seuraavana päivänä yksi
vapaaehtoisista oli kääntänyt joulukuun rukouskalenterin puolaksi!
Radiolähetystä ja digitaalista mediaa

Videtuotanto

Radiolähetykset lyhytaalloilla loppuvat Euroopan alueelle vuoden lopussa.
Sen sijaan keskipitkillä aalloilla lähetettävät ohjelmat ovat edelleen
tärkeitä monilla alueilla, esimerkiksi Keski-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa.
Jotain siitä kertoo video, jonka linkki on kirjeen vasemmassa alakulmassa.
TWR panostaa entistä enemmän myös videotuotantoon ja sitä kehitetään
jatkossa nimikkeellä TWR Motion.
Jarilla on meneillään useita mobiilisovellusten kehityshankkeita kansallisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Muita juttuja…
Suomalainen kouluyhdistys järjestää vuosittain joulumyyjäiset Wienin
lähistöllä. Satoja suomalaisia, usein paikallisine puolisoineen, tulee sinne
eri puolilta Itävaltaa. Me olimme pari tuntia suomalaisen seurakunnan
kahviossa myymässä kahvia ja talkooleivonnaisia. Kuhina oli kova ja kaikki
meni eikä piisannutkaan.
Sansa järjestää medialähetyksestä kiinnostuneille visiomatkan Wieniin ja
Bratislavaan ensi huhtikuussa. Pari paikkaa olisi vielä vapaana.

Amerikkalaiset
työtoverimme
tarjosivat
kiitospäivän lounaan
toimistolla
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Siunattua adventin ja joulun aikaa,

Eeva ja Jari
”Hän tuli meidän kaltaiseksemme, jotta voisimme tulla Hänen
kaltaisikseen.
Enkelit laulavat yhä, ja tähti viittoo vieläkin.
Hän rakastaa meitä jokaista ikään kuin meitä olisi vain yksi,
jota rakastaa.” Max Lucado, When God Whispers Your Name

Wienin joulutorit
ovat auenneet

Jaa parasta joululahjaa
http://sansa.fi/lahjoituskoh
teet/jaa-parastajoululahjaa-2/

Kuuntelijan tarina Marokosta:

https://youtube.com/watch?
v=4YjqHPOrcik
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