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Liity rukousketjuun!
Virossa on tänään toinen
vuotuinen itsenäisyyspäivä – Viro
julistautui uudelleen itsenäiseksi
20.8.1991. Juhlimme sitä tänä
iltana Lasnamäellä isänmaallisten
laulujen ja perinteisten herkkujen
kera. Kävin juuri ottamassa kuvia
Lasnamäen kaupunginosaa
halkovan Laagna teen silloista ja
ostin sillankorvan torimyyjältä
ruiskaunokkikimppuja maljakkoon.
Samalla piipahdin hakemassa
yhteisöpuutarhan viljelmältämme
mangoldia ja yrttejä illaksi.
Halusin tuon siltakuvan tähän
kirjeeseen, jotta voin kutsua sinut
sillalle rukousketjuun! Kuukauden
päästä (16.-22.9.) on täällä
meneillään Nelja Tuule ristirännak
-aktioviikko, jonka valmistelut
pyörivät päässä välillä unissakin.
Viikko-ohjelma on pääpiirteissään
hahmottunut, samoin lauantain
päätapahtuma Lindakiven
kulttuurikeskuksessa. Nopeasti
toimien ehdit vielä ilmoittautua
mukaan (ks. www.markuse.ee),
mutta voit olla mukana myös kotoa
käsin. Ohjelmaan kuuluu 16.-21.9.
päivittäin kello 14 ihmisketjun
muodostaminen vuoroin jollekin
Laagna teen silloista tai
alikulkutunneleista ja siinä lyhyt
rukoushetki. Tule mukaan siellä,
missä olet!

Voit myös osallistua
rahoittamalla aktiossa jaettavia
heijastimia joko kannatustilieni tai
Viron kirkon lähetyskeskuksen
kautta. Yksi ristinmuotoinen
heijastin maksaa n. 0,50e.
Lisätietoa löydät em. kotisivulta tai
aktion Facebook-sivulta (Nelja
Tuule ristirännak)
Kuvan Laagna tee oli muuten
heinäkuussa amerikkalaisjännärin
filminäyttämönä!
Loppukesästä meillä on ollut ja
vielä tulossa monenlaisia
mahdollisuuksia osallistua
kaupunginosan elämään.
Piirakkafestivaaleille osallistuimme
jo toista kertaa. Tarjosimme
teltassa vettä ja siunausta! Meillä
oli myös Missä sijaitsee -peli, jossa
tuli asetella kartalla omille
kohdilleen Lasnamäen lähiöiden
nimet. Palkinnoksi Raamattu tai
UT. Ehkä parasta päivässä oli
yhdessä tekeminen – minulla oli
päivän aikana kahdeksan apulaista!
Tällä viikolla olemme luvanneet
keittää nokipannuteetä to ja pe
Lasnakino-illoissa ja lauantain
Lasnamäkipäivillä pystytämme
telttamme laulukentälle.
Lisäksi olemme osallistuneet
yhteisöpuutarhojen toimintaan,
mm. Paen puutarhan
kalustetalkoisiin, josta alakuvat.

Kuva: Liisa Rossi

Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille

No niin, nyt on juhlat juhittu ja
jatkan kirjoittamista! Rukousketjusta
tuli vielä mieleeni, että tämän viikon
perjantaina tulee kuluneeksi 30
vuotta ns Baltian ketjusta, joka oli
yksi näyttävä askel Baltian maiden
itsenäistymisprosessissa.
Elokuu on oikeastaan meillä
seurakunnassa ollut yhtä juhlaa:
kaksi viikkoa sitten vietimme
perunakestejä. Kylvimme keväällä
yhteisöpuutarhalavallemme kaksi
perunaa, jotka Aive nosti kuun
alussa. Sato oli ihan kiitettävä, 27
violettia perunaa (Blue Congo), jotka
keitimme ja herkuttelimme yhdessä!
Seuraavana tiistaina vietimme
syntymäpäivämessua, Taimin 70vuotisjuhlia (lue lisää sivupalkista).
Tulipa sitä ennen pidettyä Paen
seurakunnalla siivoustalkoot,
matotkin puistelimme ja
tuulettumaan autojen päälle, kun ei
muuta paikkaa ollut, mihin niitä
ripustaa. Hätä keinot keksii!

Lomamuistoja

Taimi
Lasnamäellä asuva Taimi on pitkän
linjan kristitty ja rukouksen ihminen,
mutta viime vuosina sairaudet ovat
rajoittaneet liikkumista. Taimi on
kiitollinen, että Jumala johti meidät
hänen elämäänsä juuri oikeaan
aikaan. Hän on nyt uskollisimpia
seurakuntalaisiamme ja on
tykästynyt kodikkaaseen
kellarikirkkoomme. Heti
ensimmäisellä kerralla hän kutsui
mukaan luokkatoverinsa Virven.
Teimme heidän kanssaan kesällä
mieliinpainuvan eväsretken
Laulasmaan hiekkarannalle.

Kesäloma oli oikein virkistävä.
Siunattua syksyn alkua!
Vietin siitä noin puolet mökillä
Kirsti
Lappeenrannassa, toisen puolen
reissasin muualla ja nautin kotona
Voit tukea työtäni
ystävien vierailuista. Vietimme
käyttämällä jotakin seuraavista
muutaman ikimuistoisen päivän
pankkitileistä ja kirjoittamalla
Tallinnassa Veskimäen ystävien
viitteen 22208
kanssa. Kaili-äiti sekä Daniel,
Gabriel ja kuopus Lisandra valtasivat
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
makuuhuoneeni.
FI14 5043 1920 0034 52
Heinäkuun alussa käväisimme
Etelä-Saimaan
päiväseltään Kansanlähetyspäivillä. Ev.lut. Kansanlähetys
Oli kiva tavata siellä monia tuttuja,
FI24 5620 0940 0400 65
vaikka päivä meni kyllä nopeasti.
Kymenlaakson
Sunnuntaina seurasimme
Ev.lut. Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
muutamien Lasnamäen ystävien
Uudenmaan
kanssa suuria laulujuhlia
Ev.lut. Kansanlähetys
kotikatsomossa minun luonani.
FI48 8000 1501 4822 03
Meilläkin oli tunnelma korkealla,
Varsinais-Suomen
hyvät istumapaikat, seura ja
Ev.lut. Kansanlähetys
tarjoilut, ei väentungosta eikä
FI39 4309 1520 0011 71
vessajonoja... sillä tavoin yli
seitsemän tunnin maratonkonsertti
meni oikein leppoisasti! Lopussa
Lähettävät seurakunnat
yhdyimme seisaaltaan laulamaan
Sammonlahti, Luumäki,
sadan tuhannen laulukentälle
Hamina, Miehikkälän ja
kokoontuneen kanssa!
Luin ja kuuntelin ennätysmäärän Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
kirjoja, mm. lakkasuolla olin
Maaria ja Ruokolahti
kirjaseurassa!
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