
 

 

ANKKURI 
 

 

 
 

 

 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen 

Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland 
 

Marraskuu – November  

2016



2 

JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
 

To 3.11. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  

 

Su 6.11. 11:00  

YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU 

Ruotsin kirkolla pidetään basaariajan 

aloitusjumalanpalvelus yhdessä kaikkien 

pohjoismaisten kirkkojen vapaaehtoisten 

kanssa.  

 

Su 27.11. 11:00  

ADVENTTIMESSU 

Tule mukaan ottamaan vastaan uusi kirk-

kovuosi Hoosiannaa veisaten! Kirkko-

kahveilla käynnistämme myös reformaa-

tion 500-vuotisjuhlallisuuksien vieton. 

Päivi Vähäkangas, Anna Eklund ja 

Christiane Säilä. 

 

To 8.12. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  

 

Su 4.12. klo 11 

IISENÄISYYSPÄIVÄN 

JUHLAMESSU  

Jo 50 vuotta olemme saaneet kokoontua 

viettämään jumalanpalvelusta suomalai-

sella merimieskirkolla. Juhlamessussa 

muistamme sekä Suomen että merimies-

kirkon merkkipäivää. 

Päivi Vähäkangas, Hannu Suihkonen, 

Lars-Henrik Höglund, Juha Lassila, Sakari 

Lehmuskallio, Olli-Pekka Silfverhuth, 

Eva-Christina Pietarinen sekä merimies-

kirkon kuoro. 

Do 3.11. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 6.10. 11:00 

NORDISCHER GOTTESDIENST 

Gemeinsamer Gottesdienst in der 

schwedischen Kirche für alle freiwilligen 

Mitarbeiter der nordischen Kirchen, um 

die Basarzeit einzuläuten.  

 

So 27.10. 11:00 

ADVENTSGOTTESDIENST 

Mit dem gemeinsamen Singen des 

Hosianna beginnen wir das neue 

Kirchenjahr. Beim Kirchenkaffee fangen 

wir auch mit den Feierlichkeiten der 500-

jährige Reformation an. Päivi Vähä-

kangas, Anna Eklund und Christiane Säilä. 

 

Do 8.12. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 4.12. um 11 Uhr 

FESTGOTTESDIENST AM 

UNABHÄNGIGKEITSTAG 

Seit 50 Jahren versammeln wir uns zum 

Gottesdienst in den Räumlichkeiten der 

Seemannskirche. Im Festgottesdienst 

gedenken wir sowohl der Unabhängigkeit 

Finnlands wie auch dem Jubiläumstag der 

Seemannskirche. 

Päivi Vähäkangas, Hannu Suihkonen, 

Lars-Henrik Höglund, Juha Lassila, Sakari 

Lehmuskallio, Olli-Pekka Silfverhuth, 

Eva-Christina Pietarinen und der Chor der 

finnischen Seemannskirche.
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JOHTAJAN RIVIT 
 

 

Hyvät Ankkurin lukijat, 

 

marraskuun alkaessa tunnelma on lämmin ja toimelias. Olemme kaikki yhdessä valmiita 

joulumyyjäisiin 2016! Valmistelut siirtyvät “kuumaan vaiheeseen” ja markkinointi käy 

täydellä teholla. Tiivis yhteistyömme muiden pohjoismaiden kirkkojen kanssa näkyy jo 

perinteisten basaarijulisteiden kautta. Uutta on, että meillä pohjoismaisilla kirkoilla on 

yhteinen Facebook-sivu. Käykää tutustumassa: Nordische Kirchen in Hamburg.  

 

Toivotamme joukkoomme Hampurin merimieskirkolle tervetulleiksi lyhyen tauon jälkeen 

vapaaehtoisemme Kati Sirenin takaisin ja uutena juuri aloittaneen Irma Myllytien! 

Sosiaalityön harjoittelijaan Liisa Pohjoiseen teistä moni onkin jo tutustunut ja Kuukauden 

kasvo -sivulta löydätte hänestä lisää tietoa (S. 14). Tulkaa tapaamaan edellä mainittuja ja 

vanhoja tuttuja kasvoja kirkolle!  

 

Lokakuussa saimme nauttia monesta kauniista ja mielenkiintoisesta hetkestä. Iris Valin 

laulatti jo kolmatta kertaa tuttua yleisöä. Iriksen taitava haitarin soitto ja laulu sai taas ison 

joukon iloiseksi ja tempasi yleisön mukaansa. Kuorot Canzonetta Nova Järvenpäästä ja 

HAMMonie Hampurista esiintyivät kuun puolessa välissä pidetyssä messussa. Andrea 

Karjalainen piti lisäksi luennon kaikenikäisille naisille.  

 

Aleppon saattokelloja soitimme kahtena perjantaina ja YK:n päivänä. Kellojen soittoidea 

alkoi Helsingistä, Kallion kirkosta. Ulkomaan sisarkirkoistamme Lontoo aloitti kellojen 

soiton ja me seurasimme Brysselin kanssa perästä. Pyysimme myös muut pohjoismaat 

mukaan, sillä ajatus, rukous ja pysähtyminen Aleppon uhrien puolesta on koskettanut 

ihmisiä ympäri maailmaa. 

 

Lopuksi vielä juhlinnan ja ilon aiheita. Olet sydämellisesti tervetullut juhlistamaan 50-

vuotiasta kirkkorakennustamme ja 115-vuotista työtaivaltamme Hampurissa viikonloppuna 

3.-4.12. Samalla juhlistamme Suomen 99. itsenäisyyspäivää. Löydätte tarkemmat tiedot 

tapahtumakalenterista sivulta 9. Ohjelmassa muun muassa valokuvanäyttelyn avajaiset ja 

suuret juhlat. Juhlamessussa on mukana myös Hampurin merimieskirkon entisiä johtajia ja 

työntekijöitä. Sitä ennen saamme kuitenkin vielä kokea vuoden suurimman ponnistuksen 

myyjäisten merkeissä. On ilo nähdä kuinka vapaaehtoistyö täyttää kirkon täynnä elämää.  

 

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita! 

 

Satu Oldendorff 

 

Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.  

  

Vielä ehdit kirjautua mukaan onnittelijaksi joulukuussa julkaistavaan juhlakirjaan. Siirrä 

lahjoituksesi merimieskirkon tilille (tilitiedot Ankkurin viimeisellä sivulla) ja lähetä nimesi 

sekä lahjoituksesi suuruus viimeistään 7.11. mennessä, hampuri@merimieskirkko.fi. 

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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PAPIN RIVIT 
 

On taas se aika vuodesta, jota muut kutsuvat marraskuuksi, mutta 

me merimieskirkolla basaarikuuksi. Muu toiminta hiljentyy ja antaa 

tilaa yhteiselle ponnistukselle. Nyt on aika raivata, rakentaa, purkaa 

laatikoita, järjestellä, lajitella, kantaa, laskea. Nyt luodaan 

edellytykset sille, että kaikki, mitä merimieskirkossa tapahtuu, 

jatkuu ensi vuonnakin. Kantakoot tämä seuraava rukous meitä 

basaarikuun läpi: 

 

 

Herra, 

mitä ikinä me rakennamme, 

anna meille kunniasi välähdys. 

Mitä ikinä me teemme, 

anna meille ihmettelyn lahja. 

Minne ikinä matkustamme, 

anna meille arvostuksen kyky. 

Kenet ikinä me tapaamme, 

anna meille kunnioituksen asenne. 

Mitä ikinä me teemme, 

anna meille onnistumisen ilo. 

Missä tilanteessa olemmekin, 

anna meille tietoisuus sinusta. 

Auta meitä näkemään, että kaikki on 

sinun hoidossasi ja että sinun kunniasi 

säteilee meihinkin. 

 

Päivi-pappi 
 

 

Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta 0151 5711 9137 
tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com. 
 

  

Päivi Vähäkangas oli 
myös mukana Ruotsin 
kirkon uuden papin 
Elisabeth Ivarssonin 
tehtäväänasettamisessa. 

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT: 
 

Vähäisen käytön ja tarpeen takia emme enää tästä eteenpäin järjestä lauantaisin vastaanottoa 

Travemünden Hafenhausissa. Olemme kuitenkin sähköpostitse ja puhelimitse tavoitet-

tavissa, jos tarvitset sosiaalikurattorin apua tai neuvoa, tai haluat muuten keskustella. Tu-

lemme myös mahdollisuuksien mukaan tapaamaan sinua sinun ajoneuvollesi tai ter-

minaalille! Ole siis rohkeasti yhteydessä meihin! 

 

Kuukauden 1. ja 3. lauantaina on kuljetus klo 16:00 Hampurin Merimieskirkolle saunaan 

(klo 18:00 – 21:00). Silloin on myös pyykinpesumahdollisuus. Paluukuljetus n. klo 21:00. 

Ilmoittautuminen kuljetukseen edeltävään perjantaihin klo 18:00 mennessä. Seuraava 

saunakuljetus Hampurin merimieskirkolle järjestetään tulevana lauantaina 5.11. 

Ilmoittauduthan tällä kertaa Ritvalle (ritva.lehmann@merimieskirkko.fi, 00491602817858) 

perjantaina klo 18 mennessä, jos haluat lähteä mukaan! 

 

Yhteystiedot: 

lyypekki@merimieskirkko.fi 

Anna Eklund: +491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi 

Ritva Lehmann: +491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota reilusti yhteyttä sosiaalikuraattoreihin! 

 

 

 

 

 

 

Terveisin Anna ja Ritva

 
 

Ryhdy Tsekin kummiksi! 

 

Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä 

rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja 

muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki lähettää 

sinulle kiitoskirjeen!  

.

Werde zu Tsekis Paten! 

 

Die Patenschaft für einen Monat kostet 

10 €. Hiermit beteiligst Du dich an den 

Kosten für Tsekis Futter und an anderen 

Ausgaben. Tseki schickt Dir als Danke-

schön einen kleinen Brief. 

  

mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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JOULUMYYJÄISET / WEIHNACHTSBASAR 
 

Joulumyyjäisten valmistelut ovat täydessä 

käynnissä. Tilaukset on tehty ja ilmoituksia 

vapaaehtoiseksi otetaan vastaan. Tiedossa 

on mukavia yhteisiä hetkiä ja tekemisen 

tunnelmaa. Jos haluat olla mukana vuoden 

suurimmissa talkoissa niin ilmoittaudu 

kirkolle 

(eira.weissenburg@merimieskirkko.fi).  

 

Muutama tunti tai monta päivää – kaikki 

apu otetaan vastaan!  

 

 

 

Tämän vuotinen joulubasaari pidetään  

11.–13.11. ja 18.–20.11.  

 

Aukioloajat:  

Pe 13–19, La 12–19, Su 12–18.  

 

Lämpimästi tervetuloa! 

Die Vorbereitungen für den diesjährigen 

Weihnachtsbasar laufen auf Hochtouren. 

Die Bestellungen sind unterwegs und 

Anmeldungen für freiwillige Arbeit 

während des Basars werden angenommen. 

Wieder sind schöne Momente und gemein-

sames Schaffen zu erwarten. Falls Sie 

helfen und dabei sein wollen, können Sie 

sich bei der Kirche anmelden 

(eira.weissenburg@merimieskirkko.fi). 

Für einige Stunden oder mehrere Tage – 

jede Hilfe wird dankbar entgegenge-

nommen! 

 

Der diesjährige Basar findet am 11.–13.11. 

und 18.–20.11. statt.  

 

Öffnungszeiten:  

Fr 13–19, Sa 12–19, So 12–18 

 

Herzlich Willkommen!

 

 
 

TOMBOLA! 

 

Onko kaappisi nurkissa tai varastossasi 

hyväkuntoista tavaraa, jota et itse enää 

tarvitse? Lahjaksi saatua tai väärin 

ostettua? Tuo kirkolle Tombola-voitoksi! 

Voit tuoda voittoja kirkolle ihan milloin 

vain. Iso kiitos avustasi ! 

Hast Du neuwertige Sachen im Schrank, 

die Du nicht mehr brauchst? Als Geschenk 

bekommen oder falsch gekauft? Die 

können wir als Gewinne für die Tombola 

im Weihnachtsbasar gut gebrauchen! Die 

Gewinne kannst du jederzeit zur Kirche 

bringen. Lieben Dank!

mailto:eira.weissenburg@merimieskirkko.fi
mailto:eira.weissenburg@merimieskirkko.fi
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JOULUMYYJÄISTEN VALMISTELUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työkerhon naiset valavat valtavan määrän 

itsetehtyjä kynttilöitä ja kutovat itsetehtyjä tuotteita. 

Pauliina ahertaa Suomesta 

tuotavien lahjatavaroiden 

tilausten parissa. 

Joachim hoitaa kirja-

pöydässä myytävien 

postimerkkien järjes-

telemisen. 

Kahvilassa myytävät unelmatortut valmistuvat Taijan ja 

Leenan leipomistaitojen avulla. 
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TYÖKERHON RETKI SCHWERIINIIN 

 

„Ohne Kartoffeln geht in Mecklenburg gar nichts“ 

 

Työkerhon syksyisen retken kohde oli 

Schwerin. Me työkerhon „tytöt“ halusimme 

tutkia, miksi Mecklenburgin perunat ovat 

noin erikoisia energian lähteenä. Iloisena ja 

uteliaina lähdimme Mecklenburg-Vorpom-

mernin pääkaupunkiin tutustumaan. Ajoimme 

kaupunkikierroksen „Petermännchen“-junalla 

(tämä juna vaan kulki pyörien päällä); saimme 

paljon tietoa kaupungista junan ajaessa pitkin 

poikin viehättäviä katuja.  

 

Perunat tuli testattua ravintolassa nimeltä 

„Kartoffelhaus No1“ ja oikein hyvältä maistuivatkin. Schwerinin linnan museoon 

tutustumme, kun ilmat viilenevät, mutta linnan puistoon ja „Orangerie“-kahvilaan 

tutustuimme jo nyt ja ne olivat aivan ihastuttavia.  

 

Retken ansiosta saimme paljon keskustelun aiheita ja intoa jatkaa myyjäisten valmistelua. 

 

Työkerhon puolesta Riitta Wehlen 

Tarja auttaa joulumyy-

jäisten kutsujen postitta-

misessa. 

Myyjäiskontin vastaanotto 

onnistuu ison joukon avulla. 

Elintarvikekaupan 

suomalaiset herkut 

saapuvat Helenan 

ja Tiinan tilausten 

mukaan.  
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TAPAHTUMIA 

HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  
 

Su 6.11. 14:00 

TERVETULOA HAMPURIIN 

Kahvi- ja informaatiotilaisuus kaikille 

uusille hampurilaisille. Tervetuloa! 

 

Su 6.11. 16:00  

ELOKUVAILTA 

Katsomme Klaus Härön elokuvan „Miek-

kailija” (2015). Elokuvassa on englannin-

kielinen tekstitys. 

 

Ma 7.11. – la 26.11.  

KIRKKO KIINNI  

 

Su 27.11. 13:00 

AINO ACKTÉ 

Musiikkinäytelmä saksaksi. Lippuja (10 €) 

ennakkoon kirkolta. Kts. s. 11. 

 

To 1.12. 17:30  

BASAARIN PALAUTEKOKOUS 

 

La 03.12. 15.00 

MENOA JA MEININKIÄ 

Mermieskirkko tutuksi! Tule tutustumaan 

kirkon ryhmien toimintaan, juhlistamaan 

valokuvanäyttelyn avajaisia sekä viettä-

mään iloista yhteistä iltapäivää! 

Tervetuloa! 

 

 

 

Su 4.12. 13:00 

VASTAANOTTO / JUHLA 

Juhlistamme Suomen 99. itsenäisyyspäi-

vää, Hampurin kirkkorakennuksen 50-

vuotista olemassaoloa ja merimieskirkko-

työn 115-vuotista taivalta Hampurissa.  

 

To 8.12.  

KONSERTTI  

SILTA ENSEMBLE 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 
 

So 6.11. 14:00 

WILKOMMEN IN HAMBURG  

Kennenlern- und Informationsveranstal-

tung für Neuzugezogene. Willkommen! 

 

So 6.11. 16:00  

FILMABEND 

Wir schauen den Film „Miekkailija” 

(2015). Englische Untertitel sind vor-

handen.  

 

Mo 7.11. – Sa 26.11.  

KIRCHE GESCHLOSSEN  

 

So 27.11. 13:00 

AINO ACKTÉ 

Musiktheater auf Deutsch. Karten (10 €) 

vorab im Café der Kirche. Siehe S. 11. 

 

Do 1.12. 17:30 

BASARNACHBESPRECHUNG  

 

Sa 3.12. 15:00 

HAPPENING 

Lerne die finnische Seemannskirche in 

Hamburg kennen! Im Programm: Die 

unterschiedlichen Gruppen der Kirche 

stellen sich vor, eine Fotoaustellung über 

das Kirchengebäude wird eröffnet und wir 

genießen das gemeinsame Beisammensein. 

Willkommen! 

 

So 4.12. 13:00 

EMPFANG / JUBILÄUM 

Wir feiern den 99. Unabhängigkeitstag 

Finnlands, das 50-jährige Bestehen des 

Kirchengebäudes und 115 Jahre See-

mannsmissionsarbeit in Hamburg.  

 

To 8.12.  

KONZERT  

SILTA ENSEMBLE 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Tapaaminen sunnuntaina 6.11. klo 16:30. 

Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 

 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 

16:30-18:15. Joulubasaarin vuoksi ei ole 

kerhoa 8.-22.11. eikä koulua 11.-25.11. 

Koulun retki lastenteatteriin Altonaan sun-

nuntaina 27.11. klo 15. Leikkikerhon syys-

retki eläinmuseoon 8.11. Lisätietoja antaa 

mielellään puheenjohtaja Sanna Madej, 

skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.  

 

KIRJAPIIRI 
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 

klo 18.30. Marraskuussa ei kirjapiiriä 

myyjäisten vuoksi. Joulukuussa pikkujou-

lukahvit ja filmi 7.12.2016.  

Info: Kaija Gaupp, 040-6435223, 

kaija.gaupp@web.de. 

 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 
Kirjasto ei ole käytettävissä 7.-26.11. 

myyjäisten takia. Tänä aikana ei voida 

myöskään ottaa vastaan lahjoituksia 

kirjastoon. Tervetuloa taas kirjastoon su 

27.11. lähtien. Info: Kaija Gaupp, 040-

6435223, kaija.gaupp@web.de. 

 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Nykyisen KTK:n toimikausi päättyy jou-

lukuussa, jolloin valitaan uusi kirkko-

toimikunta. KTK:n vaalit pidetään 8.-

11.12.2016. Lähemmät tiedot vaaleista 

kirkon ilmoitustaululla ja sivulla 12. Tule 

mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja 

asetu ehdokkaaksi! Lähetä hakemuksesi 

sähköpostitse KTK:n puheenjohtajalle 

Kaija Gaupille, kaija.gaupp@web.de, tai 

jätä se KTK:n postilaatikkoon kirkolle 

8.11. mennessä. 

 

KUORO / CHOR 

Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali. 

Mit Chorleiterin Eva-Christina Pietarinen. 

Neue Mitglieder sind herzlich willkom-

men! 3.12. Kuoro osallistuu toiminta-

ryhmien esittelyyn ja laulaa 4.12. itsenäi-

syyspäivän juhlajumalanpalveluksessa. 

Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728. 

 

MUSKARIT 

Muskareita ei ole 7.-28.11. välisenä aikana. 

Vauvamuskari ti 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 

Kertamaksu 5€. Info: Sanna Madej, 

skorpijar@hotmail.com. 

Tenavamuskari pe 16:30-17:15.  

1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikku-

sisaruksille ja muille leikki-ikäisille lap-

sille. Kertamaksu 5€. Info: Annika 

Steinke, musik@annika-steinke.de.  

 

NAAPURIAPU/YSTÄVÄNPALVELU 

Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat 

ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongel-

missasi. Pohjois-Saksan alueen tukihenki-

löt tavoitat puhelinnumerosta 0160-

3455916 tai s-postilla 

naapuriapu.hampuri@gmx.de. 

 

NUORET AIKUISET 

Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg. 

S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com. 

 

ODOTTAVAT ÄIDIT 
Ti/Di 10:15-11:45 Eevan sali. 

Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille 

vauvan kanssa. Jaamme tietoa ja koke-

muksia luottamuksella raskauteen ja syn-

nytykseen liittyvistä asioista sekä kes-

kustelemme äitiydestä ja vauva-arjesta. 

Seuraava tapaaminen 29.11. Info: sosiaali-

kuraattori Anna Eklund, 0171-6210907. 

 

 

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:tervetuloaMMKille@gmail.com
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PERHEKAHVILA 

Sunnuntaina 27.11. klo 14:00 leikin ja 

yhdessäolon merkeissä. Lisätietoja: Anna 

Eklund, 0171-6210907. 

 

RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen 13.12. klo 15:00. 

Info: Anna Eklund, 0171-6210907. 

 

SAUVAKÄVELY 

Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden  

1. lauantai S-Bahnhof Stellingen, lenkki 

Volkspark. 

2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks 

Tierpark, Kirahvin luona, lenkki 

Niendorfer Gehege. 

3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki 

Stadtpark. 

4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki 

Planten un Blomen tai Außen-Alster. 

5. lauantai sovitaan erikseen. 

Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, 

raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 

040-404324. 

 

SOSIAALIKURAATTORIT / 

SURURYHMÄ 

Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavat-

tavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot 

löydät sivulta 5.

SVENSKA GRUPPEN 
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, 

joarlau@googlemail.com.  

 

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY 

La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen 

koululla. Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi. 

 

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  

Vielä ehdit ilmoittautua myyjäisapuun. 

Ota yhteyttä työkerhon puhenjohtajaan tai 

suoraan kirkolle. 3.12. toimintaryhmät 

esittäytyvät kirkolla, myös työkerholaiset, 

tulethan mukaan! 8.12. perinteinen pikku-

joulujuhla "nyyttäreiden" muodossa, ethän 

unohda pientä lahjaa "joulumuorin" 

konttiin. 

Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 

0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Seu-

raava tapaaminen keskiviikkona 7.12. klo 

19.30 lähtien raatihuoneen torin joulu-

markkinoilla. Tarkemmat tiedot Facebook 

-ryhmässä Naisten Ilta Hampurissa. Lisä-

tietoja: Anu Bär, anumet@web.de tai Tiina 

Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com. 

 
 

Reden ist Silber, Singen ist Gold 
 

„Reden ist Silber, Singen ist Gold“ ist ein Musiktheaterstück 

über die finnische Sängerin Aino Ackté (1876-1944). Das 

Schauspiel beleuchtet das Künstlerdasein um die Jahr-

hundertwende 1800-1900. Darüber hinaus werden auch 

Themen wie das Leben als Auslandsfinnin und das Streben, 

Finnland in der Welt bekannt zu machen, angesprochen. 
 

Termin: 27.11. um 13 Uhr. Die Vorstellung ist auf Deutsch. 

Die Lieder und Arien werden in der jeweiligen Original-

sprache vorgetragen. Karten 10 €.   
 

Gesang, Schauspiel: Eva-Christina Pietarinen 

Klavier, Schauspiel: Per Rundberg 

Regie: Theresa von Halle

mailto:raija.hannele@gmx.de
mailto:joarlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
mailto:anumet@web.de
mailto:Mitchell.tiina@googlemail.com
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KIRKKOTOIMIKUNNAN VAALIT 2016 
 

 

Hampurin Merimieskirkon tiloissa  8.-11.12.2016 

 

To-pe 8. – 9.12.    klo 16:00 – 19:00 

La-su 10. – 11.12.   klo 16:00 – 18:00 

 

Virallisten aikojen ulkopuolella mahdollisuus äänestää kirkon kahvilassa sen ollessa auki. 

 

 

Pohjois-Saksan Merimieskirkon kirkkotoimikunnan toimikausi päättyy joulukuussa 2016, 

jolloin valitaan uusi kirkkotoimikunta seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Kirkkotoimikuntaan 

valitaan seitsemän siirtokuntajäsentä. 

 

Vaalipiiri Hampurin alueella on Suur-Hampurin julkisen liikenneverkon kattama alue 

(Großbereich Hamburg). Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen on vähintään 18 vuotta täyttänyt 

ja vaalin aikana pysyvästi vaalipiirissä asuva (kirjoilla oleva) henkilö tai henkilö, jonka 

voidaan toiminnallaan merimieskirkon hyväksi katsoa olevan äänioikeutettu ja 

vaalikelpoinen (KTK ratkaisee asian). Ehdokas ei voi olla toisen Saksassa toimivan 

suomalaisen seurakunnan kirkkoraadin jäsen.  

 

Ehdokkaiden on lähetettävä esittelynsä (mieluiten kuvan kanssa) kirjallisesti kirkkotoimi-

kunnalle KTK:n postilaatikkoon kirkolle tai sähköpostitse (kaija.gaupp@web.de) vähintään 

kuukausi ennen ensimmäistä äänestyspäivää. Kirkkotoimikunta toimittaa ehdokkaiden 

hakemukset välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoitustaululle sekä Ankkuri-lehteen 

ja muihin Merimieskirkon tiedotuskanaviin. 

 

 

 

Hampuri, 30.09.2016 

 

Kaija Gaupp 

KTK:n puheenjohtaja 

 

 

 

Tule mukaan vaikuttamaan!  
 

mailto:kaija.gaupp@web.de
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, 

Landeskirchenamt 

z. Hd Herrn Vosgerau  

Dänische Str. 21-35  

24103 Kiel  

wolfgang.vosgerau@lka.nordkirche.de 

Fax: 0431/9797-878 

 

Kiitämme avustasi! / Danke für Ihre Unterstützung! 

 

Satu Oldendorff 

Merimieskirkon johtaja / Leiterin der Seemannskirche  

satu.oldendorff@merimieskirkko.fi  

Hampurin merimieskirkko on suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamis- ja 

tukipaikka. Autamme hädässä olevia ja tuomme tuulahduksen Suomesta Saksaan. 

Tiesitkö, että sinulla, Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai kaksois-

kansalaisella (Saksa-Suomi), on mahdollisuus suoraan tukea merimieskirkon 

toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot Hampurin meri-

mieskirkolle. 

Siirto on helppo: saatuasi vuosittaisen veropäätöksesi, otat siitä kopion, kirjoitat 

oikeaan yläkulmaan ison F-kirjaimen ja lähetät sen Pohjois-Saksan maakirkolle. 

Ensimmäisellä kerralla on vielä täytettävä lomake, jonka saat merimieskirkolta 

tai voit ladata sen osoitteesta:  

http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-

merimieskirkolle  

Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldeten finnische Staats-

angehörige und jene mit doppelter Staatsangehörigkeit (deutsch-finnisch) 

die Möglichkeit haben, ihre Kirchensteuer zu Gunsten der Finnischen 

Seemannskirche in Hamburg weiterzuleiten? 

So kann jeder die Arbeit der finnischen Seemannskirche ganz un-

kompliziert unterstützen. Und so einfach geht’s: Jährlich eine Kopie des 

Steuerbescheides mit dem Buchstaben „F“ markieren und an die deutsche 

Nordkirche senden. Beim ersten Mal muss man ein Formular ausfüllen, das 

Sie von der Seemannskirche oder von folgende Internetseite bekommen 

können: http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-

hampurin-merimieskirkolle  

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
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KUUKAUDEN KASVOT:  

Liisa Pohjonen, sosiaalityön harjoittelija  

 

 

Tervehdys!   

 

Nimeni on Liisa Pohjonen ja suoritan 

sosiaalityön harjoittelua täällä Hampurin 

kirkolla. Olen kotoisin Satakunnasta, Nakki-

lasta, mutta muuttanut Helsinkiin opintojen 

perässä. Tavoitteenani on valmistua sosio-

nomi-diakoniksi ensi vuoden jouluna.  

 

Syyskuun 13. päivänä alkoi mielenkiin-

toinen, mutta jännittävä seikkailu, kun 

matkustin ennalta tuntemattomaan satama-

kaupunkiin. Saapuessani merimieskirkolle 

minut otettiin lämmöllä vastaan ja olenkin 

tuntenut oloni kotoisaksi heti alusta alkaen. 

Olen iloinen, että saan tutustua merimies-

kirkon toimintaan ja etenkin sosiaalityöhön. 

Kuluneet viikot ovat antaneet minulle paljon 

– myös ammatillisesti. Yksi tärkeimmistä 

asioista on kuitenkin ollut ihmiset, joihin 

olen saanut tutustua harjoitteluni myötä.  

 

Olen kiitollinen saadessani olla, edes tämän 

lyhyen hetken, osa tätä yhteisöä ja työtä. 

Onneksi vielä on joulukuun puoliväliin asti 

aikaa kartuttaa kokemuksia ja muistoja 

reppuun sekä antaa jotain itsestään ennen 

Suomeen paluuta. Odotankin innolla, mitä 

pian alkava joulubasaari ja tulevat viikot 

vielä tuovat tullessaan! 

 

 

 

Muumipapan sanoin:   

 

”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille,  

joka on valmis ottamaan niitä vastaan.” 

 

Liisa  
 

  



 15 

 

KUULUMISIA POHJOIS-SAKSASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

EINLADUNG  

 

zu einem Gastvortrag und einer 

Buchpräsentation von Prof. Dr. Anssi 

Halmesvirta Prof. em. Dr. Rolf 

Klemmt am Mittwoch, dem 9. 

November 2016 um 18.15 Uhr im 

Institut für Finnougristik / Uralistik der 

Universität Hamburg Von-Melle-Park 

6, 20146 Hamburg, Philosophenturm 

(5. OG, Raum 564).  

  

Vähäisen kysynnän vuoksi 

kuljettajien neuvontapiste 

lopetetaan Lyypekissä! 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkon so-

siaalikuraattorit Ritva Lehmann ja 

Anna Eklund ovat kuitenkin 

puhelimitse tavoitettavissa. Yhteys-

tiedot löydät sivulta 5. 

 

 

Saunareissu –  

Lyypekistä kuljetus Hampuriin! 
 

Marraskuun saunareissu Hampurin 

merimieskirkolle järjestetään 5.11. 

Lähtöpaikka sovitaan erikseen, lähtö 

klo 16. Paluu samana iltana klo 21. 

Paikalla myös mahdollisuus pestä 

pyykkiä. Ilmoittautumiset edellis-

iltaan mennessä Ritvalle 0160-

2817858 tai 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi.  

Kävimme 7.9. retkellä M/V Finntiden 

miehistön jäsenten kanssa Kielissä 

merivoimien muistomerkillä ja sukellus-

venemuseossa. Päivä oli aurinkoinen ja 

saimme kokea hyvin mielenkiintoisen 

päivän.  

Onnittelemme Eeva Strehmeliä syntymä-

päivän johdosta.  

mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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November 

 

Oktober avgår med färg och glans, 

och vandrar bort någon annanstans. 

November är här, ofta grå och dyster. 

I november saknar vi ljusets lyster. 

 

Morgonen vaknar med dimma och dis, 

ibland med en florstunn hinna av is. 

Vi fylls av en känsla av melankoli, 

tid till eftertanke, det är höstens filosofi. 

 

Tid för stillhet och allhelgonadag, 

förgänglighet och vardande är livets lag. 

Vi tänker på sommarn och hösten som 

gått.  

Mycket vi fick i rikliga mått. 

 

November har också fröjd i sitt följe, 

flitens alster kommer fram ur sitt hölje.  

Julbasaren i kyrkan öppnar sin dörr, 

besökare strömmar till som alltid förr. 

 

Synnöve Lindström-Makowski 26.10.16 

 

 
 
 
 

 
 

 

Värttinä saapuu tammikuun alussa 2017 Hampurin 

merimieskirkolle. Yhtye konsertoi uuden albuminsa Viena:n 

tiimoilta, joka palauttaa yhtyeen musiikillisten juuriensa 

ääreen.  

 

Värttinä ist Finnlands international bekannteste Folk-Band. 

Ihr Stil und Sound ist unverkennbar und wurde durch 

unzählige Tourneen in die ganze Welt getragen. Das neue und 

mittlerweile dreizehnte Album der Band heißt Viena und ist 

eine Hommage an die musikalischen Wurzeln der Band und 

die Traditionen der Region Viena-Karelien.   

 

16.01.2017, 20.00 Uhr, Tickets VVK 20,00 €, AK 25,00 €. 

Karten erhältlich bei der Kirche und Vorverkaufstellen.  
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Marraskuun 

tukijäsentarjous /  

Mitgliederangebot im 

November 
 

Kaikki leivät /  

Finnisches Brot -50% 
(ei basaarin aikana / 

 nicht während des Basares) 
 

Muistathan, että saat myös 

saunakäynnistä ja majoituksesta 

alennusta /  

Mitglieder kommen auch 

günstiger in die Sauna und 

bekommen Rabatt auf 

Übernachtungen 
 

  

Hampurin merimieskirkko on myös  

 

Facebookissa:  

Pohjois-Saksan merimieskirkko 

 

Instagrammissa:  

www.instagram.com/ 
pohjoissaksanmerimieskirkko/ 
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  

Saksassa ja Suomessa.  

 

Hei kaikki! 

 

Tällä kertaa tietoa perintötodistuksesta eli Erbschein:  

 

Jotta asemansa perijänä voi todistaa kolmansille osapuolille, tarvitaan useasti ns. 

perintötodistus eli Erbschein. Perintötodistus on siis virallinen todistus, josta käy myös ilmi 

perinnönjättäjän henkilöllisyys ja viimeisin asuinpaikka. Todistukseen merkitään perijät ja 

heidän perintöosuutensa. Jos perinnönjättäjä on tehnyt testamentin, merkitään todistukseen 

sen mukaisesti muitakin säännöksiä, kuten testamentin toimeenpanijan tiedot, jos hänet on 

valittu, ja testamenttiin perustuva perimys. Jälkisäädöksiä ei merkitä perintötodistukseen.  

 

Perintötodistuksen turvin voidaan olettaa perijöiden asema ja siihen voivat kolmannet 

osapuolet luottaa. Perintötodistuksia voi olla monenlaisia, kuten perijöiden yhteinen todis-

tus, jonka voi anoa yksikin perijöistä tai osittainen perintötodistus, jonka voi yksi perijöistä 

anoa itselleen. Oikeustoimi, joka on tehty perintötodistuksen turvin kolmannen kanssa, on 

pätevä, vaikka myöhemmin kävisi ilmi, että perijän asema ei ollutkaan oikein merkitty.  

 

Perintötodistuksen voi anoa perinnönjättäjän viimeisimmän asuinpaikan perintöoikeudesta, 

Nachlassgericht. Useimmin perintöoikeudet ovat käräjäoikeuksissa, Amtsgericht, mutta 

esimerkiksi Baden-Württembergissä haetaan perintötodistukset notaareilta. Päätöksen tekee 

Rechtspfleger eli oikeudessa työskentelevä virkailija, kun kyse on lainmukaisesta peri-

myksestä ja tuomari, kun kyseessä on testamentin mukainen perimys. Hakemus on avoin ja 

ilman tiettyä aikarajaa tai muotoa.  

 

Terveisin ja oikein hyvää syksyä ja loppuvuotta toivottaen  

 

 

Terveisin 

Reina 

 

Tietopaketin kokoaa teille Rechtsanwältin Reina Waissi  

Puh. 040-38 6167 35  

rw@waissi-legal.com 

Holstenstraße 194c, D-22765 Hamburg 

www.waissi-legal.com  
 

Tärkeää on pitää mielessä, että Tietopaketti tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua 

erilaisiin aihepiireihin, mutta sen pohjalta ei voi aina ratkaista yksittäisiä asioita, 

joihin voi liittyä kysymyksiä, joita yleinen kuvaus ei voi kattaa.   

mailto:rw@waissi-legal.com
http://www.waissi-legal.com/
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Pohjois-Saksan merimieskirkko 

Finska sjömanskyrka i Hamburg 

Die Finnische Seemannsmission in Hamburg 

Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg 

Tel. +4940316971 

hampuri@merimieskirkko.fi 

www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 

 

Maanantai     9-13 

Tiistai-lauantai  14-21 

Sunnuntai   14-18 

 

Montag      9-13 

Dienstag- Samstag   14-21 

Sonntag    14-18 

SAUNAT / SAUNEN: 

 

Ti  16-21  naiset 

Ke 16-21  tilaus / miehet  

To 16-21  miehet 

Pe 16-21  naiset / miehet  

La 15-18  tilaus,  

     18-21 naiset / miehet  

 

Di 16-21  Damen 

Mi 16-21  Reservierungen / Herren  

Do 16-21  Herren 

Fr  16-21  Damen / Herren 

Sa  15-18  Reservierungen,  

      18-21  Damen / Herren 

 

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE 

 

Normaalihinta    9,50 € 

opiskelijat, eläkeläiset,  

työttömät, tukijäsenet   6,50 €. 

Tilaus-/perhesauna   17 €/h. 

Tiistaisin ja torstaisin alennettu sauna-

hinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille, 

jäsenille ja eläkeläisille. 

Normalpreis    9,50 € 

Studenten, Rentner,  

Arbeitslose, Mitglieder   6,50 €.  

Familiensauna    17 €/Std.  

Dienstags und donnerstags Sauna zum 

Sonderpreis von 5,50 € für Arbeitslose, 

Studenten, Mitglieder und Rentner.  

Impressum: 

Kustantaja • Herausgeber: Pohjois-Saksan merimieskirkko • Die Finnische Seemannsmission in Ham-

burg, yhteystiedot ks. ylhäällä / Kontakt siehe oben. Päätoimittaja • Chefredakteurin: Satu Oldendorff, 

toimittaja, taitto • Redakteurin, Layout: Johanna Elo-Schäfer, tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi.  

Bankverbindung: Commerzbank, IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00, BIC: COBADEHH. 

http://www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
mailto:tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi

