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JUMALANPALVELUKSET 
 

To 8.3. 17:30  

VIIKKOHARTAUS 

 

Su 11.3. 16:00 

GOSPELMESSU 

Leipäsunnuntain aiheena on elämän leipä 

ja leivän jakaminen. Messussa lauletaan 

nuoren seurakunnan veisuja. 

Päivi Vähäkangas & Anne-Marie 

Grundsten 

 

To 15.3. 17:30  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 22.3. 17:30  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 29.3. 19:00  

KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU 

Hiljainen viikko huipentuu kiirastorstain 

iltamessuun, jossa muistellaan Jeesuksen 

viimeistä ateriaa ja ehtoollisen asettamista. 

Päivi Vähäkangas, Maija Priess & Anne-

Marie Grundsten 

 

 

Su 1.4. 11:00 

PÄÄSIÄISMESSU 

"Nyt se suuri päivä koitti" - Juhlimme 

Jeesuksen ylösnousemusta pääsiäis-

messussa. 

Päivi Vähäkangas & Anne-Marie 

Grundsten

GOTTESDIENSTE 

 

Do 8.3. 17:30 

WOCHENANDACHT 

 

So 11.3. 16:00 

MUSIKGOTTESDIENST MIT 

ABENDMAHL 

Am 4. Fastensonntag singen wir Lieder 

aus der jungen Gemeinde. 

Päivi Vähäkangas & Anne-Marie 

Grundsten 

 

Do 15.3. 17:30  

WOCHENANDACHT 

 

Do 22.3. 17:30  

WOCHENANDACHT 

 

Do 29.3. 19:00 

GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL 

AN GRÜNDONNERSTAG 

In dem Abendgottesdienst besinnen wir 

uns auf die letzte Mahlzeit Jesu und die 

Einführung des Abendmahls.  

Päivi Vähäkangas, Maija Priess & Anne-

Marie Grundsten 

 

So 1.4. 11:00 

OSTERGOTTESDIENST MIT 

ABENDMAHL 

„Jetzt kam der große Tag“ - Wir feiern die 

Auferstehung Jesus. 

Päivi Vähäkangas & Anne-Marie 

Grundsten 
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JOHTAJAN RIVIT  
 

Hyvät Ankkurin lukijat, 

istun junassa Helsingin ja Turun välillä kirjoittaessani tätä maaliskuun Ankkuria. Ulkona 

paukkuu kova pakkanen ja lunta on maassa. Aurinko kiiltää lumisilla hangilla kauniisti. 

Hampurista olen parin päivän aikana saanut hyvin samanlaisia kuvia. Keski-Euroopan talvi 

on tänä vuonna muuttunut aika lailla Suomen talven kaltaiseksi. On ollut mukava seurata 

keskustelua talvisäästä, Monen koti-ikävä on helpottunut, kun on saanut nauttia talvesta 

uudella kotiseudulla. 

Meidän merimieskirkko-ohjelmiimme sää ei tietysti paljon vaikuta. Suomi100 jäi taakse, 

mutta sisällissodan 1918 muistovuosi vie meidät Suomen historiaan toisella tavalla. 

Merimieskirkoissa on pidetty aiheesta luentoja. Meille on tulossa huhtikuun alussa näyttely 

jääkäreiden koulutusvuosista 1914-1918. Tervetuloa avajaisiin ja tutustumaan siihen. 

Järjestäjinä ovat mukana Hohenlockstedt ja Kauhavan jääkärimuseo. Näyttelyn avaa 

kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel. 

Kirjastotoimikunnalle suuret kiitokset. Kaija Gaupp ja toimikunta ovat alkuvuoden aikana 

järjestelleet, siivonneet ja saattaneet kirjaston jälleen kerran huippukuntoon. Muutosta 

kirjaston tiloihin toi myös ikkunan alla oleen kaapiston purku. Se toi lisää lämpöä kirjastoon, 

koska kaappi oli lämpöpattereiden edessä. 

Työkerhon johtokunnasta pois jääneille jäsenille paljon kiitoksia merimieskirkon eteen 

tehdystä työstä ja uudet jäsenet toivotamme tervetulleiksi antamaan tietotaitojaan 

Työkerhon/kirkon työlle! 

TOMBOLA-voittoja kaivataan vielä kovasti pääsiäisbasaariin! Voit tuoda uusia tai uuden 

veroisia tuotteita kirkolle milloin vaan.  

EU:n tietosuojalaki tulee muuttumaan käytännössä 25.5.2018. Se määrittää tarkasti 

henkilötietojen käsittelyä. Asiaan kouluttaudutaan monella taholla ja kun saamme 

merimieskirkolla yhtenäiset säännöt, niin käsittelemme niitä yhdessä kirkkotoimikunnan, 

Työkerhon ja muiden toimintaryhmien vetäjien kanssa kevään aikana. 

Toukokuuhun asti teemme vielä Ankkuri-lehteä ja siirrymme sen jälkeen vahvistettuun 

Uutiskirje-Ankkuri-maailmaan. Emme heikennä tiedotusta, vaan vahvistamme sitä 

muutetuin välinein. Syynä tähän ovat resurssointi, ympäristövaikutukset paperin ja värien 

käytössä sekä merimieskirkon strategia tiedotuksessa.  

Kirkon aukioloajat muuttuvat 1.4.2018 alkaen. Maanantaisin kirkko on kiinni, tiistaina ja 

torstaina klo 9-21, keskiviikko, perjantai ja lauantai klo 14-21 ja sunnuntaisin klo 14-18. 

Toimintaryhmät, kokoustilat ja muita tilaisuuksia järjestämme mahdollisuuksien ja 

sopimuksen mukaan, joten älä epäröi kysyä tilojamme aukioloaikojen ulkopuolelta. 

Ystävällisesti

Satu Oldendorff  

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

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
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KANNATUSJÄSENYYS 2018 

Tule Pohjois-Saksan merimieskirkon jäseneksi! 

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Merimieskirkko on 

käyttäjilleen kappale kotimaata vieraassa maassa, uuden kulttuurin 

keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tie-

sithän, että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet työtämme ja autat meitä 

auttamaan! Kannatusjäsenenä saat myös monia etuja. Kuukausittain tarjoamme vaihtelevia 

tukijäsentarjouksia. Myös majoitusmaksuista ja saunakäynneistä saa alennusta.  

Hampurin merimieskirkon kannatusjäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi 

maksaa kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank 

(BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00. Sinulla on myös 

mahdollisuus laittaa jäsenmaksusi suoraveloitukseen – näin et koskaan unohda maksua ja voit 

aina nauttia jäsenyyden eduista. Lomakkeen saat meiltä ja löydät Pohjois-Saksan 

merimieskirkon nettisivuilta. Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

 

 

 

 

MITGLIEDSCHAFT 2018  

Werde Mitglied der finnischen Seemannskirche in Hamburg! 

Die finnische Seemannskirche ist eine Kirche für alle Menschen, die unterwegs sind. Sie ist 

ein Stück Heimat für ihre Besucher inmitten einer fremden Kultur. Alle sind herzlich 

willkommen. Wusstest Du, dass wir unsere Mittel selbst sammeln? Als Mitglied unterstützt 

Du unsere Arbeit und hilfst uns zu helfen. Außerdem bekommst Du als Mitglied viele 

Vorteile. Wir bieten monatlich wechselnde Angebote. Auch auf die Übernachtungs- und 

Saunapreisen bekommst Du Ermäßigung.  

Die jährliche Mitgliedschaft kostet 45€ pro Person. Den Beitrag kannst du entweder an der 

Kasse des Cafés entrichten oder überweisen an: Finnische Seemannsmission, Commerzbank 

(BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00. Du kannst uns auch eine 

Einzugsermächtigung geben - dadurch kannst du immer sicher sein, dass du die Vorteile eines 

Mitgliedschaftes genießen kannst. Das Formular bekommst du von uns und du findest es auch 

auf den Internetseiten der finnischen Seemannskirche in Hamburg.  

Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

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

 

Maaliskuun 1. päivä Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon valitaan uusi arkkipiispa. 

Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, kumpi toiselle kierrokselle päässeistä kandidaateista, 

Tapio Luoma vai Björn Vikström, voittaa vaalit. Mutta jo tässä vaiheessa varmaa on, että 

uusi arkkipiispa on mies, teologian tohtori, ja jo ennestään piispanvirassa.  

 

Toisin kuin lehdissä välillä kirjoitellaan, arkkipiispa ei ole Suomen kirkon ylin johtaja. Hän 

on primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa eli toisten piispojen joukossa. Arkkipiispa 

toki johtaa puhetta piispainkokouksissa, mutta hänellä ei ole päätösvaltaa ohitse muiden. 

Kirkkomme tärkeimmistä kysymyksistä – myös oppiin liittyvistä – päättää kahdesti 

vuodessa kokoontuva kirkolliskokous, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. 

Kirkolliskokousvaaleissa voivat äänestää seurakuntien vaaleilla valitut luottamushenkilöt. 

Myös arkkipiispaa pääsee valitsemaan vain harvalukuinen joukko jo ennestään kirkon 

luottamustehtävissä toimivia henkilöitä.  

 

Vaikka arkkipiispa ei muodollisesti ole kirkon ylin johtaja, on hänellä kuitenkin paljon 

vaikutusvaltaa. Arkkipiispa on ulospäin kirkon kasvot, ja hänen ääntään kuunnellaan 

tarkemmalla korvalla kuin muiden kirkon työntekijöiden ääntä. Arkkipiispalla on asemansa 

puolesta mahdollisuus yhteiskunnalliseksi arvojohtajaksi, jos hän vain henkilökohtaisesti 

kykenee ottamaan tuon roolin. Nyt eläkkeelle jäävä arkkipiispa Kari Mäkinen on ollut 

nimenomaan arvojohtaja, joka ei ole arastellut ilmaista kantaansa ja puhua erilaisten 

syrjittyjen ryhmien puolesta: työttömien, turvapaikanhakijoiden ja seksuaalivähemmistöjen. 

Mäkisen puheenvuoroissa on yhdistynyt syvällinen teologia, runoilijan ilmaisuvoima ja 

rohkeus. Hän jättää kesäkuussa tehtävään vihittävälle seuraajalleen suuret saappaat 

täytettäväksi. 

 

Aurinkoista kevään ja lähestyvän pääsiäisen odotusta! 

 

 

 

 

Päivi Vähäkangas  

Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,  

paivi.vahakangas@gmail.com

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
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KTK TIEDOTTAA / AUS DEM KIRCHENAUSSCHUSS:  

 

Rakkaat Ankkurin lukijat, 
 

yhteisöllisyys on tärkeä osa elämäämme. Haluamme kuulua joukkoon ja olla osa jotain 

suurempaa. Samalla saamme eri yhteisöistä tukea ja voimme itse auttaa toisia. Pohjois-

Saksan merimieskirkon eri toimintaryhmät ovat mielestäni ihana esimerkki tästä. Jokainen 

on tervetullut osallistumaan. Ja yhteenkuuluvuus kuvastaa mielestäni jokaisen ryhmän 

toimintaa. Ryhmiä on myös hyvin monenlaisia. Näin esimerkiksi kirjapiiri, miesten vuoro 

tai nuorten ryhmä kutsuvat erilaisia ihmisiä mukaan ja uskallan väittää, että jokaiselle on 

jotakin. Mutta jos mielestäsi jokin toiminta puuttuu, niin aina voi ehdottaa uusia ryhmiä. 

Henkilökunta ottaa mielellään kaikki ehdotukset vastaan.  

 

Oikein mukavaa yhteisöllistä alkukevättä kaikille ! 

 

Johanna 

Yhteystiedot/Kontakt: Johanna Elo-Schäfer (pj.), 0151-123 06 773, ktk.hampuri@mail.de. 

 

PS: Wir veranstalten am 24.-25.3. während des Osterbasars einen finnischen Design und 

Handarbeitsmarkt – FIN.de.SIGN. Aussteller haben wir sowohl aus Deutschland als auch 

Finnland. Falls ihr auch jemanden kennt, der Interesse haben könnte, Aussteller zu werden, 

könnt ihr gerne die oben stehenden Kontaktdaten weitergeben.  

 

mailto:ktk.hampuri@mail.de
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SOSIAALIKURAATTORI TIEDOTTAA:  

 

Sosiaalikuraattori osallistui 

6.2. ICMA (International 

Christian Maritime Assosia-

tion) järjestön Hampurin 

merimieskirkolla pitämään 

päivänmittaiseen seminaa-

riin, jonka aiheena oli 

merenkulkijoiden hyvin-

vointi. Osallistujat tulivat 

useasta eri maasta: mm. 

USA:sta, Kanadasta, Sak-

sasta, Alankomaista. Aihetta 

käsiteltiin monesta näkökulmasta, niin varustamon kuin lääkärinkin toimesta katsottuna. 

Hyvinvoiva merenkulkija on myös hyvä työntekijä, ja laiva on satamassa seisoessaan 

turvallinen, mutta laiva on luotu liikkumaan merellä, joten olosuhteet on luotava 

mahdollisimman suotuisiksi merenkulkijoita ajatellen.  

Sunnuntaina 11.2. pidimme ensimmäisen keskusteluhetken kahvikupin ääressä. 

Ajankohtaisena aiheena käsittelimme ystävänpäivää ja erityisesti halusimme määrittää, 

millainen oikein hyvä ystävä on? Yhteenvetona totesimme, että se todellinen ystävä on 

luotettava, avulias, varustettu hyvällä huumorintajulla, empaattinen. Ystävyyttä ei voi ostaa, 

keskinäinen kunnioitus ja yhdessä tekemisen ilo on tärkeää. Ystävä on ihminen, jonka 

kanssa on helppo olla. Ennen kaikkea annoimme erityisen painoarvon sanonnalle ”hädässä 

ystävä tunnetaan”. 

Me täällä merimieskirkolla kuljemme rinnallasi, haluamme olla läsnä niin iloissa ja suruissa. 

Toivomme, että jokaisella on tunne, että on tervetullut kirkolle ja voi hädässäkin kääntyä 

meidän puoleemme.  

 

Lämpimin terveisin 

 

Ritva 

Yhteystiedot:  

Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann 

+491602817858 (myös WhatsApp) 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi, lyypekki@merimieskirkko.fi,  

hampuri@merimieskirkko.fi 

Löydät Pohjois-Saksan merimieskirkon myös Facebookista ja Instagramista:  

Du findest die finnische Seemannskirche in Hamburg auch auf Facebook und Instagram:  

 

 

 www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  

 www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  

Kuvassa Dr. Clara Schlaich, Maritime Health.  
 

 

mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI  

Su 4.3. 16:00  ELOKUVAILTA 

Katsomme Markku Pölösen ohjaaman "Koirankynnen leikkaaja" (2004). Elokuvassa on 

englanninkielinen tekstitys. 

To 8.3. 18:00  TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET  

Saimme Eeva Strehmeliltä lahjoituksena tauluja, joista osa Eevan omia maalauksia. Näistä 

töistä perustuva taidenäyttely on nähtävissä 8.-24.3. Su 25.3. työt kaupataan pääsiäis-

basaarin yhteydessä huutokaupan muodossa.  

Ke 14.3. 14:00  KULTTUURIPIIRI 

Menemme yhdessä Antonio Calderaran ”Lichträume”-näyttelyyn. Kts. myös s. 12. 

Pe 16.3. 19:00   TAKKA-ILTA 

Makkaranpaistoa ja yhdessäoloa saunan takkahuoneessa. Kaikki tervetuloa! 

Su 18.3. 15:00  KESKUSTELUHETKI  

Keskustelemme yhdessä kahvikupposen ääressä ajankohtaisista aiheista. Info: Ritva 

Lehmann kts. S. 7. 

Su 18.3. 17:00   NUORET JA NUORET AIKUISET  

Kokoonnumme kirkolle ja lähdemme siitä yhdessä eteenpäin. Info: Ritva Lehmann, kts. s. 7. 

To 22.3. 18:00  LUENTO 

Luonnonsuojelun veteraani Harald Helander kertoo saksaksi elämästään eri puolilla 

maailmaa. Myynnissä on hänen elämäntarinansa "Das Blockhaus am großen Flussbogen". 

La 24.-su 25.3.   PÄÄSIÄISBASAARI / FIN.de.SIGN 

Su 25.3. 17:00   TAIDEHUUTOKAUPPA  

Eeva Strehmelin teoksien huutokauppa pääsiäisbasaarin yhteydessä, meklarina Wolfgang 

Schultz, tulot Merimieskirkon hyväksi. 

Ti 27.3. klo 18   TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET 

Mirja Gustafssonin taidenäyttelyn avajaiset. Näyttely nähtävissä 28.3.-2.5.2018. Kts. S. 18. 

Pe 30.3.    KIRKKO KIINNI 

Ma 2.4.    KIRKKO KIINNI 

 

 

 

Maaliskuun tukijäsentarjous 

Glögi-tiiviste 0,5 l  

2,50 (ovh. 5,00) 
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VERANSTALTUNGEN 

So 4.3. 16:00  FILMABEND 

Wir schauen den Film ”Koirankynnen leikkaaja” (2004) von Markku Pölönen. Englische 

Untertitel sind vorhanden.  

Do 8.3. 18:00  VERNISSAGE  

In der Ausstellung vom 8. bis 24.3. werden einige Werke aus Eeva Strehmels Haushalt zu 

sehen sein, die sie der finnischen Seemannskirche in Norddeutschland überlassen hat. Am 

Sonntag, dem 25.3. werden die Werke in einer Auktion versteigert.  

Mi 14.3. 14:00  KULTURKREIS 

Wir machen einen Ausflug zur Antonio Calderara-Ausstellung ”Lichträume”. Siehe S. 12. 

Fr 16.3. 19:00   KAMINABEND 

Ein Abend am Kamin für alle. Herzlich willkommen! 

So 18.3. 15:00  DISKUSSIONSRUNDE  

Gemeinsam diskutieren wir über aktuelle Themen. Info: Ritva Lehmann, siehe S. 7. 

So 18.3. 17:00   JUNGE ERWACHSENE  

Wir treffen uns bei der Kirche und unternehmen dann etwas Lustiges zusammen. 

Willkommen! Info Ritva Lehmann, siehe S. 7. 

Do 22.3. 18:00  VORTRAG 

Harald Helander erzählt auf Deutsch über sein abenteuerliches Leben in vielen Teilen der 

Welt. Seine Biographie „Das Blockhaus am großen Flussbogen“ bringt er mit. 

La 24.-su 25.3.   OSTERBASAR / FIN.de.SIGN 

Su 25.3. 17:00   KUNSTAUKTION  

Die Werke von Eeva Strehmel werden während des Osterbasars in einer Benefizauktion für 

die finnische Seemannskirche versteigert. Als Makler fungiert der Wolfgang Schultz. 

Di 27.3. 18:00   VERNISSAGE 

Die Ausstellung von Mirja Gustafsson (28.3.-2.5.2018) wird eröffnet. Siehe S. 18. 

Fr 30.3.    KIRCHE GESCHLOSSEN 

Mo 2.4.    KIRCHE GESCHLOSSEN  

 

 Mitgliederangebot im März 

Glögi-Konzentrat 0,5, L  

€2,50 (norm. € 5,00) 
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MAJOITUSPALVELUT  

Tule ja majoitu merimieskirkolla, joka ei ole 

tavallinen hotelli, hostelli tai bed&breakfast -

paikka. Tarjoamme turvallista, mukavaa ja 

edullista majoitusta Hampurissa keskustan 

läheisyydessä. Hampurin kirkolla on kolme 

pienempää majoitushuonetta sekä ryhmä-

huone. Isompia ryhmiä voimme majoittaa 

tarvittaessa myös talon muihin huoneisiin. 

Normaalihintaiseen majoitukseen sisältyy 

saunapäivinä sauna. Aamupala pitää sopia 

erikseen. 

Alakerran vierashuoneet 

2 hengen huone (kerrossänky).  

- WC ja suihku käytävällä.  

- Hinta 33 €/hlö/yö tai 58 €/2 hlöltä, lapset 

alle 12v 14 €. 

Yläkerran vierashuone   

3-4 hengen huone  

- oma WC ja suihku sekä tv. 

- Hinta 43 €/hlö/yö, 70 €/2 hlöä/yö tai 86 €/3 

hlöä, lapset alle 12v 14 €. 

Ryhmämajoitustila 

Majoitustilassa on 14 vuodetta. WC käytä-

vällä. Saunojen pesutilat käytössä aamuisin 

klo 10.00 asti ja iltaisin klo 21.00 jälkeen. 

Majoitusvuorokausi 21 €/hlö, lapset alle 12v 

12 €. 

Alle 4-vuotiaat majoittuvat ilmaiseksi, jos 

lapsi ei tarvitse omaa sänkyä. 

Merimieskirkon jäsenille myönnetään alen-

nusta majoituksesta. Muista mainita tieto 

jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa hen-

kilökohtaisella jäsenkortilla.

ÜBERNACHTUNG  

Die finnische Seemannskirche bietet auch 

diverse Übernachtungsmöglichkeiten für 

Reisende. Vorhanden sind Familien- und 

Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die 

zentrale Lage ermöglicht sowohl eine 

einfache Anreise wie auch einen schnellen 

Zugang zu fast allen Sehenswürdigkeiten 

Hamburgs. 

 

 

 

 

Gästezimmer im Erdgeschoss 

2 Personen Zimmer (Hochbett) 

- Badezimmer auf dem Flur 

- Preis: 33 € pro Person/Nacht oder 58 €/2 

Personen, Kinder unter 12 J. 14 €. 

Gästezimmer im Obergeschoss 

3-4 Personen Zimmer 

- eigenes Badezimmer und TV 

- Preis 43 €/1 Pers./Nacht, 70 €/ 2 Pers. oder 

86 €/3 Pers., Kinder unter 12 Jahre 14 €. 

Gruppenraum  

Raum mit 14 Betten. Die Toiletten sind auf 

dem Flur. Die Waschräume von den Saunas 

können morgens bis 10 Uhr und abends ab 21 

Uhr verwendet werden. Preis 21 € pro Person 

/Nacht, Kinder unter 12 Jahre 12 €. 

Unter 4-jährige übernachten kostenlos, falls 

ein eigenes Bett nicht benötigt wird.  

Mitglieder der Seemannskirche erhalten eine 

Ermäßigung. Bitte zeige deine Mit-

gliedskarte beim Zahlen vor. 

 

Varaukset / Reservierungen 

Puh./Tel. + 49 40 316971, majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi  

Majoituslomake / Anmeldeformular: 

http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut 

 

mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ  
 

Kevät tekee hiljalleen tuloa. Ei uskoisi, sillä ulkona on tätä kirjoittaessa talven kylmin päivä. 

Aamulla mittari näytti lukemaa -13. Maassa on ripaus lunta ja pureva viima kipristää 

poskipäät tunnottomiksi. Mutta! Se auringon määrä ja sininen taivas, pääsiäismyyjäisten 

suunnittelu, Mignonmunat, jotka tulivat meillekin jo myyntiin. Ne ainakin ovat varma 

merkki siitä että kohti lämpimämpää ollaan menossa. Tänä vuonna myynnissä olevat 

Mignonit tekivät keikauksen Brysselin kautta. Sinne niitä tuli liikaa, ja Katri Oldendorff, 

Benelux-maiden johtaja, toi niitä lentokoneessa matkalaukullisen tullessaan käymään 

Hampurissa. Jonain vuonna me olemme jakaneet kuormastamme niille kirkoille, jotka 

olisivat jääneet muuten ilman. Yhteistyö kirkkojemme välillä toimii maan rajojen 

ulkopuolellakin!  

Teidän kanssa, hyvät merimieskirkon ystävät, voimme yhteistyöllä rakentaa myös tämän 

vuotiset pääsiäismyyjäiset, joiden yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa suomalaisen 

designin markkinat. Tarvitsemme roudareita kantamaan kalusteita (yksi merimieskirkon 

työntekijä on kerran sanonut hyvin osuvasti, että merimieskirkkotyö on jatkuvaa 

roudaamista 😊), grillaajia, myyjiä, leipojia (jos haluat, niin voit auttaa meitä vaikkapa 

leipomalla kotona kakun ja tuomalla sen myyntiin), hyllyjen täyttäjiä, pahvilaatikoiden 

litistäjiä ja vaikka mitä ja vaikka ketä. Ja sokerina pohjalla: purkuporukkaa! 

Ja yksi asia on ainakin varma, viimeistään tuon pääsiäistapahtuman jälkeen ON kevät. 

Siihen asti se vielä vähän keikkuu. Allekirjoittanut keikahtaa alkukuusta ensin lomalle ja 

palaa sitten taas arkiseen aherrukseen entistä energisempänä. 

Toivottavasti siihen mennessä moni on ilmoittautunut 

mukaan auttamaan! 

Kevään odottamisen riemua teille kaikille! 

Tapaamisiin kirkon kahviossa! 

 

Tiina Ylitalo, palveluvastaava 

Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi 

 
Ryhdy Tsekin kummiksi! 

Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä rahoilla voit 

osallistua Tsekin ruokiin ja muihin kuluihin. 

Kiitoksesi Tseki lähettää sinulle kiitoskirjeen!  

Werde Tsekis Pate! 

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. Kuva: Johanna Hansen 

 

 

mailto:tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Seuraava tapaaminen sunnuntaina 18.3. klo 14.00. Lisätietoja: Ritva Lehmann 040-316971, 

0160-2817858.  

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.  

Maaliskuussa kielikoulua pidetään vain perjantaina 2.3. ja leikkikerhoa 27.3. Lisätietoja 

antaa mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726. 

KIRJAPIIRI  

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Maaliskuussa 28.3. kirja Lopotti 

(Tommi Kinnunen). Huhtikuussa 25.4. kirja Lempi (Minna Rytisalo). Lisätietoja: Kaija 

Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de.  

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa uudelleen järjestettyyn kirjastoon. Osa romaaneista on nyt siirretty 

tietokirjahyllyyn. Kirjastosta poistettuja kirjoja on edelleen myytävänä kirkolla 

kirpputorihinnoin. Tilasyistä voimme ottaa lahjoituksina vastaan vain yksittäisiä 

hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai Suomeen liittyviä 

saksankielisiä kirjoja. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de.  

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Kirkko täynnä elämää -moton mukaisesti tuemme kirkon toimintaa ja toimimme siirto-

kunnan puhetorvena. Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan – kysymykset ja ehdo-

tukset, risut ja ruusut kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai osoitteeseen ktk.hampuri@mail.de. 

Lisätietoja: pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773. 

KULTTUURIPIIRI 

Seuraava retki ke 14.3. klo 14 Antonio Calderara Lichträume-näyttelyyn, Ernst Barlach-

Haus, Baron-Vogt-Str. 50 a, Jenisch Park, tapaaminen aulassa. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 

040-316971. 

KUORO / CHOR 

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

Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728. 

MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN 

Pe/Fr 27.4. klo 19:00 Sauna. 

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend 

mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com. 

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:ktk.hampuri@mail.de
mailto:Krisu73@live.com
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MUSKARIT 

Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Helmikuussa vauvamuskari pidetään säännöllisesti 

viikoittain. Maaliskuussa vauvamuskari pidetään 20.3. ja 27.3. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: 

Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com.  

Tenavamuskari pe klo 16:30-17:15. 

1,5–4-vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. 

Maaliskuussa tenavamuskari pidetään vain 2.3. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: Pipsa Neumann 

pipsacwneumann@gmail.com.  

NAAPURIAPU / YSTÄVÄNPALVELU 

Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. 

Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelimitse 0160-3455916 tai sähköpostitse 

naapuriapu.hampuri@gmx.de. 

“NAISTENILTA” 

Tervetuloa mukaan kaikki suomalaiset naiset! Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, 

Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu Bär, anumet@web.de tai Anu Kojonen, 

anu.kojonen@gmail.com.  

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa! 

Seuraava tapaaminen 18.3. klo 17 kirkolla. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät 

sivulta 7. 

ODOTTAVAT ÄIDIT 

Ti/Di 10:15–11:45 Eevan sali. 

Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Jos olet tulossa mukaan 

ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Ritvaan. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät 

sivulta 7 

RAAMATTUPIIRI 

Seuraava tapaaminen ti 20.3. klo 15. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot sivulta 7. 

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. 

  

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:pipsacwneumann@gmail.com
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:Mitchell.tiina@googlemail.com
mailto:anumet@web.de
mailto:anu.kojonen@gmail.com
mailto:raija.hannele@gmx.de
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SOSIAALIKURAATTORI  

Ritva Lehmann on tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät sivulta 7.  

SVENSKA GRUPPEN 

Vi träffas den tredje tisdagen i månaden ca. 15:30 och umgås ett par timmar på svenska. Alla 

är välkomna. Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, jorlau@googlemail.com. 

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY 

La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi. 

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  

Maaliskuussa askartelemme tipuja, pupuja, virvontaoksia ym. kivaa pääsiäismyyjäisiin.  

To 08.03. klo 18:00 Eeva Strehmelin taulujen näyttelyn avajaiset. 

To 29.03. ei työkerhoa, tapaamme taas pääsiäispyhien jälkeen. 

Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 
 

 

 

Wanderausstellung  

zur finnischen Jägerbewegung 

5.4.-2.5.2018. 

 

Die Ausstellung wird am 5.4. um 18 Uhr vom 

finnischen Honorarkonsul Hans-Christoph 

Stadel eröffnet. 

Die Ausstellung wurde vom Finnischen 

Jägermuseum in Kauhava erstellt. 

Herzlich willkommen!  

mailto:jorlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 

Landeskirchenamt 

Dänische Str. 21-35  

24103 Kiel  

steuern@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 matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka. Autamme hädässä olevia ja tuomme tuulahduksen 

Suomesta Saksaan. 

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

ja Saksan kaksoiskansalaisella, 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:  

https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/   

Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldete finnische Staatsangehörige 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 unkompliziert 

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 ein Formular ausgefüllt werden, das Sie von der 

Seemannskirche oder von der folgenden Internetseite bekommen können: 

https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/   

mailto:steuern@lka.nordkirche.de
mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
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Mars månad. 

Månaden mars kommer i vårens tecken. 

Dagarna är redan mycket längre, ljuset 

dröjer kvar ända till kvällen. Krokus, 

snödroppar och vintergäck blommar och 

narcisser och tulpaner sticker upp sina 

huvud. Naturen vaknar, allting växer och 

föds på nytt. Krukväxterna på fönsterbrädet 

får ny mylla och nya livskrafter. Amaryllis 

och clivia skjuter upp långa stänglar som 

sedan kröns av vackra blomklockor. 

Fåglarna kvittrar och kuttrar, de vill hitta en 

partner och bygga bo. Allt strävar uppåt och 

framåt, men våren kan även vara förrädisk. 

Kylan kan komma tillbaka, frosten kan knipa 

blomskott och knoppar.  Naturen ger och tar, 

solen värmer och lockar, men kylan kan lura 

bakom nästa moln. 

Synnöve Lindström-Makowski 19.02.18 

 

I månaden mars kommer våren till oss, 

vintern drar sig tillbaka och kastar loss. 

Fåglarna drillar, flyger fram och tillbaka. 

De söker och ropar, vill ha make och maka. 

Växterna strävar mot sol och mot ljus, 

även vi vill ordna och se om vårt hus. 

Vi vill få energi och ett nytt perspektiv, 

få glädje och solljus in i vårt liv. 

Vakna upp ur vinterns letargi och olust, 

se hur träden åter får sav och must. 

 

 

 

 

Etsimme siistijää merimieskirkolle Hampuriin 1.5. alkaen. 

 

Viikottainen työaika 11,5 tuntia jaetaan neljälle päivälle. 

 

Lisätietoja ja hakemukset 31.1. mennessä sähköpostitse  

tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi tai satu.oldendorff@merimieskirkko.fi  

mailto:tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
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KUUKAUDEN KASVO:  

Anette Laukkanen, vapaaehtoinen 

 

Hei! 

 

Olen Anette, 28-vuotias rovaniemeläinen, ja 

saavuin Hampurin merimieskirkolle tammi-

kuun alussa.  

Viimeiset kolme vuotta olen ollut useammalla 

laivalla töissä. Toimin siivojana ja ravintola-

apuna. Laivatyö on aivan oma maailmansa ja 

kokemus oli minulle antoisa. Merimies-

kirkolle löysin veljeni kautta. Vuosi sitten kun 

tulin käymään Hampurissa, veljeni osasi 

merimiehenä kertoa, että merimieskirkoilla 

voi yöpyä. Siitä lähtien ajatus vapaaehtois-

työstä Hampurin merimieskirkolla on kytenyt 

ajatuksissani. Vuoden vaihteen aikaan, kun 

oma laivani lähti telakalle, minulle avautui 

mahdollisuus kokeilla uutta. Nyt olen ollut 

Hampurissa melkein kaksi kuukautta enkä kadu päivääkään. Vapaaehtoistyöni jälkeen 

haluankin jäädä tänne ja etsiä täältä työpaikan.  

Vapaa-aikanani käytän mielelläni lukemiseen ja kutomiseen. Hampuri kutsuu myös usein 

tekemään pitkiäkin kävelylenkkejä. Yksi lempipaikoistani on Ohlsdorfin iso hautausmaa. Nyt 

odotan jo innolla ensi kesää, jotta pääsen laajemmin tutkimaan tätä ihanaa satamakaupunkia! 

 

Anette 
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AUKIOLOAJAT  

Maanantai     9-13 

Tiistai-perjantai    9-21 

lauantai  14-21 

Sunnuntai   14-18 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag      9-13 

Dienstag- Freitag     9-21 

Samstag   14-21 

Sonntag    14-18 

SAUNAT  

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  

 

Normaalihinta   10 € 

opiskelijat, eläkeläiset,  

työttömät, tukijäsenet     7 € 

Tilaus-/perhesauna   18 €/h 

Tiistaisin ja torstaisin alennettu sauna-

hinta 6 € opiskelijoille, työttömille, jäse-

nille ja eläkeläisille. 

SAUNEN 

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 

 

Normalpreis   10 € 

Studenten, Rentner,  

Arbeitslose, Mitglieder    7 €  

Familiensauna   18 €/Std. 

Dienstags und donnerstags Sauna zum 

Sonderpreis von 6 € für Arbeitslose, Stu-

denten, Mitglieder und Rentner. 

 

 

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 
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mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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