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JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

To 2.3. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 2.3. 17:15
WOCHENANDACHT

To 9.3. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 9.3. 17:15
WOCHENANDACHT

To 16.3. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 16.3. 17:15
WOCHENANDACHT

To 23.3. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 23.3. 17:15
WOCHENANDACHT

Su 26.3. 11:00
MESSU
"Nuori äiti Maria kuulee lupaukset, uskoo
että täyttyvät kaikki ennustukset". Marian
ilmestyspäivän
jumalanpalveluksessa
keskipisteenä on Jeesuksen äiti, joka saa
suuren tehtävän.
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina Pietarinen & merimieskirkon kuoro.

So 26.3. 11:00
ABENDMAHLGOTTESDIENST
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes zur
Verkündigung des Herren steht die heilige
Mutter Maria, die eine große Aufgabe
bekommt.
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina Pietarinen & der Chor der Seemannskirche.

To 30.3. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 30.3. 17:15
WOCHENANDACHT
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
helmikuun monet tapahtumat jättivät mukavia muistoja niin osallistujille kuin meille
järjestäjillekin. On ilo huomata, että perhejuhlien vietto kirkolla on tämän kevään aikana
näkyvästi kasvamassa. Kastejuhlat ja syntymäpäivät pukevat kirkon tilat juhla-asuun.
Ulkosuomalaispiispa Tapio Luoma ja Espoon
tuomiokapituli vierailivat helmikuun alussa Hampurin merimieskirkolla. Olemme kiitollisia kiinnostuksesta työhömme. Kutsuimme myös Hampurin piispa Kirsten Fehrsin tapaamaan suomalaisia
kollegoita. Saksan ja Suomen kirkkojen välisessä
dialogissa nousi uskonnonopetus yhdeksi teemaksi, jossa molemmat maat kertoivat opetuksen
sisällöistä. Sydämellinen kiitos vierailusta kaikille!
Kirpputorin talkooväelle jälleen kerran suuret
kiitokset avusta. Palveluvastaava Tiina Ylitalon
tiimi oli todella vapaaehtoisten tuen varassa, koska
osa meistä työntekijöitä osallistui samanaikaisesti
pidettyyn
Ulkosuomalaisparlamentin
(USP)
Keski-Euroopan aluekokoukseen Glasgow´ssa.
Hampurin merimieskirkko on alusta alkaen ollut
aktiivisesti mukana Ulkosuomalaisparlamentin
toiminnassa ajamassa ulkosuomalaisille yhteisiä
asioita. Keski-Euroopan aluekokoukseen osallistuivat sosiaalikuraattorit Anna Eklund, Ritva

Kuva: Merimieskirkkolaiset USP:n kokouksessa. Vas. Piia Lännenpää-De la Cruz, Anna Eklund, Satu Oldendorff, Ritva Lehmann,
Johanna Elo-Schäfer ja Pauliina Tuomanen,
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Kuva: vas. Päivi Vähäkangas, piispat Fehrs ja Luoma
sekä Satu Oldendorff.

Lehmann, kirkkotoimikunnan puheenjohtaja Johanna Elo-Schäfer sekä Satu
Oldendorff. Keski-Euroopan alueen
puheenjohtajana
toimii
Belgian
Suomi-Klubista puheenjohtaja Kati
Hognes ja varahenkilönä Hampurin
merimieskirkon johtaja Satu Oldendorff. Uusimpana USP:n saavutuksena
on, että voimme äänestää presidentin
vaaleissa 2018 kirjeäänestyksen kautta.
Ulkosuomalaisparlamentin
aseman
vahvistamista Saamelaiskäräjien malliseksi odotamme innolla. USP:n
seuraava
täysistunto
järjestetään
Helsingissä 15.-17.6.2017.

Suomi100-juhlavuoden tapahtumiin kuuluva klassisen musiikin ilta merimieskirkolla oli
aivan huippua. Taitelijoita, basso Timo Riihosta ja pianisti Whitney Readeria, ei olisi haluttu
päästää estradilta lainkaan pois. Aplodit kaikuivat vielä kauan kirkkosalissa. Timon ja
Whitneyn lisäksi kiitämme Hampurin yliopiston suomen kielen lehtoria, Dr. Paula JääsalmiKrügeriä konsertti-ideasta.
Toinen Suomi100-tapahtuma, Kalevalamessu oli meille uusi tuttavuus. Kanteleen
ja haitarin äänet soivat upeasti kirkkosalissamme. Kiitos Päivi-pappi, Annika
Steinke ja Bernd Thieme! Agricolanäyttely jatkaa Suomi100 ja Reformaation
merkkivuoden ohjelmaa. Näyttely avataan 2.3.2016 ja on koko maaliskuun nähtävänä kirkolla. Tervetuloa tutustumaan!
Kuva: vas. Päivi Vähäkangas, Annika Steinke ja Bernd Thieme

Seuraava Suomi100-kohokohta on DFG Nordin järjestämä
klassinen konsertti. Tervetuloa kuulemaan Duo Pia ja Robert´a
merimieskirkolle torstaina 23.3. Suomi100-näkyvyyttä tuomme muuriin kiinnitetyn Suomi100-bannerin ja kirkon edessä
liehuvien Suomen lippujen avulla.
Tsekin elämäntarinasta kerromme tässä Ankkurissa erillisellä
sivulla. Tsekin esiinnyttyä lyhyesti Yle Ykkösen iltahartaudessa saimme yhteydenoton sen alun perin itselleen
hankkiman Hannoverin suomalaispapin Sakari Enroldin
perheeltä. Vaihdoimme Tseki-kuulumiset ja saimme heiltä kertomuksen Tsekin
alkuvaiheista, jonka halusimme jakaa teille lukijoille.
Tervetuloa työyhteisöömme Kati Vesterinen! Siistijämme Aleksi Parviaiselle jouduimme
kiitosten saattamana toteamaan, että ”in Hamburg sagt man Tschüss”! Aleksi muutti takaisin
Suomeen ja Kati uutena Hampurin suomalaisena ottaa nyt tehtävän haltuun.
Pääsiäisbasaarimme herkkuineen odottaa teitä 8.-9.4.2017!
Hyvää paaston aikaa kaikille ja valoisaa kevättä kohti yhdessä!

Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
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PAPIN RIVIT
Pernajan poika Mikael Agricola ei ollut monessakaan asiassa ensimmäinen laatuaan. Hän ei
ollut ensimmäinen, joka saarnasi Suomessa uskonpuhdistuksen oppeja, sillä Ruotsi-Suomi
oli jo julistautunut protestanttiseksi siinä vaiheessa, kun Mikaelista tuli täysi-ikäinen. Hän
ei ollut ensimmäinen, joka kirjoitti suomeksi. Mutta se, mitä hän teki, oli perusteellisempaa,
laadukkaampaa ja vaikutuksiltaan suurempaa kuin hänen edeltäjiensä työ. Mikael Agricolaa
voi hyvällä syyllä pitää koko 1500-luvun oppineimpana ja uraauurtavimpana suomalaisena.
Jopa 60% Agricolan luomista suomen kielen sanoista on käytössä yhä nykyään.
Agricola kunnostautui nimenomaan kääntäjänä: hänen käsialaansa on suomenkielinen Uusi
testamentti ja ensimmäiset kirkkokäsikirjat sekä monet rukoukset. Hän käänsi myös virsiä,
joista muutama on kulkeutunut muokattuna nykyiseen virsikirjaamme asti. Tässä yksi
Agricolan suomentamista iltavirsistä, joka on jo vaipunut unholaan.
1. Christe! Päivä on kädesäs, / Yö ei pysy myös edesäs, /
Sinä valaiset yöll’ ja päiväll’, / Annat meit’ rauhasa kävell’
2. O Herra! Meitä auttele, / Ja tänä yönä varjele, /
Ann’ levät’ sinun rauhasas, / Tykööm’ pois karkot’ saatana
3. Silmät unen siis ottakoon, / Sydän sinusa valvokoon, /
Sinun kätes meitä peittäköön, / Pahuus tykööm’ pois heittäköön
4. Me rukoilem’ sinua, Herra Christ’, / Kirvota meitä pirun juonist’! /
Hän tahtoo meit’ sinuun suututtaa, / Sielum’ murhat’ ja hukuttaa
5. Me olem’ sinun oma perhees, / Sen tunnustaa pyhä veres, /
Jonka edestäm’ vuodatit, / Ja niin tykös meit’ johdatit
6. Käske sinun pyhä enkelis, / Ett’ hän meit’ siivilläns’ peittelis’, /
Tänä yönä meist’ vaarin ottais’, / Ja pirun kauvas karkottais’
7. Niin käykääm’ me nyt lepäämään, / Ett’ enkel’ on meidän tykönäm’, /
Älkääm’ ketään myös peljätkääm’; / Mutt’ Herralt’ rauhaa kerjätkääm’
8. Me annam’ meitäm’ sinun huomaas, / Ota meitä sinun suojaas’, /
Niin meidän käypi kyll’ hyvin, / Enk’ nuku synteihin syviin
Latinalainen 1200-luvulta, suomentanut Mikael Agricola 1544
Vuoden 1701 virsikirjassa numero 360
Tervetuloa tutustumaan Agricola-näyttelyyn merimieskirkolla
maaliskuun ajan!
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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TUKIJÄSENYYS

Ryhdy Tsekin kummiksi!
Kuukausikummius maksaa 10€. Näillä
rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja
muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki lähettää
sinulle kiitoskirjeen!

Nyt on aika maksaa jäsenmaksu
vuodelle 2017!

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten
kirkko. Merimieskirkko on käyttäjilleen
kappale kotimaata vieraassa maassa, uuden
kulttuurin keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, että hankimme käyttövaramme itse.
Jäsenenä tuet työtämme ja autat meitä
auttamaan! Tukijäsenenä saat myös monia
etuja. Kuukausittain tarjoamme vaihtelevia
tukijäsentarjouksia. Myös majoitusmaksuista ja saunakäynneistä saa alennusta.

Kuva: Johanna Hansen

Werde Tsekis Pate!
Hampurin merimieskirkon jäsenmaksu on
henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi maksaa
kahvilan kassalle tai suoraan tilille:
Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN:
DE66200400000374305100.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.

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 Dankeschön einen kleinen Brief.

Tietoruutu: Ulkosuomalaisparlamentti
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 ulkosuomalaisyhteisöjen
yhteistyöfoorumiksi, jossa maailmalla asuvat suomalaiset yhdessä päättävät tärkeäksi
kokemistaan asioista. USP:n tehtävä on toimia vaikutuskanavana niin, että
ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä.
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan voivat osallistua kaikki maailmalla toimivat
ulkosuomalaisyhteisöt vahvistamalla USP:n säännöt. Säännöt on vahvistanut 516
ulkosuomalaisyhteisöä 39 maasta.
Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu 2-3 vuoden välein täysistuntoon Helsinkiin.
Säännöt ratifioinut ulkosuomalaisyhteisö voi jättää istuntoon aloitteita ja lähettää
istuntoon äänivaltaisen edustajansa.
Lisätietoja: http://www.usp.fi/
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Kuukauden 1. ja 3. lauantaina on kuljetus Lyypekistä 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.
Seuraavan kerran järjestämme saunakuljetuksen Hampurin merimieskirkolle lauantaina
4.3. Lähtö Lyypekistä/Travemündestä noin klo 15:00 - 16:00. Ilmoitathan perjantaina 3.3.
klo 18 mennessä Ritvalle (ritva.lehmann@merimieskirkko.fi tai puhelimitse
+491602817858), jos pääset lähtemään mukaan! Toinen maaliskuun reissu järjestetään
lauantaina 18.3. Ilmoitathan tällöin perjantaihin 17.3. mennessä lähdöstäsi Annalle
(anna.eklund@merimieskirkko.fi tai +491716210907).
Sosiaalikuraattorit ovat tavoitettavissa puhelimitse, ota rohkeasti yhteyttä!!
Yhteystiedot:
lyypekki@merimieskirkko.fi
Anna Eklund (vas.): +491716210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi
Ritva Lehmann (oik.): +491602817858,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi

KIRKKOTOIMIKUNTA (KTK) TIEDOTTAA:
Uuden kirkkotoimikunnan toimikausi on alkanut vauhdikkaasti. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma on lyöty lukkoon ja siirtokunnalle pidettiin informaatiotilaisuus, jossa kerrottiin
niin merimieskirkon, kirkollisen työn, KTK:n sekä toimintaryhmien suunnitelmista tälle
vuodelle.
KTK:n tämän vuoden työn painopisteet ovat eri ryhmien aktiivisuuden tukeminen niin
kirkolla kuin ryhmien välisessä yhteistyössä, KTK:n työn näkyvyyden lisääminen sekä
kirkon varainhankintakampanjoiden tukeminen. Odotamme innolla eri tapahtumien
toteuttamista, kuten esim. vappuriehaa, saunaseminaaria ja juhannusjuhlaa ja olemme
aktiivisesti kaikissa muissakin Suomi100-tapahtumissa mukana. Haluamme tukea kaikin
voimin yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan (postilaatikkoon
kirkolla tai sähköpostiin ktk.hampuri@mail.de).
Kevättä odottavin terveisin
pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
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TAPAHTUMAKALENTERI
To 2.3. 18:00

MIKAEL AGRICOLA-NÄYTTELYN AVAJAISET

Mikael Agricola-näyttely Hampurin merimieskirkolla 2.-30.3.2017. Näyttely esittelee
teologi, reformaattori ja kirjakielen isänäkin tunnetun Agricolan elämää ja työtä. Suomi100ja Reformaatio500 -juhlavuodet yhdistävä näyttely saapuu merimieskirkolle. Näyttely
toteutetaan yhteistyössä Saksan suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) kanssa.
Su 5.3. 16:00

LEFFAILTAPÄIVÄ

Katsomme Aki Kaurismäen elokuvan "Le Havre" (2011): Elokuva kertoo vapaaehtoiseen
maanpakoon vetäytyneestä entisestä menestyskirjailijasta, nykyisestä kengänkiillottajasta
Marcel Marxista, joka yrittää pelastaa pakolaispojan. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat
pohjoisranskalaiseen Le Havren satamakaupunkiin. Suomalais-ranskalaisessa elokuvassa
näyttelevät André Wilms, Kati Outinen, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin ja Elina
Salo. Elokuva on ranskankielinen ja siinä on suomenkielinen tekstitys.
To 23.3. 18:00

KONSERTTI

Pia Leppänen (piano) ja Robert Näse (basso). Konsertissa Pia & Robert -duo esittää
pääasiassa suomalaisten säveltäjien eri aikakausien liedejä, Saksassa 1800-luvun alussa
syntyneen taidemusiikkilajin kappaleita. Konsertin järjestää DFG. Sisäänpääsy 5 €. Kts.
myös s. 10.
Pe 24.3. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja Christian
Sierksin johdolla.
To 30.3. 17:30

SEMINAARI: LUTERILAISUUS TÄNÄÄN

Mitä kuuluu luterilaiselle kirkolle 500 vuotta Lutherin jälkeen? Millaista on luterilaisuus
2010-luvun Suomessa ja maailmalla? Perehdymme aiheeseen Päivi Vähäkankaan johdolla.
Su 2.4. 11:00

BRUNSSI – TULLAAN TUTUIKSI

Yhteinen brunssi kaikenikäisille nyyttäreiden merkeissä. Tutustumme toisiimme ja
vietämme mukavaa yhteistä sunnuntaipäivää. Tervetuloa!
Su 2.4. 16:00

SUOMI100 – ELOKUVAILTA

Yhteistyössä Hohenlockstedtin Kulttuuri- ja perinneyhdistyksen kanssa esitetään
dokumentaatio „Jääkärit“ (2014). Filmi kertoo päiväkirjojen ja kirjeiden avulla suomalaisten miesten kokemuksista jääkärikoulutuksen aikana Saksassa viime vuosisadan
alussa. Filmi on YLE:n tuottama ja siinä on saksankielinen tekstitys. Tapahtuman juontaa
yhdistyksen puheenjohtaja Achim Jabusch.
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VERANSTALTUNGEN
Do 2.3. 18:00

VERNISSAGE

Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der finnischen kirchlichen Arbeit e.V. über den
Theologen, Reformator und Vater der finnischen Schriftsprache Mikael Agricola. Die
Ausstellung anlässlich der Jubiläumsjahre Suomi100 und 500 Jahre Reformation kann vom
2.-30.3.2017 in den Räumlichkeiten der finnischen Seemannskirche besucht werden.
Su 5.3. 16:00

FILMABEND

Wir schauen Aki Kaurismäkis Film "Le Havre": Der Film handelt von dem ehemaligen
Bestsellerautor Marcel Marx, der ins freiwillige Exil gegangen ist und nun als Schuhputzer
arbeitet und versucht, einen Flüchtlingsjungen zu retten. Der Film spielt in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre. In den Hauptrollen sind André Wilms, Kati Outinen,
Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin und Elina Salo. Der Film ist in französischer
Sprache, finnische Untertitel sind vorhanden.
To 23.3. 18:00

KONZERT

Pia Leppänen (Klavier) und Robert Näse (Bass). Das Duo präsentiert Kunstlieder von
vornehmlich finnischen Komponisten vom Klassizismus bis zur Moderne. Das Konzert
wird von der Deutsch-Finnische-Gesellschaft (DFG) organisiert. Eintritt 5 €. Siehe auch
S. 10.
Pe 24.3. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen, Gesprächen und gemeinsamen Beisammensein mit
Themen, die das Männersein betreffen. Mit Christian Sierks.
Do 30.3. 17:30

SEMINAR: LUTHERTUM HEUTE

Wie geht es der lutherischen Kirche heute 500 Jahre nach Luther? Wie sieht das Luthertum
in Finnland und in der Welt in den 2010er Jahren aus? Unter Leitung von Päivi Vähäkangas.
So 2.4. 11:00

BRUNCH

Nach dem Prinzip „Jeder bringt was mit” kommen unterschiedliche Altersgruppen zu einem
Brunch zusammen. Herzlich willkommen!
Su 2.4. 16:00

SUOMI100 – FILMABEND

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Kultur & Geschichte von Hohenlockstedt e.V. wird
das Doku-Drama „Die Jäger“ (2014) gezeigt. Der Film berichtet anhand von Auszügen aus
Tagebüchern und Briefen von der Erfahrung, die finnische Männer in der Jägerausbildung
in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Deutsche Untertitel sind
vorhanden. Moderation der Veranstaltung: der Vorsitzende des Vereins Achim Jabusch.
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MIKAEL AGRICOLA
NÄYTTELY 2.3.-30.3.2017

AUSSTELLUNG 2.3.-30.3.2017

Mikael Agricola-näyttely Hampurin merimieskirkolla. Näyttely esittelee teologi,
reformaattori ja kirjakielien isänäkin
tunnetun Agricolan elämää ja työtä.
Suomi100- ja Reformaatio500- juhlavuodet yhdistävä näyttely saapuu merimieskirkolle. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Saksan suomalaisen kirkollisen
työn keskuksen (SKTK) kanssa.

Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit
der finnischen kirchlichen Arbeit e.V. über
den Theologen, Reformator und Vater der
finnischen
Schriftsprache
Mikael
Agricola. Die Ausstellung anlässlich der
Jubiläumsjahre Suomi100 und 500 Jahre
Reformation kann vom 2.-30.3.2017 in
den Räumlichkeiten der finnischen
Seemannskirche besucht werden.

LIEDERABEND ZWISCHEN KLASSIK UND MODERNE
Pia & Robert, kaksi nuorta muusikkoa,
omistautuvat keskieurooppalaiselle yksinlaulu-perinteelle (Kunstlied). He esittävät
pääasiassa tunnettujen suomalaisten säveltäjien kuten Jean Sibeliuksen ja Aarre
Merikannon lauluja mutta myös modernien
säveltäjien kuten itävaltalaisen Herman
Rechbergerin ja Einojuhani Rautavaaran
teoksia. Pia & Robert esiintyvät yhdessä
jo opinajoista lähtien.

Pia & Robert, zwei junge Musiker,
widmen sich dem Kunstlied, einer
ursprünglich mitteleuropäischen Form,
präsentieren aber hauptsächlich finnische
Künstler, darunter weltberühmte Namen
wie Jean Sibelius und Aarre Merikanto,
aber auch zeitgenössische Komponisten
wie den in Österreich geborenen Herman
Rechberger oder Einojuhani Rautavaara.
Pia & Robert musizieren bereits seit ihren
Studienzeiten in Helsinki zusammen.

Pia Leppänen – Piano
Robert Näse – Laulu /Gesang (Bariton)
To / Do 23.3. 18:00, liput / Karten 5 €
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TSEKIN VAIHEET HANNOVERIN PAPPILASSA 1983-1986
Lapsesta lähtien pidin tärkeänä, että kodissa on kaksi asiaa: keinutuoli ja papukaija. Myöhemmin ymmärsin, että keinutuoli on huonekaluna hankala. Unelma papukaijasta sen sijaan
toteutui syksyllä 1983 muutettuamme Helsingistä Hannoverin suomalaiseen pappilaan.
Perheessämme oli tuolloin minun ja raskaana olevan vaimoni lisäksi kolmevuotias poika.
Tutustuessamme uuteen kotikaupunkiimme, tulimme ohittaneeksi lintukaupan, jossa
silmämme kiinnittyi suureen vihreään papukaijaan. Liikkeessä käydyssä keskustelussa
myyjä kertoi, että papukaija on arviolta yhden vuoden ikäinen ja nimeltään Tseki. Vuosien
unelma muuttui todeksi ostopäätöksen myötä. Pappilassamme oli yhdeksän huonetta
neljässä tasossa ja pinta-alaa yli kolmesataa neliötä, joten tilaa riitti uudelle perheenjäsenelle, jonka häkki sijoitettiin alakerran olohuoneeseen.
Alusta alkaen Tseki vaikutti viihtyvän uudessa kodissaan. Nopeasti se oppi avaamaan häkkinsä oven ja vietti paljon aikaa istuen asuntonsa katolla. Lokakuussa syntyi toinen poikamme. Kesällä 1984 lähdimme kuukaudeksi Suomeen. Olimme onnekkaasti saaneet
Tsekille hoitopaikan saksalais-suomalaisesta perheestä, jolla oli kaksi suurta harmaata papukaijaa. Lomalta palattuamme koimme yllätyksen hakiessamme Tsekiä hoitopaikasta. Perheen saksalainen mies oli päättänyt opettaa Tsekin tavoille, mikä tässä tapauksessa tarkoitti
sitä, että Tseki osasi saksan kielellä neljän sanan lauseen, joka kuului: Guten Tag Herr
Pfarrer. Perheessämme oli nyt siis puhuva papukaija.
Aloitettuaan puhumisen Tseki alkoi toistaa kodissamme paljon käytettyjä sanoja ilman, että
niitä olisi pitänyt sille erikseen opettaa. Alakerrasta kuuluikin usein huuto: ÄITI tai välillä
sydäntä riipaiseva vauvan itku. Hannoverin pieni kuoro harjoitteli olohuoneessamme ja
Tseki lauloi aina mukana ääni väristen.
Vuonna 1985 perheeseemme syntyi kolmas poika.
Kesällä 1986 olimme Suomessa kaksi kuukautta. Olimme sopineet, että Tseki saa hoitopaikan Hampurin merimieskirkolta. Lomalta palattuamme Hampurin asemanhoitaja Sakari
Lehmuskallio kertoi Tsekin pärjänneen kirkolla oikein hyvin ja työntekijöiden tulleen siihen
tulokseen, että Hampurissa oli pysyvä paikka papukaijalle.
Tiesimme tuolloin, että muutamme takaisin Suomeen seuraavana vuonna. Koska papukaija
viihtyy ihmisten parissa, päädyimme lopulta siihen, että Tsekin kannalta paras ratkaisu on
jäädä Hampuriin.
Tseki oli ensimmäinen, joka lensi pesästämme. Ylpeinä olemme vuosien varrella seuranneet, miten sen omat siivet ovat kantaneet ja miten se on löytänyt paikkansa tässä usein niin
kovassa maailmassa.
Sakari Enrold
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 2.4. klo 14:00. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15. Maaliskuussa kielikoulua pidetään
perjantaisin seuraavasti: 24.3. ja 31.3. ja tiistain leikkikerhoa 21.3. ja 28.3. Lisätietoja antaa
mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18.30., maaliskuussa 22.3. kirja:
”Rakkaudenhirviö” (Saara Turunen), huhtikuussa 26.4. kirja: ”Hertta” (Heidi Köngäs).
Uudet jäsenet tervetulleita. Info: Kaija Gaupp, 040-643 5223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Tilasyistä voimme ottaa lahjoituksina
vastaan vain yksittäisiä hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai
Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja. Info: Kaija Gaupp, 040-6435223,
kaija.gaupp@web.de.
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Kirkko täynnä elämää -moton mukaisesti tuemme kirkon toimintaa ja toimimme
siirtokunnan puhetorvena. Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan – kysymykset ja
ehdotukset, risut ja ruusut kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai osoitteeseen
ktk.hampuri@mail.de. Lisätietoja: pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
KULTTUURIPIIRI
Seuraava tapaaminen 10.3., jolloin menemme yhdessä siirtolaismuseoon (Auswanderer
Museum/Ballinstadt). Tapaamme klo 12 Veddelin asemalla. 2.4. klo 13 tapaaminen kirkolla,
jossa suunnittelemme tulevia retkiä. 4.4. menemme yhdessä Bucerius Kunst Forumiin katsomaan Paula Modersohn-Beckerin taidenäyttelyä, tapaaminen klo 12 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
Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend
mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035,
Krisu73@live.com.
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MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Maaliskuussa muskaria ei ole 6.3.-19.3. välisenä
aikana. 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 muskaria ei ole 6.3.-19.3. välisenä aikana. Kertamaksu 5 €. Lisätietoja:
Annika Steinke, musik@annika-steinke.de.
NAAPURIAPU/YSTÄVÄNPALVELU
Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi.
Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelimitse 0160-3455916 tai
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. Lisätietoja: Anna Eklund, 01716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
PERHEKAHVILA
Seuraava tapaaminen su 26.3. klo 14:00. Askartelemme yhdessä virpomavitsoja ja
vietämme aikaa leikkien ja kahvien merkeissä, tervetuloa lapset ja vanhemmat! Lisätietoja:
Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ti 21.3. klo 15:00. Vuoden 2017 tavoitteena käydä läpi Apostoli
Paavalin 1. Korinttolaiskirje. Lisätietoja: 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.
Lisätietoja: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040404324.
SOSIAALIKURAATTORIT / SURURYHMÄ
Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät
sivulta 7.
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SVENSKA GRUPPEN
Nästa möte 21.3. Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TAIDEPIIRI / KUNSTKREIS
Ke/Mi 17:00-19:00
Maalataan ja arvioidaan töitä yhdessä. Wir malen und bewerten Werke gemeinsam.
Ohjaaja/Kursleiterin: Raija-Liisa Sjöman-Tsolis, 040-4801196, 0172-2358099,
rafussjoman@gmail.com.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Maaliskuussa askartelemme tipuja, pupuja, virvontaoksia ym. kivaa pääsiäismyyjäisiin.
Ehkä sinulla on uusia ideoita, tervetuloa mukaan! 2.3. klo 17:15 maailman rukouspäivän
hartaus.
HUOM! Olemme siirtäneet arpajaiset kummityttömme hyväksi toukokuuhun, EI siis 9.3.,
kuten helmikuun Ankkurissa ilmoitimme. Info pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 01709355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Tarkemmat tiedot Facebook-ryhmässä Naisten Ilta
Hampurissa. Lisätietoja: Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com tai Anu Bär,
anumet@web.de

Kuva: Siirtokuntakokouksessa 26.2. esiteltiin merimieskirkon, kirkollisen työn ja KTK:n tämän vuoden
toimintasuunnitelmat. Myös kaikilla toimintaryhmillä oli mahdollisuus esittäytyä.
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Finnischer Osterbasar
Pääsiäisbasaari
08. + 09.04.2017 12.00-18.00

Foto und Entwurf: Johanna Hansen

TERVETULOA!
HERZLICH WILLKOMMEN!
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KUUKAUDEN KASVO
Raija-Liisa Sjöman-Tsolis, taidepiirin vetäjä

Hei!
Nimeni on Raija-Liisa, kotoisin Hattulasta ja
merimieskirkolla toimivan taidepiirin vetäjä.
Ensimmäistä kertaa saavuin Saksaan vuonna 1977.
Etsiessäni töitä löysin myös elämääni kumppanin ja
jäin Hampuriin asumaan. Suuri kiinnostukseni
taidetta kohtaan vei minut sitten muutaman vuoden
jälkeen Hampurin taidekorkeakouluun. Opintojen
päätyttyä minulla on ollut mahdollisuus esitellä
töitäni monissa eri näyttelyissä – myös merimieskirkolla, jossa minulla oli akvarellinäyttely.
Olen kiinnostunut monista eri tekniikoista sekä materiaaliopista ja näin tempera, jossa
sekoitetaan itse värit, ja sekatekniikka ovatkin sydäntäni lähellä. Yritän myös inspiroida
oppilaitani käyttämään näitä tekniikkoja, sillä mielestäni ne antavat taiteilijalle suuren
vapauden ja monia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Taidetta ei myöskään opi vain
kuulemalla vaan tärkeää on rohkeasti kokeilla itse – myös virheistä oppii aina jotakin.
Itse nautin suuresti opettamisesta, sillä uusien ihmisten tapaaminen ja uusien tilanteiden
kokeminen on minulle tärkeää. Sitä kautta pysyy mielikin vireänä. Viimeisin koskettava
kokemukseni oli, kun autoin vanhaa ystävääni viime viikolla lampaiden hoidossa. 800
lampaan joukkoon syntyi suuri määrä karitsoja ja autoin missä pystyin. Voi sitä pienten
karitsojen määrää!
Olen hyvin kiitollinen merimieskirkolla pidettävästä taidepiiristä, sillä olen tutustunut hyvin
lahjakkaisiin ja taiteesta kiinnostuneisiin ihmisiin. Joukkoon mahtuu vielä uusiakin
osallistujia.

keväisin terveisin

TAIDEPIIRI / KUNSTKREIS

Raija-Liisa

Ke/Mi 17:00-19:00
Maalataan ja arvioidaan töitä yhdessä. Wir
malen und bewerten Werke gemeinsam.
Ohjaaja/Kursleiterin: Raija-Liisa SjömanTsolis, 040-4801196, 0172-2358099,
rafussjoman@gmail.com.
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MAALISKUUN TUKIJÄSENTARJOUS
MITGLIEDERANGEBOT IM MÄRZ

Fazer Red Berries suklaa
Fazer Schokolade - Red Berries
- 10%
Löydät meidät myös Facebookista ja
Instagramista: / Du findest uns auch
auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/pohjoissak
sanmerimieskirkko/
www.instagram.com/
pohjoissaksanmerimieskirkko/
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Mars 2017

Vintern går nu mot sitt slut
Och alla krokusar har redan slagit ut.
Som vita stjärnor glittrar snödroppar,
Gula påskliljor i blom och med
knoppar.

Primulor lyser framför häcken,
Bakom stugan porlar bäcken.
Snö och is har vi inte sett,
De många molnen har oss med regn
försett.

Grå och stormig var denna vinter,
I lera och sörja lätt foten slinter.
Ett mellanspel oss solen ger,
I trädgården jag allt spirande ser.

Men snart kommer stormen åter,
Vinden viner och molnen gråter.
Carpe Diem, njut nu en stund,
När solen värmer hag och lund.

Synnöve Lindström-Makowski
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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

Montag

9-13

Tiistai-perjantai

9-21

Dienstag- Freitag

9-21

lauantai

14-21

Samstag

14-21

Sunnuntai

14-18

Sonntag

14-18

SAUNAT

SAUNEN

Ti 16-21 naiset

Di 16-21

Ke 16-21 tilaus / miehet

Mi 16-21 Reservierungen / Herren

To 16-21 miehet

Do 16-21 Herren

Pe 16-21

naiset / miehet

Fr 16-21 Damen / Herren

La 15-18

tilaus,

Sa 15-18 Reservierungen,

18-21

naiset / miehet

Normaalihinta
10 €
opiskelijat, eläkeläiset,
työttömät, tukijäsenet
7€
Tilaus-/perhesauna
18 €/h
Tiistaisin ja torstaisin alennettu saunahinta 6 € opiskelijoille, työttömille, jäsenille ja eläkeläisille.

Damen

18-21 Damen / Herren
Normalpreis
10 €
Studenten, Rentner,
Arbeitslose, Mitglieder
7€
Familiensauna
18 €/Std.
Dienstags und donnerstags Sauna zum
Sonderpreis von 6 € für Arbeitslose, Studenten, Mitglieder und Rentner.
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