ANKKURI

Kuva: Visit Finnland

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Syyskuu – September
2016

JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

To 08.09. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 08.09. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Su 11.09. 12:00 – 16:00
KÄVELE NAISELLE AMMATTI
Naisten pankin tempauksella kerätään
varoja kehitysmaiden naisten ammattikoulutukseen. Katso myös s. 12.

So 11.09. 12:00 – 16:00
DEINE SCHRITTE FÜR EINE FRAU
Spendenwalk im Stadtpark Hamburg für
die Berufsausbildung von Frauen in
Entwicklungsländern. Siehe auch S. 12.

Su 11.09. 15:00
HARTAUS KAUPUNGINPUISTOSSA
Kävelytempauksen päätteeksi.

So 11.09. 15:00
ANDACHT IM STADTPARK
Anschliessend zum Spendenwalk.

Su 11.09. 18:00
POHJOISMAINEN MESSU
Norjan kirkolla.

So 11.09. 18:00
NORDISCHER GOTTESDIENST
In der norwegischen Kirche.

To 15.09. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 15.09. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Pe 16.09. 17:30 Hampuri
KIELIKOULUN JUMIS

Fr 16.09. 17:30
SCHULGOTTESDIENST

La 17.09. 18:00 – 22:00
KIRKKOJEN YÖ
Ohjelma sivulla 7.

Sa 17.09. 18:00 – 22:00
NACHT DER KIRCHEN
Programm auf der Seite 7.

To 22.09. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 22.09. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Pe 23.9. 15:00
KUOLLEIDEN LASTEN MUISTOPÄIVÄ
Hiljennymme yhdessä muistamaan lapsena kuolleita läheisiämme.

Fr 23.9. 15:00
GEDANKTAG FÜR VERSTORBENE
KINDER
Wir gedenken unseren als Kinder verstorbenen Angehörigen.
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
syksy on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Tämän Ankkurin sivuilta löydät paljon tietoa
tapahtumista kuten Nacht der Kirchen-tapahtuman ohjelmasta ja Sami Liuhdon näyttelystä,
sosiaalikuraattoreiden aikatauluista sekä asiatietoa mm. kirkollisverojen siirtämisestä
merimieskirkollemme. Toiveenamme on syksyn aikana saada monia uusia tukijäseniä.
Syyskuussa saamme myös Raisiosta vieraaksi sekakuoron Pyhän Martin Laulajat. Kuoro on
käymässä Elmshornissa, Raision ystävyyskaupungissa, ja samalla he käyvät rikastuttamassa
meidänkin ohjelmaamme.
Tervetuloa Silja ja Teppo Tapola! Jos ette ole vielä tavanneet heitä, tulkaa tutustumaan
kahvilaan. Silja Ja Teppo ovat tulleet vuodeksi vapaaehtoistyöhön joukkoomme. Piristystä
heinäkuun työntekijäjoukkoon toi Sanna-Marja Kultima. Hänelle suuri kiitos! Tulit ja otit
kaikki tehtävät ilolla vastaan ja välillä kuulimme kirkkosalista kaunista laulua, kun kävit
harjoittelemassa. Kiitokset myös Sarianna Määttäselle, joka elokuussa ehti Hampurin
vierailullaan tehdä meillä muutaman päivän viikossa vapaaehtoistyötä. Syyskuun
ensimmäisen torstain hartauden piti Suomen Merimieskirkko ry:n hallituksen
varapuheenjohtaja Paula Raitis. Naapurikirkoillamme, Ruotsilla ja Tanskalla on uudet
johtajat, Elisabeth Ivarsson ja Vicky Popp Fredslund.
Suomen Merimieskirkko ry:n
kesäjuhla Sammonlahden seurakunnassa Lappeenrannassa oli
upea Saimaa-risteilyineen. On
aina mukava olla yhdessä ja
tavata merimieskirkkoväkeä eri
puolilta Suomea ja ulkomailta.
Oli erityisen ihanaa tavata
Lyypekissä työskennelleitä raskaan liikenteen kuljettajia ja
vaihtaa heidän kanssaan kesäkuulumiset. Ensi vuonna lähdemme sitten Ouluun Tuiran seurakuntaan. Tuirassa toimii diakonina Hampurin entinen
vuosivapaaehtoinen Salla Tuominen, ent. Havukainen.
Basaarivalmistelut ovat olleet jo koko kesän hyvässä vauhdissa. Basaarin jälkeen juhlimme
03.-04. joulukuuta kirkkomme rakennuksen 50-vuotisjuhlaa. Työtä olemme Hampurissa
tehneet jo 115v. Juhlien jälkeen on sitten kirkkotoimikunnan vaalit (08.-11.12.) seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Jos haluat toimia kirkkomme luottamustehtävissä, lähde ehdokkaaksi.
Laita nämä päivämäärät jo kalenteriisi.
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
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PAPIN RIVIT
Kuulin hiljattain näkemyksen, jonka mukaan elämme jälkifaktuaalisessa (post-factual) maailmassa. Sitä eivät enää hallitse faktat
vaan mielipiteet ja yksinkertaistetut väitteet. Tiedonvälitys on jo
pitkään ollut murroksessa; sanomalehdet ja televisiouutiset
kilpailevat nykyään sosiaalisessa mediassa levitettyjen juttujen
kanssa. Kaiken kukkuraksi emme edes itse pysty valitsemaan, mitä
tietoa luemme. Facebookin uutisvirta on erilainen jokaisella
käyttäjällä ja muokkaantuu sitä mukaa, minkä kohdalla käyttäjä
pysähtyy, mitä linkkiä klikkaa ja mille painaa tykkää-nappia. Näiden
vihjeiden perusteella Facebook syöttää yhä enemmän päivityksiä,
joiden arvelee olevan käyttäjän mieleen. Lopputulos on se, että
jokaiselle muodostuu oma sosiaalisen median kupla, joka edustaa –
ja edistää – tietynlaista maailmankuvaa.
Ihmiset ovat toki aina osanneet hakeutua samanmielisten seuraan, mutta nyt se vain on
helpompaa tehdä kotisohvalta käsin. Mielipiteiden kärjistyminen johtuu osaltaan tästä
ilmiöstä, sillä eri tavalla ajattelevat ihmiset ovat yhä kauempana toisistaan. Mutta me emme
ole vain tahdottomia sätkynukkeja. Kun luet juttua, joka saa veresi kuohahtamaan, on hyvä
miettiä muutamia kysymyksiä. Voisiko asialla olla toinenkin puoli? Kuka hyötyy siitä, että
juopa ihmisten välillä kasvaa? Edistätkö vihaa vai rakkautta jakamalla juttua eteenpäin?

Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan,
rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.
Sananl. 10:12

Päivi-pappi
Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta 0151 5711 9137
tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com.
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Sosiaalikuraattorit Anna Eklund ja Ritva Lehmann ovat tavattavissa lauantaisin klo 14:00 –
16:00 Lyypekissä. Neuvontapiste sijaitsee Skandinavienkai/Hafenhausin alakerran kahvilan
Loungessa.
Tiesithän, että jos et pääse tapaamisaikana tulemaan voit olla yhteydessä
sosiaalikuraattoreihin, niin voimme tulla tapaamaan sinua mahdollisuuksien mukaan.
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. Syyskuussa
kuljetukset ovat 03. ja 17.09.
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
PERHEKAHVILA
Iloiset tapaamiset perhekahvilan merkeissä alkavat
taas sunnuntaina 18.09. klo 14:00. Ensimmäisellä
kerralla Aleksi Parviainen laulattaa sekä lapsia että
vanhempia kahvin juonnin ja leikkimisen ohessa.
Tarkoitus on yhteisesti suunnitella tulevan syksyn
tapaamisia. Kaikki lapsiperheet ovat sydämellisesti
tervetulleita!
Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907.

Kuva: Visit Finnland
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TAPAHTUMIA
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG

To 01.09. 18:00
TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET
Sami Liuhto „Liber Quadratorum II"
01.09. – 30.09. Katso myös s. 16.

Do 01.09. 18:00
VERNISSAGE
Kunstausstellung von Sami Liuhto „Liber
Quadratorum II" 01.09. – 30.09.

Su 04.09. 16:00
ELOKUVAILTA
Katsomme Dome Karukosken ohjaaman
elokuvan "Tummien perhosten koti", joka
perustuu Leena Landerin romaaniin.
Elokuvassa on englanninkielinen tekstitys.

So 04.09. 16:00
FILMABEND
Wir schauen Dome Karukoskis Film
"Tummien perhosten koti", der auf einem
Roman von Leena Lander basiert.
Englische Untertitel sind vorhanden.

La 17.09. 18:00 – 22:30
KIRKKOJEN YÖ
Kts. myös s. 7.

Sa 17.09. 18:00 – 22.30
NACHT DER KIRCHEN
Siehe auch S. 7.

La 24.09. 10:00 – 13:00
AAMUPALA JA LUENTO
Asianajaja Reina Waissi luennoi aiheesta
edunvalvontaan liittyvät oikeudelliset
määräykset. Ilmoittautuminen viim. pe
23.09. mennessä. Aamupalan hinta 8,50 €.

Sa 24.9. 10:00 – 13:00
FRÜHSTÜCK UND VORTRAG
Anwaltin Reina Waissi hält einen Vortrag
über die rechtlichen Rahmenbedingungen
bzgl. der Vormundschaft. Anmeldungen
bis Fr 23.09. Frühstück 8,50 €.

Su 25.09. 14:00
KONSERTTI
Raisiolaisen lauluyhtyeen Pyhän Martin
Laulajien esitys.

So 25.09. 14:00
KONZERT
Das Ensemble „Pyhän Martin Laulajat“
aus Raisio, Finnland.

La 01.10. 12:00 – 17:00
KIRPPUTORI
Pöytämaksu 15€. Pöytiä rajoitettu määrä.
Ilmoittautumiset kirkolle. Kts. myös s. 12.

Sa 01.10. 12:00 – 17:00
FLOHMARKT
Preis pro Tisch 15€. Die Tischplätze sind
begrenzt. Siehe auch S. 12.

Su 02.10. 16:00
ELOKUVAILTA
„Elämältä kaiken sain” (Mika Kaurismäki)

So 02.10. 16:00
FILMABEND
„Elämältä kaiken sain” (Mika Kaurismäki)

Ma 03.10.
KIRKKO KIINNI

Mo 03.10.
KIRCHE GESCHLOSSEN

La 08.10. 10:00 – 13:00
AAMUPALA JA LUENTO
Gynekologi Andrea Karjalainen luennoi
aiheesta: ”Mitä jokaisen naisen tulisi
tietää”. Ilmoittautuminen viim. pe 07.10.
mennessä. Aamupalan hinta 8,50 €.

Sa 08.10. 10:00 – 13:00
FRÜHSTÜCK UND VORTRAG
Frauenärztin Andrea Karjalainen hält
einen Vortrag über das Thema „Was jede
Frau wissen müsste“. Anmeldungen bis
Freitag, dem 07.10. Frühstück 8,50 €.
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KIRKKOJEN YÖ / NACHT DER KIRCHEN
La/Sa 17.09. 18:00 – 22:30
klo 18.00 alkaen:
kahvila ja kauppa auki

ab 18.00 Uhr:
Café und Finnshop geöffnet

klo 18.30: Avajaishartaus
Päivi Vähäkangas ja Christiane Säilä

18.30 Uhr: Eröffnungsandacht
Päivi Vähäkangas und Christiane Säilä

klo 19.00 alkaen:
Merimieskirkon esittelykierroksia

ab 19.00 Uhr:
Führungen in der Seemannskirche

19.00: Sea Sunday-hartaus
Anna Eklund

19.00 Uhr: Sea Sunday-Andacht
Anna Eklund

klo 19.30: Kansanmusiikkia eri puolilta
maailmaa
Annika Steinke (kitara)

19.30 Uhr: Volksmusik aus aller Welt
Annika Steinke (Gitarre)

klo 20.00: Taizé-hartaus
Eva-Christina Pietarinen ja Ritva
Lehmann

20.00 Uhr: Taizé-Andacht
Eva-Christina Pietarinen und Ritva
Lehmann

klo 21.00: Kansainvälisiä
merimieslauluja
Aleksi Parviainen

21.00 Uhr: Internationale
Seemannslieder
Aleksi Parviainen

klo 22.00: Loppuhartaus
Maija Priess

22.00 Uhr: Abschlussandacht
Maija Priess

Nacht der Kirchen on Hampurin kirkkojen yhteinen suurtapahtuma, jonka aikana järjestetään
ympäri kaupunkia satoja eri tilaisuuksia. Illan aikana järjestetään myös kuljetukset
harvinaisempien kirkkojen luo. Tämän vuoden mottona on :
Elä!

Rakasta!

Naura!
Lebe!

Liebe!

Lache!

Lisätietoja ja tarkan ohjelman löydät sivulta: http://www.ndkh.de/
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Hampurin merimieskirkon toiminta ja tukijäsenyys
Syksyn toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja Pohjois-Saksan merimieskirkko
tarjoaa sekä Hampurissa että Lyypekissä hyvin monipuolista ohjelmaa. Kirkko onkin monen
suomalaisen ja suomenmielisen “toinen koti”. Löydät alta kuvakokoelman kirkon
jokapäiväisestä toiminnasta.
Syyskuun Hampurin tiivistetyn ohjelman löydät sivulta 6. Toimintaryhmät esittelevät
toimintaansa sivulta 10 lähtien. Myös sählyryhmä aloittaa taas tapaamisensa ja tarkemman
esittelyn ryhmästä löydät sivulta 15.

Terve!
Tseki tervehtii iloisesti kaikkia tulijoita. Papukaijan puhelu
on ihastuttanut kävijöitä jo vuosikymmenien ajan.

Ulkoterassi kutsuu viettämään mukavia hetkiä
yhdessä muiden kirkollakävijöiden kanssa.

Kahvilassa voi kahvin kera nauttia
suomalaisista leivonnaisista ja lukea samalla
vaikka Helsingin Sanomia. Suomi-kaupasta
saat lisäksi tuliaiset mukaan myös kotiin.
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Monen kävijän viikottainen kohokohta on
saunakäynti. Saunat lämpenevät tiistaista
lauantaihin. On myös mahdollista tilata
oma saunavuoro. Kirkon saunoissa
saunotaan suomalaisten saunatapojen
mukaan. Katso tarkemmat aukioloajat
sivulta 24.

Kirkolla järjestetään omien tapahtumien lisäksi
myös monia yksityisiä tilaisuuksia. Etsitkö sopivia
tiloja omiin juhliisi tai kokoukseen? Haluatko
tarjota suomalaisia herkkuja? Ota yhteyttä
kirkolle.

Kirkon majoituspalvelu on sekä kesällä että talvella vilkkaassa
käytössä. Kotoisan tunnelman ja hyvän sijantinsa ansiosta
matkailijat palaavat usein takaisin. Tarjolla on yksityishuoneita ja
ryhmämajoitusta.

Tukijäsenyys
Tiesithän, että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet työtämme ja autat meitä
auttamaan! Hampurin merimieskirkon vuosittainen jäsenmaksu on henkilöltä 45 €.
Jäsenkortilla saa etujakin: Saunakäynnit ovat edullisempia ja jäsenille tarjotaan
kuukausittain vaihteleva jäsentarjous.
Jäsenmaksun voi maksaa kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission,
Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66200400000374305100. Info:
hampuri@merimieskirkko.fi.
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 25.09. klo 16:30.
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30.
Kerho alkaa 06.09. ja koulu 09.09. Lasten
jumalanpalvelu eli jumis pidetään 16.09. ja
vanhempainkokous 30.09. Lisätietoja
antaa mielellään pj. Katariina Röbbelen,
0172-4009072,
katariina.roebbelen@freenet.de.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Syyskuun kirjapiiri pidetään
28.09., kirjana ”Terminaali” (Hannu
Raittila). Info: Kaija Gaupp, 040-6435223
kaija.gaupp@web.de.

Kertamaksu 5€. Info: Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com.
Tenavamuskari pe 16:30-17:15.
1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. Muskari aloittaa loman jälkeen
09.09. Kertamaksu 5€. Info: Annika
Steinke, musik@annika-steinke.de.
NAAPURIAPU/YSTÄVÄNPALVELU
Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat
ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelinnumerosta 01603455916
tai s-postilla naapuriapu.hampuri@gmx.de.
NUORET AIKUISET
Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg.
S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com.

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähköpostitse kaija.gaupp@web.de.

ODOTTAVAT ÄIDIT
"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuksella raskauteen ja synnytykseen
liittyvistä asioista sekä keskustelemme
äitiydestä ja vauva-arjesta. Tapaamme
06.09.2016 alkaen aina tiistaisin merimieskirkolla klo 10:15-11:45 (ei Hampurin koululomien aikana) Info: Pipsa
Neumann, pipsacwneumann@ gmail.com
tai sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, 040316971.

KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Mit Chorleiterin Eva-Christina Pietarinen.
Die regulären Proben fangen am 02.09.
wieder an. Neue Mitglieder sind herzlich
willkommen! Info: Marjukka Jacobsen,
04181-4728.

PERHEKAHVILA
Tapaamiset alkavat taas sunnuntaina
18.09. klo 14:00. Ensimmäisellä kerralla
Aleksi Parviainen laulattaa sekä lapsia että
vanhempia kahvin juonnin ja leikkimisen
ohessa. Lisätietoja: Anna Eklund, 01716210907.

MUSKARIT
Vauvamuskari ti 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille.

RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen 13.09. klo 15:00.
Info: Anna Eklund, 0171-6210907.

KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy
joka makuun. Otamme lahjoituksina vastaan vain hyväkuntoisia ja uudehkoja
suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai
Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja.
Info:
Kaija
Gaupp,
040-6435223
kaija.gaupp@web.de.
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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.
SOSIAALIKURAATTORI /
SURURYHMÄ
Ritva Lehmann tavattavissa sopimuksen
mukaan, 040-316971,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi.

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla. Sähly aloittaa loman jälkeen 03.09.
Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Työkerho on taas takaisin "kesälaitumilta". Ahkeroimme jo joulubasaaria varten.
Tervetuloa mukaan! Syyskuun ohjelmasta:
15.09. arpajaiset kummityttömme hyväksi.
22.09. " kierrätyspäivä".
29.09. syksyn virkistysretki. HUOM!
muutettu päivämäärä!!! Retken kohde on
vielä avoin. Info ja ilmoittautuminen
18.09. mennessä puheenjohtajalle.
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.

SVENSKA GRUPPEN
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808,
joarlau@googlemail.com.

ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä.
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai
mitchell.tiina@googlemail.com.

TANSSIKURSSI 21. – 23.10.2016

TANZKURS 21. – 23.10.2016

Suomalaisen tangon opetusta.

Grundlagen des finnischen Tangos.

Aika:
Pe 21.10. – su 23.10.

Wann?
Fr 21.10. – So 23.10.

Lauantaina 22.10. klo 18:00 järjestetään
yleiset tanssi-iltamat.

Am Samstag, dem 22.10. wird ein
Tanzabend organisiert.

Ilmoittautumiset 18.10.
mennessä.
Hinta: 55,00 €/henk. tai
100,00 €/pari.

Anmeldungen bis zum
18.10.
Preis: 55,00 €/Person oder
100,00 €/Paar

Tarkempi esittely seuraavassa Ankkurissa.

Weitere Informationen in
der nächsten Ausgabe.
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Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja
omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.
Naisten Pankki on Suomen Kirkon Ulkomaanavun ja Saksassa
Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen avustuskohde. Kävelytapahtuma järjestetään samana päivänä lukuisilla paikkakunnilla Suomessa ja ulkomailla.

Kävele naiselle ammatti – tempaus Naisten Pankin hyväksi ja retkikirkko Hampurissa
Tempauksella kerätään varoja kehitysmaiden naisten koulutukseen. Naisten Pankki on
laskenut yhden ammatin hinnaksi 30,00 €. Tavoitteenamme Hampurissa on kävellä ammatti
vähintään 8 naiselle, eli saada varoja kokoon yhteensä 240,00 €. Osallistu tempaukseen ja
kävele naiselle ammatti! Voit itse päättää osallistumismaksusi (sis. kakkukahvit)
suuruuden! Tulot menevät lyhentämättöminä Naisten Pankin hyväksi.
Aika: Sunnuntai 11.09.2016 klo 12:00 – 16:00.
Paikka: Stadtpark Hamburg, ”Amphitheater” (nr 2
kartalla), maanalaisasema U3 Borgweg (n. 400m).
Erittäin huonon sään sattuessa (esim. jatkuva
rankkasade) kokoonnumme Hampurin Merimieskirkolla, Ditmar-Koel-Str. 6.
Ohjelma:
Klo 13:00 opastettu 4-5 km kävelykierros sauvoilla
tai ilman, kesto n. 1 tunti. Mahdollista kävellä myös
lyhyempiä reittejä.
Klo 15:00 hartaus, Päivi Vähäkangas

Stadtpark Hamburg
1. Trinkhalle (WC), 2. Amphitheater

Tarjolla kahvia ja kakkua/pullaa, virvoitusjuomia ja vettä. Tiedossa mukavaa yhdessäoloa,
näyttely ja informaatiota avustuskohteesta. Tervetuloa!
Info:
Päivi Vähäkangas (paivi.vahakangas@gmail.com),
Kaija Gaupp (kaija.gaupp@web.de),
Raija Saoudi (raija.hannele@gmx.de),
Maija Priess (priess90@gmx.de).
Infoa avustuskohteesta: www.naistenpankki.fi
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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 kaksoiskansalaisella (Saksa-Suomi), on mahdollisuus suoraan tukea merimieskirkon
toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot Hampurin merimieskirkolle.
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-hampurinmerimieskirkolle
Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldeten 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 Buschstaben „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-kirkollisverosihampurin-merimieskirkolle
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
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
Sähly
Merimieskirkon porukka on vuosikymmenien ajan kokoontunut lauantaisin
Sommerhuderstraßen koululla sählyn pelaamisen merkeissä. Sekä kokeneemmat että aloittelevat
pelaajat mittelöivät yhdessä parin tunnin ajan pallon perässä. Pelaamisen henki on aina ollut hyvin
reilua ja päätarkoituksena onkin viettää mukavaa aikaa yhdessä. Kirkolta tuodaan mailat ja pallot,
joten kaikilla on mahdollisuus pelata. Välillä sählyporukka käy myös muualla pelaamassa
ystävyysotteluita. Pisin reissu vei jopa Lyypekkiin asti.
Sählyn jälkeen tie käy usein takaisin kirkolle,
jossa saunat odottavat lämpimänä. Kaikki uudet
ja vanhat pelaajat ovat sydämellisesti tervetulleita. Pelaamassa voi käydä säännöllisesti tai
harvemminkin.
Aika:
Paikka:

Lauantaisin 16:00 – 18:00
Grundschule Arnkielstraße, sisäänkäynti Sommerhuderstraßenin puolelta.

Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.

September.
September för oss allt närmare hösten, men ännu får vi uppleva vackra och varma dagar.
Solen har ännu värme och kraft och låter rosorna blomma. I september får vi njuta av
sommarens växtlighet och av allt man har kunnat skörda. Äpplena lyser med röda kinder,
päronen blir runda och mogna och mycket annat matnyttigt kan man få. Många blommor
prunkar ännu i trädgårdarna och lyser upp vårt sinne.
När september har har hunnit till hälften av månaden, är det dags för ett viktigt datum och
ett stort evenemang. Den 17 september är det kyrkornas natt. Mottot detta år är ”Lebe, liebe
lache”, lev, älska och skratta. Det är ett mycket
välvalt motto, vad är sannare och viktigare än att leva
sitt liv fullt ut, att få och kunna älska och att ha
förmågan att kunna glädjas och skratta.
Sjömanskyrkan öppnar kvällen med Café och
Finnshop, sedan följer en andaktsstund och senare
bjuds det på folkmusik från hela världen, en Taizéandakt, sjömansvisor och som avslutning på kvällen
en andakt. Alla kyrkor i Hamburg med omgivning
har andaktsstunder och olika slags musikprogram.
Det finns något att ta till sig för var och en.
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Suomen Merimieskirkon Rippikoululeiri 2017
Tänä kesänä Ateenassa järjestettiin ensimmäistä kertaa merimieskirkon oma rippikoululeiri.
Leiri oli suunnattu sekä Suomessa että ulkomailla asuville nuorille. Kansainvälisen
tunnelman saattamana nuoret saivat tutusta lähemmin uskontoonsa, kokea muiden maiden
tapoja ja solmia uusia ystävyyssuhteita. Suuren suosion saaneena päätettiin, että leiri
järjestetään säännöllisesti. Enemmän tietoa vuoden 2017 leiristä löydät alta.
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Tervetuloa Sasu-rippikouluun 2017!
Kesällä 2017 leirejä Suomessa on kaksi:
In Finnland sind die Konficamps seit 40
Jahren die beliebteste Form der
Konfiarbeit. Zum Konficamp kann man in
dem Jahr fahren, in dem man 15 Jahre alt
wird. In dem Camp leben und lernen
Konfis, TeamerInnen, JugendmitarbeiterInnen und PfarrerInnen zusammen – es
wird diskutiert, gesungen, gepaddelt,
Gottesdienste vorbereitet und gefeiert,
gespielt, am Lagerfeuer gesessen und
vieles mehr. Das Zentrum der finnischen
kirchlichen Arbeit lädt finnisch-deutsche
und in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz lebende finnische Jugendliche, die
2002 oder davor geboren sind, zum
finnisch-deutschen Konfiunterricht im Jahr
2017 ein!
Riparilla pohditaan elämää ja aikuiseksi
kasvamista eri näkökulmista, etsitään
uskoa, pohditaan kirkkoon ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä ja eletään omaa
uskoa todeksi. Hartaushetket, iltaohjelmat,
pelailu ja muu hauskanpito tarjoavat
ikimuistoisia hetkiä. Oman identiteetin
pohtiminen, suomalaisuuden etsiminen ja
kahden kulttuurin välillä eläminen ovat
tärkeä osa saksalais-suomalaista rippikoulua. Puolet leiriläisistä, isosista ja
ohjaajista on Suomesta, toinen puoli
Saksassa ja saksankielisissä maissa asuvia
suomalaisia ja suomalais-saksalaisia nuoria
ja aikuisia. Opetus ja muu ohjelma
saksansuomalaisessa rippikoulussa tapahtuu sekä suomeksi että saksaksi.
Suomalaisen rippikoulun voi
käydä aikaisintaan sinä vuonna, jona täyttää viisitoista
vuotta. Saksan suomalainen
kirkollinen työ kutsuu siis
vuonna 2017 rippikouluun
vuonna 2002 tai sitä
aikaisemmin syntyneitä.

SALO 21.-30.7.2017
Leiri järjestetään yhdessä Salon seurakunnan kanssa (www.salonseurakunnat.fi),
joko
Kesä-Angelan
leirikeskuksessa
Angelniemessä, Kemiön saaren pohjoisosassa tai Perniössä, Naarilan leirikeskuksessa, Naarjärven rannalla. Konfirmaatiomessua vietetään sunnuntai-iltapäivällä
30.07.2017 Halikon kirkossa.
ESPOO 27.7.-5.8.2017
Leiri järjestetään yhdessä Espoon Olarin
seurakunnan kanssa, Hvittorpin leirikeskuksessa, Kirkkonummella, Vitträsk-järven
rannalla. Konfirmaatiomessua vietetään
lauantai-iltapäivällä 05.08.2017 Espoossa,
Olarin kirkossa.
(www.espoonseurakunnat.fi)
Rippikouluun kuuluu myös tutustumisviikonloppu 3.-5.3.2017 Haus Heliandissa
Oberurselissa, lähellä Frankfurtia ja
itsenäistä kotiseurakuntaan tutustumista.
Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeet
löytyvät Saksan suomalaisten seurakuntien
nettisivuilta www.rengas.de – ilmoittaudu
31.10.2016 mennessä!
Voit tutustua nettisivuilla myös viime
kesän Sasu-blogeihin. Tunnelmapaloja
kesän leireiltä löydät myös SasuInstagramista, nimellä SASU_TEAM.

Lisätietoja antaa rippikoulupappi Anna-Maari Ruotanen,
ruotanen@kirche-koeln.de
17

KUUKAUDEN KASVO:
Viivi Weigold, sosiaalityön harjoittelija
Sosiaalinen työharjoittelu Suomen merimieskirkossa
Meidän koulussamme kaikkien 10-luokkalaisten piti tehdä sosiaalityöharjoittelu. Alusta asti minulla oli suunitelmana mennä Suomen
merimieskirkkolle. Minulla oli nyt mahdolisuus puhua suomea ja
tutustua paremmin talon väkeen.
Ohjaajani oli sosiaalikurattori Ritva Lehman. Suurimman osan ajasta
minä sain työskennellä hänen kanssaan. Sain tutustua mm. lastenpiiriin,
kahvilatoimintaan ja kotikäynteihin. Kahvilatoimintassa minä tutustuin
asiakaskohtaamiseen. Minusta oli myös tosi kiinnostavaa päästä Ritvan
kanssa kotikäynneille. Yleinsä Ritva vierailee vanhempien ihmisten
luona, jotka tarvitsevat apua tai vain haluvat puhua suomea. Minä
huomasin, että he olivat onnelisia saadessaan keskustella äidinkielellään. Minusta oli kiva
kuulla miten muut suomalaiset ovat tulleet Hampuriin ja nähdä miten he asuvat.
Koska aiemmin olen ollut vain oppilaana merimieskirkolla kokoontuvassa Suomi-koulussa,
sain nyt erilaisen näkykulman. Minä sain harjoittelun aikana tutustua moneen erilaiseen
työhön. Olen hyvin onnellinen, että pääsin merimieskirkkolle ja sain viettää viisi
kiinnostavaa ja mukavaa päivää.

Viivi
Tilaa joulukinkkusi merimieskirkolta!
Bestelle den finnischen Weihnachtsschinken bei der Seemannskirche!
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Folgende Schinkenarten stehen zur Wahl:
- juhlakinkku
kypsä, punasuolattu potkaluulla n. 6kg
fertig gegart, gesalzen, mit Knochen ca. 6kg
hinta / Preis 19,50€/kg
- viljapossun juhlakinkku
verkossa, harmaasuolattu potkaluulla, n. 7kg
im Netz, gesalzen, mit Knochen, ca. 7kg
hinta / Preis 18,50€/kg
- viljapossun kinkkurulla
nahaton, harmaasuolattu n. 2,5kg
ohne Haut, gesalzen, ca. 2,5kg
hinta / Preis 13,50€/kg
Sitovat tilaukset viimeistään 7.10.
Verbindliche Bestellungen bis zum 7.10.
puh./tel. 040-316971.
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KUULUMISIA POHJOIS-SAKSASTA

Kuljettajien neuvontapiste avattu
Lyypekkiin!
Pohjois-Saksan
merimieskirkon
sosiaalikuraattorit Ritva Lehmann
tai Anna Eklund ovat lauantaisin
tavattavissa Lyypekissä.
Toivotimme elokuussa Silja ja Teppo
Tapolan Hampuriin tervetulleiksi. He
toimivat kirkolla vuosivapaaehtoisina.

Aika:
klo 14:00 – 16:00
Paikka:
Hafenhaus (kahvila)
Skandinavienkai, Travemünder
Landstrasse 284, 23 570 Lübeck

Saunareissu –
Lyypekistä kuljetus Hampuriin !
Joka kuukauden 1. ja 3. lauantaina
eli 03.09. ja 17.09. järjestetään
saunareissu Hampurin merimieskirkolle. Lähtöpaikka sovitaan
erikseen, lähtö klo 16:00. Paluu
samana iltana klo 21. Paikalla myös
mahdollisuus pestä pyykkiä. Ilmoittautumiset edellisiltaan mennessä
Annalle 0171-6210907 tai Ritvalle
0160-2817858.

Pyhän Martin Laulajat esiintyvät Hampurin merimieskirkolla 25.09. klo 14.
Tervetuloa!

Merimieskirkon kuoron esiintyminen Duckdalben juhlatilaisuudessa sai hyvin paljon kiitosta.
Kuoro harjoittelee perjantaisin
merimieskirkolla klo 19:00-21:00.
Uudet ja vanhat laulajat ovat
sydämellisesti tervetulleita!
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KUVATAIDENÄYTTELY / KUNSTAUSSTELLUNG 01.-30.9.2016
Sami Liuhto: Liber Quadratorum II
Sami Liuhto tuo Hampuriin näytteitä
visuaalisesta runoudestaan. Näyttely
koostuu teossikermistä, joissa nähdään
niin sananeliöitä kuin aseemista kirjoitustakin.
Sami Liuhto on helsinkiläinen kirjailija
ja tekstitaiteilija, jonka tuotannossa
yhdistyvä tunnustuksellisuus ja klassisen avantgarden perinteistä ammentava
käsitteellisyys. Liuhto käyttää teoksissaan
palindromeja,
anagrammeja,
lipogrammeja, sananeliöitä ja muita
pakotepohjaisia menetelmiä. Samasta
maailmasta kumpuaa myös Liuhdon
tekstitaide, jota on aiemmin esitelty
Suomessa, Italiassa, Sloveniassa ja
Yhdysvalloissa.
Vaikeista termeistä huolimatta, tai juuri
niiden vuoksi, Sami Liuhdon työt eivät
vaadi katsojalta mitään. Jokainen
katsoja katsoo omin silmin, niin kuin
haluaa. Se riittää!
Taiteilija itse evästää: - Tämä on tässä,
olkaa hyvä! Saa muodostaa tulkinnan jos tahtoo, mutta ei tarvitse. Ei tarvitse ”ymmärtää”,
ei ole mitään ymmärtämistä. Tässä tämä nyt vaan on!
Visuelle Poesie erleben? Das ermöglicht Ihnen Sami Liuhto, der für den September eine
Auswahl seiner Werke der visuellen Poesie nach Hamburg bringt. Die Ausstellung
besteht aus Potpourris von Arbeiten, die sowohl Wörterquadrate als auch asemische
Schrift beinhalten.
Sami Liuhto ist ein Schriftsteller und Wortkünstler aus Helsinki, in dessen Werken
Bekenntnisliteratur und aus der Tradition der klassischen Avantgarde schöpfender
Konzeptualismus zusammenkommen. Liuhto setzt in seinen Werken Palindrome,
Anagramme, Leipogramme, Wörterquadrate und weitere Anwendungen formstrenger
Methodik ein. Aus derselben Quelle entspringt auch Liuhtos visuelle Wortkunst, die
bisher Ausstellungsbesucher in Finnland, Italien, Slowenien und den USA angesprochen
und erfreut hat.
Näyttelyn avajaiset / Eröffnung der Ausstellung 01.09. 18:00.
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Syyskuun
tukijäsentarjous /
Mitgliederangebot im
September
Elintarvikkeet /
Lebensmittel -10%
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 kerralla jatkan teemalla ”Vorsorge”. Mikä onkaan ns. ”Betreuungsverfügung”?
Kyseessä on ns. ”huoltomääräys” tai ”holhoojamääräys”, jolla voi itse etukäteen huolehtia
siitä, kuka määrätään viralliseksi holhoojaksi, kun itse ei voi enää päättää omista asioistaan
jos on dementoitunut, joutunut koomaan tai muutoin kyvytön huolehtimaan päivittäisistä
asioistaan esimerkiksi psyykkisen sairauden, vakavan huumeongelman tai muun vakavan
sairauden tai heikkouden vuoksi.
Holhoojasta päättää holhousoikeus eli das Betreuungsgericht, jonka tulee ottaa päättäessään
huomioon annettu holhoojamääräys. Tässäkin tilanteessa täytyy kuitenkin tietää, että oikeus
tarkistaa myös määräyksen huolellisesti ja kuulee kaikkia asianosaisia, sekä hakee asiasta
lääkärinlausunnon, joka todistaa holhoojan tarpeellisuuden. Oikeus tekee lopullisen
päätöksensä kerätyn aineiston perusteella.
Jos asianosainen ei ole itse nimittänyt holhoojaa, valitsee oikeus holhoojan. Tietenkin tässä
tapauksessa otetaan huomioon lähimmäiset ja ystäväpiiri. Jos heidän keskuudestaan ei
holhoojaa löydetä, määrätään vieras henkilö holhoojaksi.
Holhousmääräyksessä voi henkilön lisäksi esittää toiveita tavasta, miten holhous tulisi
hoitaa. Hyvin tärkeää on tietenkin keskustella asiasta perin pohjaisesti henkilön kanssa,
jonka haluaisi nimittää holhoojaksi. Kyseessä on toive, jonka seurauksena holhoojalla on
suuri vastuu. Onkin hyvä tietää, että nimetty holhooja voi myös perääntyä holhoojan
asemasta.
Teema jatkuu ensi kerralla.
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.
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Hampurin merimieskirkko
Finska sjömanskyrka
Finnische Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6
20459 Hamburg
Tel. +4940316971
hampuri@merimieskirkko.fi
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi
AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN:
Maanantai
Tiistai-lauantai
Sunnuntai

9-13
14-21
14-18

Montag
Dienstag- Samstag
Sonntag

9-13
14-21
14-18

SAUNAT / SAUNEN:
Ti 16-21
Ke 16-21
To 16-21
Pe 16-21
La 15-18
18-21

naiset
tilaus / miehet
miehet
naiset / miehet
tilaus,
naiset / miehet

Di 16-21
Mi 16-21
Do 16-21
Fr 16-21
Sa 15-18
18-21

Damen
Reservierungen / Herren
Herren
Damen / Herren
Reservierungen,
Damen / Herren

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE
Normaalihinta
9,50 €
opiskelijat, eläkeläiset,
työttömät, tukijäsenet
6,50 €.
Tilaus-/perhesauna
17 €/h.
Tiistaisin ja torstaisin alennettu saunahinta 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.
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