ANKKURI
Kuva: Miia Konttinen

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland
Syyskuu – September 2015
JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 17:15
WOCHENANDACHT

Pe 4.9. 17:30
KIELIKOULUN JUMIS

Fr 4.9. 17:30
GOTTESDIENST DER SPRACHSCHULE

Su 13.9. 11:00
YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU

So 13.9. 11:00
GESAMTNORDISCHER GOTTESDIENST

Su 20.9. 11:00
MESSU
"Pois kirkas suvi kulkee ja syksyyn kypsyy maa". Merisunnuntaina, elonkorjuun
aikoihin muistelemme, että Jumalalla on
valta katoavaisuuden ja kuolemankin yli.
Päivi Vähäkangas & Eva-Christina
Pietarinen

Su 20.9. 11:00
ABENDMAHLSGOTTESDIENST
"Weg wandert der helle Sommer und zum
Herbst reift die Erde”. Am Sea Sunday, zur
Erntezeit, bedenken wir, dass Gott die Macht
über die Vergänglichkeit und den Tod hinweg hat.
Päivi Vähäkangas & Eva-Christina Pietarinen
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KUULUMISIA KIRKOILTA:
Hyvät Ankkurin lukijat Hampurissa ja Lyypekissä,
tervetuloa lomilta kotiin Pohjois-Saksaan! Katseemme kääntyvät syksyyn, vaikka sää onkin loppukesästä suosinut meitä niin Suomessa kuin täällä. Monet toimintaryhmät ovat jo
käynnistyneet ja loput aloittavat taas lähipäivinä. Hurmaavat Hansaäidit -ryhmä on lähtenyt upeasti käyntiin ja uusia odottavia äitejä voi tulla mukaan milloin vain. Nyt jännitämme, löytyykö lasten kuoroon kiinnostuneita. Ensimmäinen harjoitus on perjantaina
4.9.2015. Aino Ackté -musiikkinäytelmästä esitetään saksankielinen versio Hampurissa
17.9.2015. Sitä kannattaa todella tulla katsomaan!
Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, ja kun me merimieskirkkoväki kutsumme kirkkoamme ”liikkuvien ihmisten kirkoksi”, niin sitä me myös toteutamme. Meillä on tämän
syksyn aikana henkilöstössä liikkuvuutta. Sosiaalikuraattorimme Anna Eklund siirtyy väliaikaisesti papiksi Lontoon merimieskirkolle ja tiimiimme palaa sosionomi-diakoni Ilona
Matilainen, joka puolestaan sijaistaa Annaa Lyypekin merimieskirkolla. Lähetämme Annan matkaan ja toivotamme Ilonan tervetulleeksi siunausten kera. Pohjois-Saksan merimieskirkon uudet vapaaehtoiset Iida Silfverhuth ja Katariina Honkanen saapuvat tiimiimme syyskuun alussa. Olette lämpimästi tervetulleita!
Johanna Elo-Schäferille ”idean äitinä” lämpimät kiitokset entisten vuosivapaaehtoisten tapaamisen järjestelyistä. Kirkolla oli iloinen jälleentapaaminen ja paljon naurua yhteisistä
muistoista. Tästä toivomme perinnettä!
Elokuun toiseksi viimeisenä lauantaina
vietettiin Lyypekin kirkolla paahtavan auringon lämmittäminä grilli-iltaa. Ilmassa
oli havaittavissa haikeuden tuntua, kun
kirkolla vuosikausia kanta-asiakkaana
käyneen, grillimestarina toimineen Ilkka
Halosen viimeinen vuoro grillin ääressä
koitti. Valtava kiitos Ilelle yhteisistä
kahvihetkistä, tuesta ja avunannosta, sekä
kaikkea hyvää tuleviin elämänvaiheisiin
ja työhaasteisiin Suomessa!
Sunnuntaina 6.9.2015 järjestetään PohjoisSaksan seurakuntien yhteinen retkikirkko
Lyypekissä. Päivä alkaa jumalanpalveluksella St. Aegidien -kirkossa, jonka
jälkeen tutustumme suomenkielisen oppaan johdolla Lyypekin vanhaan kaupunkiin. Päivän päätteeksi kahvittelemme
Lyypekin merimieskirkolla.
Kuva: Anna Eklund
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Kuvat: Marko Toljamo

Merimieskirkon Kesäjuhlilla Porin Reposaaressa oli Pohjois-Saksa näyttävästi mukana.
Kuvassa pääsihteerimme Hannu Suihkosen työhön siunaaminen. Juhlamessussa tekstin
lukijoina toimivat Kaija Gaupp ja Tarja Jeenicke. Entisiä työntekijöitä ja vapaaehtoisia oli
myös suuri joukko mukana. Oli ilo vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan.

Tavataan Hampurissa ja/tai Lyypekissä!
Pohjois-Saksan merimieskirkon henkilöstö
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KIRKKOTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN RIVIT:
Kesälomat alkavat tältä vuodelta olla
takanapäin ja syyskauden toiminta on jo alkanut kirkolla. Nyt on oikea aika aloittaa jotain uutta; käydä tutustumassa johonkin
kirkon monista toimintapiireistä tai pistäytyä kirjastossa, jossa Suomi-Seuran tämänvuotiset lahjoituskirjat ovat lainattavissa.
Syyskuun suurtapahtuma, Kirkkojen yö
12.9. lähestyy ja Hampurin eri kirkkojen
ohjelmatarjonta on valtava. Tervetuloa myös
merimieskirkolle laulamaan merimieslauluja
tai hiljentymään hartauteen.
Suomessa törmäsin uuteen muoti-ilmiöön, aikuisten värityskirjoihin. Helsingin Sanomat
kertoi juhannusviikolla, että aikuisten värityskirja on noussut myydyimmäksi tietokirjaksi
Suomessa. ET-lehden mukaan aivotutkijat korostavat sitä, että käsillä näpräileminen ja
toistuva, yksitoikkoinen tekeminen vapauttaa kognitiivisia resursseja. Ajattelumme muuttuu, kun puuhaamme käsillämme ja ehkäpä värittäminen on siksi suosittua, että moni ei tänä
päivänä enää osaa kutoa sukkaa tai tehdä kirjontatöitä, mutta kuka tahansa osaa värittää.
Jos et ole innostunut kirjojen värittämisestä, merimieskirkon työkerhossa on ainutlaatuinen
mahdollisuus vielä oppia muita käden taitoja, tule mukaan toimintaan! Mukavan yhdessäolon ohella edistät myös aivotoimintaasi!
Pakolaisongelmat EU:ssa koskettavat myös Suomea ja maahanmuutto sekä monikulttuurisuus ovat tänä kesänä herättäneet paljon tunteita kuohuttavaa keskustelua. Helsingissä lähes 15.000 ihmistä osoitti mieltään 27.7. monikulttuurisen, suvaitsevan Suomen
puolesta, mottona ”Meillä on unelma”. Poliitikkojen ohella Helsingin hiippakunnan piispa
Irja Askola otti kantaa monikulttuurisuuten ja totesi että “monikulttuurinen, avoin ja tasaarvoinen Suomi ei saa olla vain unelma, vaan todellisuus, jonka yhdessä teemme. Suomen
taide ja talouselämä ovat aina ammentaneet kansainvälisestä vuorovaikutuksessa ja vieras
ei ole ollut uhka vaan mahdollisuus, silta johonkin uuteen.”
Porin Reposaaressa vietettiin elokuun alussa Merimieskirkko ry:n kesäjuhlia ja samalla
juhlittiin Suomen Merimieskirkon 140-vuotista taivalta. Meitä nykyisiä ja entisiä Hampurin merimieskirkkolaisia oli paikalla useampia ja oli hauska vaihtaa kuulumisia. Saimme yhdessä työkerhon puheenjohtajan Tarja Jeenicken kanssa kunnian osallistua kesäjuhlan juhlamessun toteutukseen tekstinlukijoina Reposaaren tunnelmallisessa kirkossa.
Oli upeaa olla mukana tässä merimieskirkon kesäisessä tapahtumassa. Merimieskirkon
toimintaperiaatteet; avoimuus, suvaitsevaisuus ja toisen ihmisen kohtaaminen ja tervetulleeksi toivottaminen ovat entistä tärkeämpiä ja ajankohtaisempia arvoja nykyisessä
maailmantilanteessa.
Kaija Gaupp
Kirkkotoimikunnan pj.
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PAPIN RIVIT:
Vaalienjälkeisessä Suomessa on puhuttu paljon kuplista.
Se lähti liikkeelle helsinkiläisestä näyttelijästä, joka kauhisteli vaalitulosta ja sanoi, että elää ehkä kuplassa, kun
ei tunne ketään, joka olisi äänestänyt perussuomalaisia.
Tästä yksittäisestä kommentista nousi valtava kohu –
sellainen kuin vain Suomessa on mahdollista – ja näyttelijätärtä syytettiin snobiksi ja todellisuudesta vieraantuneeksi. Itse asiassa hän sanoi totuuden: meistä jokainen elää omassa kuplassaan. Tuttavapiirimme koostuu
samanhenkisistä ihmisistä ja sosiaaliset piirimme muodostuvat jonkin yhteisen asian ympärille. Kuplassa elämisessä ei ole mitään väärää, niin kauan kuin ymmärrämme, että kuplan ulkopuolella on todellisuuksia,
joihin meillä ei ole juuri mitään kosketuspintaa, mutta
jotka ovat yhtä tosia toisille ihmisille.
Kristityillä on myös taipumusta vetäytyä oman kuplansa
suojiin. Omassa kirkossa, samaa kieltä puhuvien ja samalla tavalla ajattelevien kesken on
turvallista olla. Kaukana kavala maailma. Niin ajatteli myös Pietari, joka kirkastusvuorella
ehdotti Jeesukselle, että he jäisivät sinne. Tässä on hyvä olla, teen meille kolme majaa. Mutta se oli juuri päinvastaista kuin Jeesus tahtoi. Hän ei ollut tullut miellyttämään oman kuplansa ihmisiä vaan puhkomaan kuplia, kaatamaan näkymättömiä rajoja ja vakuuttamaan,
että on olemassa Todellisuus, joka ylittää pienet kotikutoiset kuplamme.
On tärkeää ja hienoa, jos olet löytänyt oman paikkasi merimieskirkossa. Hienoa on myös,
jos olet avoin ymmärtämään, miten suuri kirjo maailmassa on tapoja elää kristittynä. Nacht
der Kirchen on hyvä tilaisuus päästä kurkistamaan, keitä ne naapurikirkon ihmiset ovatkaan.
Päivi-pappi
Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta 0151 5711 9137
tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com

HUOMIO! ACHTUNG!
MUUTOS AUKIOLOAIKOIHIN / ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN
Hampuri / Hamburg:
alk. 1.7.2015:
Ma/Mo: suljettu/geschlossen, Ti-la/Di-Sa: 14.00–21.00, Su/So: 14.00–18.00
5

TAPAHTUMIA
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG

Pe 4.9. 18.15
“PIKKUANKKURIT”
6-12-vuotiaiden lasten kuoron ensimmäiset harjoitukset Eve Pietarisen johdolla.

Fr 4.9. 18.15
“PIKKUANKKURIT”
Die erste Probe des neuen Kinderchores
unter der Leitung von Eve Pietarinen.

Su 6.9. 13:00
RETKIKIRKKO
Lyypekissä. Jos tarvitset kyytiä, ota yhteyttä kirkolle, 040-316971.

So 6.9. 13:00
AUSFLUG MIT GOTTESDIENST
nach Lübeck. Im Auto sind noch Plätze
frei! Anmeldung unter 040-316971.

Su 6.9. 16:00
ELOKUVAILTA

So 6.9. 16:00
FILMABEND

To 10.9. 17:30
BASAARIKOKOUS

Do 10.9. 17:30
BASARBESPRECHUNG

La 12.9. 18:00
NACHT DER KIRCHEN
ks. sivu 15

Sa 12.9. 18:00
NACHT DER KIRCHEN
s. Seite 15

Su 13.9. 14:00-16:00
RETKI NEUENGAMMENIN
KESKITYSLEIRIMUSEOON
Voit kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja
Ritva Lehmannilta, 040-316971.

So 13.9. 14:00-16:00
AUSFLUG
ZUM
KZ-MUSEUM
NEUENGAMMEN
Anfragen wegen Restplätzen an Ritva
Lehmann, 040-316971.

To 17.9. 18:30
AINO ACKTÉ -ILTA
Musiikkinäytelmä saksaksi. Pääsylippu 10€.

Do 17.9. 18:30
AINO ACKTÉ -ABEND
Musiktheater auf Deutsch. Eintritt 10€.

Su 20.9. 17:30
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971

So 20.9. 17:30
LEBENSBOGEN-GRUPPE
Info: Ritva Lehmann, 040-316971

To 1.10. 18:00-20:00
YHTEISLAULUILTA
Iris Valinin johdolla

Do 1.10. 18:00-20:00
GEMEINSAMES SINGEN
unter der Leitung von Iris Valin.

Su 4.10. 16:00
ELOKUVAILTA

So 4.10. 16:00
FILMABEND

Pe 9.10. – su 11.10.
TANSSIKURSSI
ks. sivu 15

Fr 9.10. – So 11.10.
TANZKURS
s. Seite 15
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La 17.10. 10:00
LAUANTAIN AAMUPALA
Dr. Paula Jääsalmi-Krüger Hampurin
yliopistosta luennoi suomen kielellä
aiheesta: Ehtymätön kulttuurin välittäjä:
Kalevala 2015
Aamupala 9,50€. Ilmoittautuminen kirkolle 15.10. mennessä, 040-316371.

Sa 17.10. 10:00
FRÜHSTÜCK AM SAMSTAG
Dr. Paula Jääsalmi-Krüger von der Universität Hamburg referiert auf Finnisch
über das Thema: Unerschöpflicher Vermittler der Kultur: Kalevala 2015
Frühstück 9,50€. Anmeldung an die
Kirche bis zum 15.10., 040-316371.

TAIDENÄYTTELY / KUNSTAUSSTELLUNG
”Die Natur im Blick des Menschen –
von uralter Volksmythologie bis zum modernen Umweltbewusstsein”
Taiteilija Annekathrin Niss´n maalauksia. / Gemälde von Annekathrin Niss.
Näyttely jatkuu lokakuun loppuun saakka. / Ausstellung wird verlängert bis Ende Oktober.

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
HYVINVOINTIJUMPPA
Maanantaisin klo 18:30.
Jumppa jatkuu taas 7.9.
Vetäjänä Kristiina Roihu. Liikunnallisuutta ja lihaskuntoa! Ota oma alusta mukaan!
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho Ti/Di 9:00 ja kielikoulu Pe/Fr 16:30
Kerho jatkuu taas 1.9. ja koulu 4.9., jolloin pidetään myös jumis. Vanhempainkokous kirkolla 18.9. klo 18. Lisätietoja
antaa mielellään pj. Katariina Röbbelen,
katariina.roebbelen@freenet.de,
01724009072.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30, syyskuun kirjapiiri 23.9. kirja:
Saaressa kaikki hyvin (Elina Halttunen).
Lokakuussa tapaamme 28.10., kirja: Sinun
jälkeesi Max (Leena Parkkinen). Uudet
jäsenet tervetulleita. Info: Kaija Gaupp,
040-6435223, kaija.gaupp@web.de.

KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon! Lukemista löytyy
joka makuun. Kysy äänikirjoista vastaanotosta. Uutuus: Anna-Leena Härkönen:
”Kaikki oikein”. Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin yhteyttä kirjastotoimikuntaan. Info: Kaija Gaupp, 040-6435223,
kaija.gaupp@web.de.
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai
sähköpostitse kaija.gaupp@web.de, 0406435223.
KUORO / CHOR
Der gemischte Chor der finnischen Seemannskirche probt freitags von 19 bis 21
Uhr mit der Chorleiterin Eva-Christina
Pietarinen. Harjoitukset jatkuvat taas 4.9.
klo 19. Uudet ja vanhat laulajat tervetuloa!
Kuoro esiintyy Nacht der Kirchen -tapahtuman puitteissa 12.9 klo 18:30. Info:
Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
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MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45–11:30.
3kk-2 –vuotiaille vauvoille ja taaperoille.
Kertamaksu 5€. Lisätietoja: Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com
Tenavamuskari pe klo 16:30–17:15.
1,5-4 –vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. Kertamaksu 5€. Lisätietoja: Annika
Steinke, musik@annika-steinke.de
NAAPURIAPU
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja
auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Pohjois-Saksan alueen naapuriapuhenkilöt tavoitat puhelinnumerosta:
0160-3455916 tai sähköpostilla:
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
NUORET AIKUISET
Lisätietoja kirkolta, 040-316971,
hampuri@merimieskirkko.fi.
ODOTTAVAT ÄIDIT
Tiistaisin klo 10.30-12.00.
"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan
kanssa. Sisarukset ovat myös tervetulleita.
Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuksella raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista sekä keskustelemme äitiydestä
ja vauva-arjesta. Lisätietoja Pipsa Neumann, pipsacw.neumann@gmail.com ja
sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, 040316971.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ke 30.9. klo 16.00.
Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
SAUVAKÄVELY
Tapaaminen klo 10:00 aina kuukauden
1. lauantai
S-Bahnhof
Stellingen,
lenkki Volkspark.
2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks

Tierpark, Kirahvilla,
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, raija.hannele@gmx.de,
0157-30095323 tai Anne Prüfer, 040404324.
SOSIAALIKURAATTORI
Ritva Lehmann tavattavissa sopimuksen
mukaan, 040-316971.
SVENSKA GRUPPEN
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla.
Lisätietoja
Jussi Kiholta,
saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
Työkerho torstaisin klo 15 lähtien Eevan
Salissa / Arbeitskreis jeden Donnerstag ab
15 Uhr.
6.9. yhteinen retkikirkko Lyypekissä.
9.9. "virkistysretki" Bremeniin. (huom!
retken päivämäärä muuttunut!). Ilmoittautumiset 2.9. mennessä puheenjohtajalle.
24.9. kierrätyspäivä työkerhossa. Vaihdamme taas syys- ja talvikauden vaatteita,
kenkiä, laukkuja yms.
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“FRAU GOES KAPAKKA”
Seuraava tapaaminen keskiviikkona, 2.9.
klo 19:30 Bich Ngoc Sushi Asia
Food´ssa, Spadenteich 5. Lisätietoja Facebookissa: Naisten Ilta Hampurissa.
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai
mitchell.tiina@googlemail.com.
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Jälleentapaamisten kesäjuhla 10.-12.7.2015
Vuosien aikana on moni uusi ystävyys syntynyt ihmisten kohdatessa Hampurin
merimieskirkolla. Tänä kesänä joukko entisiä vapaaehtoisia saapui ensimmäistä kertaa
Hampuriin juhlistamaan yhteisiä hetkiä ja uudistamaan vanhoja tuttavuuksia
jälleentapaamisten kesäjuhlan merkeissä.
Vapaaehtoisvuosi Hampurissa on ollut monelle erinomainen mahdollisuus tutustua uuteen
kulttuuriin ja tapoihin. Erilaisuus muuttuu nopeasti kuitenkin vierailijan silmissä omaksi ja
Suomeen on viety paluumuutossa monta uutta tapaa ja lempituotetta mukana. Näin
Hampurin merimieskirkon ensimmäisen jälleentapaamisten kesäjuhlan aiheeksi
valittiinkin hyvin saksalainen perinne, nimittäin Schlager- musiikki, johon jokainen
Saksassa käynyt on varmasti tutustunut.
Iloisen joukon vastaanotti perjantai-iltana kirkon johtaja Satu Oldendorf kertoen Hampurin
merimieskirkon tämän päivän toiminnasta. Kirkolta jatkettiin yhteistuumin Michelin
puistoon viettämään yhteistä grilli-iltaa monen paikallisen ystävän kera. Lauantain
kohokodaksi muodostui osallistuminen satojen tuhansien musiikin ystävien kera Schlagerajoihin. Yli kuusikymmentä värikkäästi koristeltua lava-autoa viihdytti sekä vanhan että
uuden saksalaisen iskelmän tahdissa.
Kesäjuhlaviikonloppu lopetettiin sunnuntaina yhteisen aamiaisen merkeissä. Monien
uusien tuttavuuksien ja mukavien kokemusten saattamana kaikki osallistuneet
suunnittelevat jo innolla ensi vuoden jälleentapaamista.

Kuva: Miia Konttinen
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Auta meitä auttamaan!
Merimieskirkko tarjoaa sinulle tilaisuuden olla
mukana työssämme. Pienikin lahjoitus on suuri
apu.
Merimieskirkko on rekisteröity yhdistys, jonka
talous perustuu yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tukeen ja lahjoituksiin. Noin puolet rahoituksesta tulee omarahoituksesta. Sinun avullasi
voimme olla rohkaisemassa, tukemassa ja auttamassa niitä, jotka apua tarvitsevat.
Kaukana kotoa, vieraassa maassa, erilaisen kulttuurin keskellä vaikeudet saattavat yllättää. Yksinäisyys, perhesuhdeongelmat, elämän kriisit
kohtaavat monia niin merellä kuin maallakin.

Suomen Merimieskirkko ry:n rahoituspohja

Merimieskirkko tukee ja edistää merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten
hyvinvointia mm. tarjoamalla hätämajoitusta, keskusteluapua, tapaamisia vanhuksille ja
sairaille sekä järjestää kerhotoimintaa nuorille. Merimieskirkko on koti kaukana kotoa.
Sinäkin voit auttaa meitä esimerkiksi liittymällä Pohjois-Saksan merimieskirkon tukijäseneksi. Tukijäsenmaksu on 45 euroa/ henkilö/ kalenterivuosi. Jäsenmaksun voit maksaa
tilillemme: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN:
DE66 2004 0000 0374 3051 00 tai kirkon kahvilaan.
Kirkon työtä voit tukea myös siirtämällä kirkollisverosi Hampurin merimieskirkolle. Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai kaksoiskansalaisella (Saksa-Suomi) on
oikeus siirtää maksamansa kirkollisvero Hampurin merimieskirkolle. Lahjoittajan täytyy
olla kirjoilla Hampurin osavaltion alueella, sillä Nordkirche on tällä hetkellä myöntänyt
oikeuden kirkollisveron siirrosta ainoastaan Hampurille. Lisätietoja tukijäsenyydestä sekä
kirkollisveron siirtämisestä saat kirkolta!

Syyskuun tukijäsentarjous:
Angebot für die Mitglieder im September:
Korut / Schmuck -20%
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TAPAHTUMIA
LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK

Su 6.9. 13:00
RETKIKIRKKO

So 6.9. 13:00
GOTTESDIENST MIT AUSFLUG

Ma 14.9. 13:30
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ
Käsityöiltapäivä palaa kesätauolta

Mo 14.9. 13:30
HANDARBEITSNACHMITTAG
Die Sommerpause ist vorbei

To 17.9. 18:00
INKERIN ILTA

Do 17.9. 18:00
INKERIN ILTA

La 19.9. 9:30
KIELIKOULU JA SYYSKOKOUS

Sa 19.9. 9:30
SPRACHSCHULE
VERSAMMLUNG

Su 27.9. 16:00
HARTAUS

So 27.9. 16:00
ANDACHT

La 26.9 alk. 15:00
HIERONTAA
Fysioterapeutti Viveca. Varaa oma puolen
tunnin aikasi edulliseen 18€ hintaan
kirkolta!

Sa 26.9. ab 15:00 Uhr
MASSAGE
Die Physiotherapeutin Viveca bietet halbstündige Massagen zum Preis von 18€ an.
Wir bitten um Reservierung!

Ma 28.9. 13:30
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ

Mo 28.9. 13:30
HANDARBEITSNACHMITTAG

La 3.10.
GRILLIN HUPPU
Grillikauden päättäjäiset. Tervetuloa klo
15 alkaen kirkolle ja saunaan, ja klo 17
alkaen grilliherkkujen ääreen!

Sa 3.10.
GRILLFEST
Der letzte Grillabend des Jahres. Willkommen ab 15 Uhr ins Café und in die
Sauna. Leckereien vom Grill gibt es ab 17
Uhr.

NAISTEN SAUNA
Torstaisin 17:30-20:00

FRAUENSAUNA
Donnerstags 17:30-20:00

Sunnuntaisin pyörineet salibandy-vuorot
jäävät ainakin tällä hetkellä tauolle, mutta
silti tavoitteena on järjestää yhteistä
urheilullista aktiviteettia viikoittain. Lisätietoja Mia Nordströmiltä, +49 178
1610073 tai Lyypekin kirkolta.

Das Unihockey wird erst einmal eingestellt, aber wir möchten weiterhin
wöchentlich
gemeinsame
sportliche
Aktivitäten anbieten. Weitere Infos: Mia
Nordström, +49 178 1610073 oder vom
Team der Lübecker Kirche.

UND

HERBST-
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
"Svenska gruppen" i Hamburg
För knappt 15 år sedan tyckte två energiska finlandsvenska damer att det var på tiden att
grunda en svenskspråkig grupp. Iden föll i god jordmån och innom kort samlades en grupp
finländskor, bosatta i Hamburg med omgivning.
En gång i månaden träffas vi för det mesta i sjömanskyrkan för att "fritt fram" tala vårt
modersmål svenska.
Det lever många finlandssvenska personer här som sällan har möjlighet att i det nya
hemlandet tala svenska. Behovet finns och vi är en grupp på ca 12-13 aktiva och några
som kommer nu och då. Också ibland någon som är finskspråkig men som gärna vill höra
svenska. Gruppen är öppen för alla - och alla är välkomna.
Vi har inget speciellt program för våra träffar, men ändå har vi mycket att tala om och
samtalsämnen tar aldrig slut. Speciellt diskuterar vi finlandssvensk litteratur och lånar ut
våra privata böcker åt varandra. Dessutom läser vi tidningsartiklar och koserier om konst
och natur. En energisk väninna i Finland skickar urklipp från Hufvudstadsbladet och
Åbounderrättelser. Sjömanskyrkan har ett litet urval av svensk litteratur i sitt bibliotek. Vi
intresserar oss naturligtvis också mycket för den allmänna situationen i Finland.
Trevligt skulle det vara om också finlandssvenka män visade intresse för vår grupp och att
några yngre pesoner ville besöka våra sammankomster.
Anna-Rita Lau
Info: Tel. 040-7222808
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.
Aloitin uudella teemalla toukokuun Ankkurissa liittyen ns. ”Vorsorge”-asioihin eli erikoisvaltakirjoihin, muihin määräyksiin ja holhoojan valintaan, kun asioita ei itse enää pysty
hoitamaan. Tartun tähän, koska minulta usein kysytään, miten asiat voisi parhaiten hoitaa.
Aihe on varmasti käynyt monen mielessä, mutta suunnitteleminen ja asiaan tutustuminen
voi olla epämiellyttävää. Ajattelinkin, että ehkä se helpottaa, jos annan tässä ja seuraavissa
Ankkureissa ohjeita, joilla pääsee hyvin alkuun ja työstämään kirjallisesti omia toiveitaan
aiheeseen liittyen.
Tällä kerralla kerron, mikä onkaan ns. ”Betreuungsverfügung”.
Kerroin viimeksi mikä on ns. ”Vorsorgevollmacht”. Jos tällaista valtakirjaa ei ole
laadittu eikä henkilö enää pysty päättämään ja hoitamaan itse asioitaan tai joutuu hätätilanteeseen, määrää oikeus tällaisessa tilanteessa holhoojan hoitamaan asioita kyseisen henkilön puolesta. Jos puoliso tai muu lähisukulainen ei tule kyseeseen holhoojaksi, määrätään tehtävään vieras holhooja.
Ns. ”Betreuungsverfügung” voi etukäteen määrätä, kuka tulee määrätä holhoojaksi, jos
se tulee tarpeen. Joskus voi olla myös järkevää yhdistää ”Vorsorgevollmacht” ja
”Betreuungsverfügung”. Ero näiden kahden valtakirjan välillä on se, että
”Betreuungsverfügung” määrää holhoojan, jonka tekemisiä myös oikeus valvoo.
Valtakirja pitäisi tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa. Päivämäärä ja paikka tulee myös
mainita. Oikeus vaatii nähdä valtakirjan alkuperäisenä. Sen tähden täytyy huolehtia
siitä, että valtakirja löytyy, kun sitä tarvitaan. Parhaiten valtakirja annetaan etukäteen
säilytykseen henkilölle, joka määrätään holhoojaksi. Holhooja saa ryhtyä toimiin vasta
sitten, kun oikeus on hänet virallisesti holhoojaksi määrännyt.
Tässä teille vielä hyödyllisiä osoitteita, joista löytyy lisää tietoa aiheesta:
- Bundenjustizministerium: www.bmjv.de ja siellä sivu Publikationen
- Ilmainen
neuvonta:
Unabhängige
Patientenberatung
Deutschland:
www.patientenberatung.de , puh. 0800 0117722
- Deutsche Stiftung Patientenschutz (gemeinnützig): www.stiftung-patientenschutz.de
Toivotan kaikille hyvää kesänloppua!
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 muistaa Tietopaketin tarjoavan esittelyn eri aiheisiin. Sen pohjalta ei voi ratkaista yksittäisiä
tilanteita, sillä niihin saattaa liittyä kuvaukseen liittymättömiä yksityiskohtia.
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TANSSIKURSSI
Pe 9.10.
20:00-21:30 esittely, tutustuminen
La 10.10.
15:00-16:30 / 17:00-18:30 opetus
19:00-21:00 tanssit
Su 11.10.
13:00-14:30 / 15:00-16:30 opetus
Minna Frosti ja Jorma Jaatinen
Mikkelin Tanssihullut ry:stä
opettavat Wanhaa tangoa, fuskua,
hidasta valssia jne.
Mukaan mahtuu 20-25 tanssijaa.
Osallistumismaksu 50€/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset kirkolle
040-316971.

NACHT DER KIRCHEN 12.9.2015 ab 18 Uhr
Ohjelma Hampurin merimieskirkolla / Programm in der Finnischen Seemannskirche
18:00
18:00

Kahvila avoinna / Cafe mit finnischen Spezialitäten
Hartaus / Andacht
Sosiaalikuraattori/Sozialkuratorin Ilona Matilainen
Ab 18:30 Kirkon esittelykierroksia / Führungen in der Seemannskirche
18:30
Taizé-Hartaus / -Andacht
Eva-Christina Pietarinen, Sosiaalikuraattori/Sozialkuratorin Ritva Lehmann
19:30
Seasunday-Hartaus / -Andacht
Johtaja/Leiterin Satu Oldendorff
20:00
Merimieslauluja / Seemannslieder
Bernd Thieme (Haitari/Akkordeon)
Chor der finnischen Seemannskirche
21:00
Ehtoollishartaus / Andacht mit Möglichkeit für Abendmahl
Pastori/Pastorin Dr. Maija Priess
22:00
Rukoushelmi-hartaus / Gebetsperlen-Andacht
Pastori/Pastorin Dr. Päivi Vähäkangas
Säestys/Orgelmusik: Christiane Säilä
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Hampurin merimieskirkko
Finska sjömanskyrka
Finnische Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6
20459 Hamburg
Tel. +4940316971
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

Lyypekin merimieskirkko
Suomi-Koti
Einsiedelstraße 43
23554 Lübeck
Tel. +494517098274
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN:
ma suljettu, ti-la 14-21, su 14-18

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN:
ma 9-13, ti-ke suljettu, to 15-20,
pe-la 15-21, su 12-18

Mo geschlossen, Di- Sa 14-21, So 14-18

Mo 9-13, Di-Mi geschlossen,
Do 15-20, Fr-Sa 15-21, So 12-18

SAUNAT / SAUNEN:
ke 16-21 tilaus / miehet, to 16-21 miehet
/ naiset, pe 16-21 naiset / miehet, la 1518 tilaus, 18-21 naiset / miehet

SAUNA:
Auki aukiolojen puitteissa. Naisten
sauna torstaisin. Perhesauna varauksella jokaisen päivän ensimmäinen
tunti. Soita ja varaa!

Mi 16-21 Reservierungen / Herren,
Do 16-21 Herren / Damen,
Fr 16-21 Damen / Herren, Sa 15-18
Reservierungen, 18-21 Damen / Herren

Geöffnet während der Geschäftszeiten.
Donnerstags Frauensauna. Erste
Stunde ist immer für Familien buchbar.
Einfach anrufen und reservieren.
SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE
Normaalihinta 9,50 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, tukijäsenet 6,50 €.
Tilaus-/perhesauna 17 €/h.
Torstaisin alennettu saunahinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille.
Normalpreis 9,50 €, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Mitglieder 6,50 €.
Familiensauna 17 €/Std.
Donnerstags Sonderangebot 5,50 € für Arbeitslose, Studenten und Rentner.
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