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IM MAI

Mignon-muna /
Mignon-NougatEi
2,50 €

JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
lämpimiä päiviä odotellessa huhtikuu vaihtuu toukokuuhun. Huhtikuussa oli kirkolla paljon
ohjelmaa ja osallistuimme myös kirkon ulkopuolella moniin tapahtumiin. Pääsiäisbasaari
onnistui hyvin. Jälleen kerran lämmin kiitos kirkkotoimikunnalle, Työkerholle ja kaikille
vapaaehtoisille, jotka annoitte aikaanne ja taitojanne kirkkomme hyväksi. Asiakkaita kävi
2287 ja heille myös suuri kiitos. Turkulaiset diakoniavapaaehtoiset lähtivät kotimatkalle
kiitollisina uusista kokemuksista. Me saimme heiltä aimo annoksen positiivista asennetta
vapaaehtoistyöhön. He hyppäsivät tuntemattomaan tilanteeseen avoimin mielin ja me
kiitämme heitä sydämellisesti. Tärkeä tieto vuodelle 2018 on, että Ruotsin kirkon
pääsiäisbasaari on jälleen yhtä aikaa meidän kanssamme! Myös Vappurieha oli tänäkin
vuonna onnistunut. Erityiskiitos siitä kirkkotoimikunnalle, herkkujen valmistajille ja
musiikista vastanneille. Juhlat olivat iloiset ja tunnelma hyvä!
Merimieskirkko oli mukana Ekumeenisessa pääsiäisvesperissä St. Mariendomissa.
Yhteinen pääsiäisen sanoma oli vahva.
Löytyisikö teistä lukijoista joku, joka tekisi 1-2 kertaa kuukaudessa YouTube-videon
merimieskirkon ryhmistä, tapahtumista jne? Jos niin, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Kotimatkalle ovat nyt toukokuun alussa lähdössä vuosivapaaehtoiset Hannele Ylitalo ja
Irma Myllytie. Suuri kiitos heille molemmille valtavasta merimieskirkkopanoksesta.
Samoin Suomeen palaavat Rami Karppanen ja Eeva Gröning, jotka pyyteettömästi ovat
meitä monessa auttaneet. Hyvää jatkoa ja tervetuloa uudelleen! Uutena vuosivapaaehtoisena
toivotamme Sari Hietasen tervetulleeksi. Tulkaa tutustumaan Sariin!

Luther-matkalaisten viimeinen etappi oli Torgau, josta ryhmäkuva. Onnistuneella matkalla käytiin
ensin Eislebenissä ja Wittenbergissä.
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Kirjailijaluento 27.4. Kiitos upeasta illasta. Kuulijat olivat haltioissaan sekä Epun että Kurtin kertomuksista.

Kansainvälistä kuljettajien päivää vietetään 12.5.2017 ja sitä juhlistamme seuraavana
päivänä Lyypekissä kakkukahvein. Katso myös s. 8.
Toinen syy nauttia kakkukahvit on Äitienpäiväkakkukahvien elvyttäminen vuosien jälkeen.
Ole sinäkin mukana 14.5.2017!
Keräämme kaikkien suomalaisten merimieskirkkojen kanssa yhdessä 100
palvelua, asiaa, tuotetta tai syytä, miksi tulen merimieskirkolle. Mikä on se
juttu, joka vie minut sinne tai merimieskirkon palveluihin? Vastaa spostitse hampuri@merimieskirkko.fi tai Facebookiin, kerro kahvilassa tai
vaikka soita. Keräämme näitä 30.9.2017 asti! Saammekohan 100 täyteen?
Tavataan kirkolla eri tapahtumissa!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
Onnittelemme Lyypekin suomalaista seurakuntaa sydämellisesti 35-vuotisen taipaleen
johdosta. Olemme kulkeneet pitkään rinnakkain ja yhteistyömme on ollut tiivistä ja
antoisaa. Monet kokemukset olemme yhdessä jakaneet ja iloitsemme tulevista vuosista!
Pohjois-Saksan merimieskirkon puolesta
Satu Oldendorff
Johtaja

Johanna Elo-Schäfer
KTK:n puheenjohtaja
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PAPIN RIVIT
Viime aikoina pakolaiskeskustelun laineet ovat lyöneet Suomessa pahasti yli. Kohun
keskiöön on joutunut helsinkiläinen seurakuntapastori Marjaana Toiviainen, joka on
profiloitunut heikoimmassa asemassa olevien puolestapuhujana. Hän on majoittanut
kotiinsa kodittomia, avustanut turvapaikanhakijoita ja hakenut dialogia eri tavalla
ajattelevien kanssa. Vähän aikaa sitten hän organisoi mielenosoituksen, jolla vastustettiin
pakkopalautuksia Agfanistaniin, joka on luokiteltu erittäin turvattomaksi maaksi.
Tilaisuuden jälkeen Marjaanaa on riepoteltu nettikeskusteluissa kohtuuttomasti ja
vastenmielisillä tavoilla. Ihmisten pahuus ryöpsähtää silmille yhä useammassa paikassa ja
ilmiö jatkaa kasvamistaan. Muutama päivä sitten Marjaana ilmoitti, että hänen kotiinsa on
asennettu hälytysjärjestelmä ja hän on saanut napin, jolla voi hälyttää poliisin tarvittaessa
paikalle. Niin pitkälle on tultu, että ihmisoikeuksia puolustava pappi joutuu pelkäämään
henkensä edestä. Suomessa. Marjaana on kertonut muuttavansa pois maasta, sillä ei koe
enää voivansa elää tällaisessa ilmapiirissä.
Monet ovat leimanneet Marjaanan äärilaidan hörhöksi. Luen parhaillaan Dietrich
Bonhoefferin elämäkertaa ja kiinnitin huomiota siihen, että natsivallan alkuvuosina häntäkin
pidettiin liian jyrkkänä ajattelijana, jopa kirkon piirissä. Eihän asiat nyt niin huonosti ole,
häntä toppuuteltiin. Jälkiviisaina näemme, että Bonhoeffer oli harvinaisen tarkkanäköinen.
Hän oli erityisen herkkä pahuuden mölinälle, johon monet hänen ympärillään olivat
tottuneet ja turtuneet. Eikä hän epäröinyt avata suutaan puolustaakseen asioita, johon uskoi.
Seurauksista välittämättä.
On olemassa vastamelukuulokkeita, joilla voi blokata ympäristön taustamelun. Kuulokkeet
tuottavat neutraalia ääntä, joka tasapainottaa muita hälyääniä. Joskus toivoisin, että voisin
blokata korvistani kaiken sen iljettävän verenhimoisen ja ihmisarvoa riistävän mölyn, jota
ympärillämme riittää. Onhan olemassa ääniä, jotka virittävät toivon, rakkauden ja
kunnioittamisen taajuudelle. Ne neutralisoivat negatiivista melua. Vastamelun tuottajia
tarvitaan lisää. Sen sijaan, että yrittäisin sulkea korvat, voin itse olla tuottamassa toista ääntä.
Kun pahan valta kasvaa ympärillä
vahvista ääni toisen maailman.
Niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
Dietrich Bonhoeffer, virsi 600
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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KANNATUSJÄSENYYS
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! 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.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.

MITGLIEDSCHAFT
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.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista:
Du findest uns auch auf Facebook und Instagram:
www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko
www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Kansainvälisenä kuljettajien päivänä Pohjois-Saksan merimieskirkko haluaa kiittää kaikkia
raskaan liikenteen kuljettajia heidän tekemästä korvaamattomasta työstä tarjoamalla
kakkukahvit! Kakkukahvit järjestämme Lyypekissä lauantaina 13.5. klo 16 (tarkan paikan
ilmoitamme myöhemmin), jonka jälkeen on mahdollisuus lähteä saunomaan Hampurin
kirkolle. Tule juomaan yhdessä kanssamme kahvit kuljettajien kunniaksi, ja vaihtamaan
kuulumisia. Ilmoitathan perjantaina 12.5. klo 18 mennessä Annalle, jos haluat lähteä
saunomaan! Toinen toukokuun saunareissu järjestetään lauantaina 27.5. Ilmoitathan tällöin
perjantaihin 26.5. klo 18 mennessä lähdöstäsi Ritvalle. Hampurissa on myös
pyykinpesumahdollisuus.
Toukokuun toisena sunnuntaina 14.5. klo 15 juhlistamme kaikkia maailman äitejä
äitienpäiväkakkukestien muodossa. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Pyydämme
ilmoittautumaan 8.5. mennessä, jotta tiedämme, kuinka monta täytekakkua leivomme.
Kakkukahvin hinta on 5 euroa.
Olemme täällä sinua varten niin elämän iloissa
ja suruissa. Otamme myös mielellämme
kaikenlaiset ideat vastaan uudesta toiminnasta.
Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse,
ota rohkeasti yhteyttä!!
Yhteystiedot:
lyypekki@merimieskirkko.fi
Anna Eklund (vas.): +491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi
Ritva Lehmann (oik.): +491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi

Kulttuuripiiri kävi Reinhard Laun taidenäyttelyssä Rellingenin raatihuoneella. Teokset
olivat vaikuttavia ja matka oli hyvin antoisa. Seuraava yhteinen reissu suuntaa 10.5.
Kieliin Suomi100 -taidenäyttelyyn, kts. myös7s. 8.

TAPAHTUMAKALENTERI
To 4.5. 16:00

JOULUBASAARIKOKOUS

Vuoden ensimmäinen suunnittelukokous. Tervetuloa!
Su 7.5. 16:00

ELOKUVAILTA

”Jos rakastat” on 2010 ensi-iltansa saanut suomalainen musikaalielokuva. Elokuva on Neil
Hardwickin esikoisohjaus pitkän elokuvan parissa. Elokuvassa on ruotsinkielinen tekstitys.
Ke 10.5. 13:30

KULTTUURIPIIRIN RETKI

Kultuuripiiri matkustaa yhdessä Kieliin, jossa käymme Suomi100-taidenäyttelyssä
”Zwischen Licht und Dunkelheit”. Näyttelyssä on esillä kahdeksan suomalaisen nykypäivän
taiteilijan teoksia. Tapaamme Hampurin päärautatieasemalla DB-Reisezentrumin edessä klo
11:15, mahdollisuus osallistua SH-ryhmälippuun. Kaikki tervetuloa!
Su 14.5. 15:00

ÄITIENPÄIVÄKAKKUKESTIT

Kaikkien maailman äitien kunniaksi! Ilmoittautuminen 8.5. mennessä. Hinta 5 euroa. Kaikki
sydämellisesti tervetulleita.
To 25.5.

KIRKKO JA SAUNAT KIINNI

Pe 26.5. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Su 28.5. 15:00

SUOMI100-KONSERTTI

Pohjois-Saksan merimieskirkon kuoro esittää Suomi100-juhlavuoden kunniaksi
suomalaista elokuvamusiikkia. Kuoron johtajana toimii Eva-Kristina Pietarinen. Kts s. 16.
Su 28.5. 17:00

HAMPURIN NUORTEN KEVÄTTREFFIT

Aloitamme jälleen säännölliset tapaamiset. Kokoontuminen kirkolla ja siitä yhdessä
mölkkyä pelaamaan. Kts. myös s. 14.
Su 11.6. 17:00

TANGOKONSERTTI: UUSIKUU

Uusikuu esittää suomalaista tangoa kansainvälisin ottein. Lisätietoa s. 23.

Iso kiitos Wittenberg-matkan vapaaehtoiskuskille, Reinerille (vas.) ja
kartanlukijalle,Wolfgangille (oik.)!
Ein großer Dank an Reiner (links), den
Fahrer der Wittenberg-Reise und
Wolfgang für das Kartenlesen (rechts)!
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VERANSTALTUNGEN
Do 4.5. 16:00

BASARBESPRECHUNG

Planungstreffen für den kommenden Weihnachtsbasar.
Su 7.5. 16:00

FILMABEND

Wir schauen den Film ”Jos rakastat” (2010) von Neil Hardwick. Schwedische Untertitel
sind vorhanden.
Mi 10.5. 13:30

AUSFLUG KULTURKREIS

Wir besuchen die Suomi100-Austellung ”Zwischen Licht und Dunkelheit” in der
Stadtgalerie Kiel. Treffen vor dem DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof um 11:15 Uhr.
Herzlich willkommen!
So 14.5. 15:00

MUTTERTAGSKAFFEE & KUCHEN

Wir feiern alle Mütter. Alle sind herzlich willkommen! Anmeldungen bis 8.5. Preis 5 Euro.
Do 25.5.

KIRCHE UND SAUNA GESCHLOSSEN

Fr 26.5. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 28.5. 15:00

SUOMI100-KONZERT

Der Chor der finnischen Seemannskirche präsentiert finnische Filmmusik zu Ehren des
hundertjährigen Finnlands. Die Chorleiterin ist Eva-Christina Pietarinen. Siehe auch S. 16.
So 28.5. 17:00

JUGENDTREFF

Wir starten wieder die regelmäßigen Treffen! Erster Treff bei der Kirche um 17 Uhr.
Su 11.6. 17:00

TANGOKONZERT: UUSIKUU

Uusikuu ist eine internationale Band, die u.a. finnische Tango spielt. Hochwertige
Unterhaltung. Herzlich willkommen! Siehe auch S. 23.

Kuoro esiintyi pohjoismaisissa iltamissa
22.4. Tanskan kirkolla.
Der Chor der finnischen Seemannskirche
beim nordischen Abend in der dänischen
Kirche am 22.4.
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ
Huhtikuu meni ohi kuin varkain. Johtuiko se siitä, että päivä toisensa jälkeen odottelimme
vain lämpöä ja aurinkoa? Monet sääkeskustelut tulikin käytyä kuluneen kuukauden aikana
asiakkaiden kanssa. Edellisessä Ankkurissa kerroimme pääsiäisbasaarin valmisteluista.
Onneksi tuosta tapahtumasta jäi vielä Suomi-kauppaammekin tavaraa myyntiin. Kauppa
käy ja ovesta saapuu tasaiseen tahtiin asiakkaita. Täytämme kaupan hyllyjä lähes joka päivä.
Kun kahvila on täynnä niin työ tuntuu parhaimmmalta, kirkko on täynnä elämää ja silloin
toteuttamme ydintehtäväämme, ihmisen kohtaamista.
Toivottavasti asiakkaat pääsevät pian valtaamaan
myös pihaterassimmekin omaan käyttöönsä, sillä
mikä onkaan parempaa kuin nauttia kupponen kahvia
tuoreen korvapuustin kanssa auringon lämmittäessä
talven ja kolean kevään kohmettamia poskipäitä?
Toukokuussa tahti vain kiihtyy. Sataman synttäreiden alkaessa aiomme olla heiluttamassa Suomen
lippua merimieskirkon pihalla St. Michelis -kirkon
avajaisjumalanpalveluksen jälkeen, kun kaksituhatpäinen juhlakansa soittokunta etunenässä kävelee
Ditmar-Koel-Strassea pitkin sataman suuntaan.
Viime vuonna saimme sillä paljon näkyvyyttä
merimieskirkolle ja Suomelle. Toivottavasti
100-vuotias Suomi saa tänä vuonna ansaitun
huomion.

Hafengeburtstag-juhlakulkue

Hiljaisen alkuvuoden jälkeen vierashuoneemme ovat täyttyneet matkailijoista. Olisiko tämä
varma merkki siitä, että kesä tulee kuitenkin? Mikäli sinulle on tulossa vieraita Suomesta,
mutta kotiisi ei mahdu majoittumaan, niin voit varata merimieskirkolta huoneen ystävillesi.
Tai miksi et ostaisi vaikka lahjakorttia majoitusta varten jollekin sinulle tärkeälle ihmiselle?
Tapaamisiin merimieskirkolla!!

Tiina Ylitalo, palveluvastaava
Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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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 ryhmähuone.
Isompia ryhmiä voimme majoittaa tarvittaessa myös talon muihin huoneisiin. Normaalihintaiseen majoitukseen sisältyy saunapäivinä sauna. Aamupala pitää sopia erikseen.
Alakerran vierashuoneet (2 kpl)
2 hengen huone (kerrossänky). Wc ja suihku käytävällä.
Majoitusvuorokausi 33 €/hlö tai 58 €/2 hlöltä, lapset alle
12v 14 €.
Yläkerran vierashuone (1 kpl)
3-4 hengen huone, jossa oma wc ja suihku sekä tv.
Majoitusvuorokausi 43 €/hlö, 70 €/2 hlöä tai 86 €/3 hlöä,
lapset alle 12v 14 €.
Ryhmämajoitustila
Majoitustilassa on 14 vuodetta. Wc käytävällä. 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 alennusta majoituksesta. Muista mainita tieto
jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa henkilökohtaisella jäsenkortilla.
Varaukset
Voit tehdä majoitustiedustelun ja varauksen puhelimitse, puh. + 49 40 316971, sähköpostilla
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi tai lähettämällä majoituslomake, jonka löydät sivulta
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut.

ÜBERNACHTUNG IN DER KIRCHE
Die finnische Seemannskirche bietet auch diverse Übernachtungsmöglichkeiten für
Reisende. Vorhanden sind Familien- und Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die ideale
zentrale Lage ermöglicht sowohl eine einfache Anreise wie auch einen schnellen Zugang zu
fast allen Sehenswürdigkeiten Hamburgs.
Anfragen bitte telefonisch + 4940316971, per E-Mail majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
oder einfach vorbeikommen!
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 28.5. klo 16:30. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Kielikoulua ei ole toukokuussa ti 23.5. eikä pe 26.5. Kielikoulu päättyy yhteiseen
kesäjuhlaan pe 23.6. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com,
0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18.30. Toukokuussa 24.5.kirja ”Armain aika”
(Pertti Lassila), kesäkuussa 28.6. kirja "Mutta minä rakastan sinua" (Eppu Nuotio). Uudet
jäsenet tervetulleita. Lisätietoja: 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. Lisätietoja: 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
Ke 10.5. klo 13:30, Stadtgalerie Kiel, Suomi100 -taidenäyttely ”Zwischen Licht und
Dunkelheit”. Näyttelyssä on esillä kahdeksan suomalaisen nykypäivän taiteilijan teoksia.
Tapaaminen Hampurin päärautatieasemalla DB-Reisezentrumin edessä klo 11:15,
mahdollisuus osallistua SH-ryhmälippuun. Juna Kieliin lähtee klo 11:43 ja on perillä 13:02.
Seuraava tapaaminen kirkolla 28.5. klo 14, jolloin suunnittelemme seuraavia retkiä.
Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Kuoron seuraava esiintyminen 6.5. Lyypekin suomalaisen seurakunnan 35-vuotisjuhlissa.
Kuoron Suomi100-konsertti 28.5. klo 15, jossa esitetään suomalaista elokuvamusiikkia.
Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
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MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 26.5. 19:00
Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend
mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com.
MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Toukokuussa muskaria ei ole 23.5. 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.
Toukokuussa Tenavamuskaria ei ole 26.5. 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 sähköpostitse
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
NUORET JA NUORET AIKUISET
Kevättreffit 28.5. kirkolla, josta jatkamme mölkkyä pelaamaan. Lisätietoja: Anna Eklund,
0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
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 28.5. klo 14:00. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ti 23.5. 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.
Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040-404324.
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SOSIAALIKURAATTORIT / SURURYHMÄ
Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät
sivulta 8.
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, joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TAIDEPIIRI / KUNSTKREIS
Taidepiiri on kesälomalla. Toiminta alkaa jälleen syksyllä. Ohjaaja/Kursleiterin: Raija-Liisa
Sjöman-Tsolis, 040-4801196, 0172-2358099, rafussjoman@gmail.com.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Kiitos kaikille työkerholaisille onnistuneesta pääsiäisbasaarista. Nyt aloitamme innolla
seuraavien myyjäisten valmistelun.
04.05. Klo 16:00 1. Basaarikokous
11.05. Arpajaiset kummityttömme hyväksi. Tuothan joitakin kivoja tavaroita voitoiksi.
18.05. Kevään ensimmäinen virkistysretki. Tarkempia tietoja puheenjohtajalta.
01.06. Avoimien ovien päivä Kertun luona.
Ilmoittautumiset puheenjohtajalle viimeistään viikko ennen retkiä.
Info pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Seuraava tapaaminen ke 31.5. klo 19.30. Paikka
ilmoitetaan lähempänä. Tarkemmat tiedot Facebook-ryhmässä Naisten Ilta Hampurissa.
Lisätietoja: Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com tai Anu Bär, anumet@web.de.
NUORTEN TREFFIT
Aloitamme jälleen säännölliset kokoontumiset! Tapaamme ensimmäisen kerran
sunnuntaina 28.5. klo 17 merimieskirkolla. Suuntaamme Michelin kirkon
puistoon pelaamaan mölkkyä, tutustumaan toisiimme ja suunnittelemaan
yhdessä tulevaa toimintaa.
Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi.
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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 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:
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 folgende Internetseite bekommen können:
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
Landeskirchenamt
z. Hd Frau Manuela Hofmann-Bach
Dänische Str. 21-35
24103 Kiel
Manuela.Hofmann-Bach@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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KIRKKOTOIMIKUNNAN (KTK:N) KUULUMISET:
Kevään kuukaudet ovat täynnä iloisuutta ja uuden
odotusta. Luonto puhkeaa kukkaan ja joka ilta on
hieman valoisampi. Saimme pääsiäisbasaarissakin iloita
mukavasta tekemisen tunteesta ja onnistumisen hetkistä.
Kirkkotoimikunnan jäsenillä oli mahdollisuus keskustella monien kiinnostuneiden vieraiden kanssa informaatiopöydän äärellä. On ihanaa nähdä, että merimieskirkon
toiminta aidosti kiinnostaa ihmisiä. Ihanaa oli myös
nähdä lasten ilo ja riemu virpomisvitsojen teossa ja itse
virpomisessa. Myös vappurieha toi lapset sankoin
joukoin vappuhuiskien tekoon. Rakel saatiin kunnialla
lakitettua ja tunnelma oli hyvin rattoisa.
Tulevakin toiminta lupaa monia mukavia hetkiä. Juhannusjuhlan valmistelut sekä saunaseminaarin (kts. s. 18) järjestäminen ovat hyvällä mallilla. Pääsiäisnoidat ilahduttivat pääsiäisbasaarin vieraita.
Syksyllä olemme mukana
Kävele naiselle -tapahtumassa ja ensi vuodeksi suunnittelemme
SuomiDesign-messuja, jossa suomalaiset käsityöntekijät ja taiteilijat tuovat esille tuotteitaan. Jos sinulla on ideoita näihin
tapahtumiin niin ota rohkeasti yhteyttä.
Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan (postilaatikkoon kirkolla tai sähköpostiin
ktk.hampuri@mail.de). Seuraava KTK:n kokous pidetään 31.5.2017.
Keväisin terveisin
pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
Ennakkotiedotus:
Merkitse jo nyt kalenteriisi
Kävele naiselle ammatti -tempaus Naisten pankin hyväksi ja
retkikirkko 10.09.2017 Hampurin kaupunginpuistossa
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.
Tempauksesta kerrotaan lähemmin seuraavassa Ankkurissa.
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100 saunaa-valokuvakilpailu / 100 Saunen-Fotowettbewerb
Suomi100-juhlavuoden merkeissä keräämme loppuvuoteen asti valokuvia
erilaisista saunoista. Sauna on yksi
vahvimpia suomalaisuuden symboleja ja
satavuotiaan Suomen kunniaksi heitetään
kunnon löylyt ainakin sata kertaa!

Anlässlich des Suomi100-Jubiläumsjahres sammeln wir bis zum Ende des
Jahres Fotos verschiedener Saunen. Die
Sauna ist eines der stärksten Symbole
Finnlands und zu Ehren des 100-jährigen
Finnlands werden wir mindestens 100x
einen Aufguss machen! Kennst du eine
besonders schöne oder außergewöhnliche
Sauna? Schicke uns dein Bild an
hampuri@merimieskirkko.fi. Das beste
Foto wird vom Publikum gewählt und der
Gewinner bekommt von uns einen
Saunagutschein.

Tiedätkö sinä kivan, tunnelmallisen tai
erikoisen saunan? Lähetä kuvasi meille
osoitteeseen hampuri@merimieskirkko.fi.
Yleisö valitsee parhaan valokuvan ja
voittaja palkitaan merimieskirkon saunalahjakortilla.

SUOMALAISTA ELOKUVAMUSIIKKIA / FINNISCHE FILMMUSIK
Su/So 28.5. 15:00
Pohjois-Saksan merimieskirkon kuoro esittää
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi suomalaista
elokuvamusiikkia. Kuoron johtajana toimii EvaChristina Pietarinen.
Der Chor der finnischen Seemannskirche
präsentiert finnische Filmmusik zu Ehren des
hundertjährigen Finnlands. Chorleiterin ist EvaChristina Pietarinen.
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Alles, was Du immer über die finnische
Sauna wissen wolltest !

Sauna-Seminar
Am Samstag, den 10. Juni 2017, ist in Finnland der offizielle Tag der Sauna. Aus diesem Anlass
bieten wir an diesem Tag von 17 Uhr bis 21 Uhr ein Saunaseminar an.
In der finnischen Seemannskirche in Hamburg, Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg.
Für alle, die Interesse an der finnischen Saunakultur haben.
Im Programm u.a. ein Vortrag über die finnische Saunakultur, gemeinsames Saunieren im
finnischen Stil und Gespräche vor dem Kamin. Hierbei können auch Würstchen
gebraten werden.
Hintergrund: Finnland feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Rund um die Welt werden
zahlreiche Veranstaltungen organisiert, um den Menschen die finnische Kultur
näher zu bringen. Daher laden wir Sie alle ein, die finnische Saunakultur besser
kennenzulernen.
Anmeldungen bis zum 4.6.: Die Finnische Seemannsmission in Hamburg, Ditmar-Koel-Straße 6,
20459 Hamburg, Tel. +4940316971, hampuri@merimieskirkko.fi.
Teilnahmegebühr 20 Euro pro Person inkl. Saunagang
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KUUKAUDEN KASVO
Aila Wittstock, vapaaehtoinen
Olen ollut jo kolme vuotta työkerhon johtokunnan sihteeri ja
nyt tämän vuoden alusta kirkkotoimikunnan sihteeri.
Merimieskirkolla olen käynyt syksystä 2013 alkaen jäätyäni
eläkkeelle. Työkerhon lisäksi käyn myös kirjapiirissä ja autan
kirjastotoimikunnassa.
Olen siis eläkeläinen, 68 vuoden ikäinen. Kotoisin olen
Mäntyharjusta ja tulin Hampuriin toukokuun lopulla 1968.
Siksi sanonkin, että olen „68er“. Tosin opiskelijamellakat
olivat jo ohi. Tulin Saksaan, sillä minulla oli aikomus tulla
tulkiksi ja kielenkääntäjäksi. Aioin viipyä 9 kuukautta
Lufthansalla, sen jälkeen oli tarkoitus lähteä englantia
oppimaan New Yorkiin (joka on edelleenkin mielestäni
kaupungeista ykkönen). Mutta tapasin työpaikalla miehen,
johon ihastuin, rakastuin ja menimme naimisiin. Ero tuli tosin
myöhemmin, lapset olivat silloin kuitenkin jo aikuisia. Meillä
on kaksi lasta ja neljä lastenlasta.
Harrastuksiani ovat lukeminen, käsityöt, ystävien tapaaminen, matkailu. Ammatinvalinnassa jo lukion viimeisellä luokalla sanottiin, että matkailualalle olisin parhaiten
sopiva. Lähi-idän maat, Keski-Aasia, Pohjois-Amerikka ovat jo tuttuja ja ensi vuoden matka
Intiaankin on jo varattu. Ja tietenkin vuosittainen käynti Kanadassa tyttäreni luona ja
Suomessa siskoja katsomassa ovat ohjelmassa. Käyn myös yliopistolla kuuntelemassa
luentoja, jotka minua kiinnostavat: teologiaa, maalaustaidetta, jne. Suomalais-ugrilainen
laitoskaan ei ole minulle tuntematon.
Tämän kesän suuri tapahtuma on kesäkuun alussa, silloin meillä on Mäntyharjussa
riemuylioppilasjuhlat.
Että näissä merkeissä, terveisin ja tapaamisiin kirkolla!

Aila

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 Dankeschön einen kleinen Brief.
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Kuva: Johanna Hansen
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Trädgårdsimpressioner.
Blommorna lyser i solsken och värme,
Men åskmolnen kommer allt närmre och
närmre.
Snart brakar det loss, regnet kommer i
strömmar,
Väcker förgätmigejen ur dess
himmelsblå drömmar.
Regnet prasslar över blommor och blad,
Över löjtnantshjärtats blommor på rad.
Över penséens glada uppsyn vid den gråa
stenen,
Över rosa blommor på äppelträdsgrenen.

Regnet drar vidare, snart kommer solen,
Aklejan skakar vattnet ur den blålila
kjolen.
Regnet har nu fyllt tunnor och damm.
Ett koltrastpar vågar sig åter fram.
Vippar på stjärten och trippar omkring,
Vrider och vänder sig, hoppar i ring,
Rhododendron visar sina blomsterklot,
På trädgårdsamaryllisen växer blad och
rot.

Liljornas stänglar strävar mot skyn,
Syrenernas klasar, en underbar syn.
Som doftar och lockar,
Allt växande pockar
på uppmärksamhet. Se här,
Hur naturen förnyas, i blomster sig klär.
Fåglarna sjunger och bygger bon,
Allting lever på hoppet och tron.
Synnöve Lindström-Makowski
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UUSIKUU
Konzert / Konsertti
So/Su 11.6.2017

17:00

Karten / Liput 10 €
VVK Finnische Seemannskirche / Hampurin merimieskirkko
Uusikuu (“Neumond”) gehören schon seit 2006 zu den eigenwilligsten
Interpreten des finnischen Tangos. Die Finnen, Argentinier und Uruguayer sind
die größten Tangonationen der Welt – wie drei Geschwister, die ihren eigenen
Weg gingen, aber trotzdem zusammen sind in ihren Herzen. Obwohl der
Finnische Tango die nördliche Farbe trägt, brennt die Leidenschaft tief im
Herzen.
Ihre Botschaft: Die Melancholie des Nordens ist die schöne Seite des
Traurigseins. Was das Quintett um die Finnische Sängerin Laura Ryhänen zu dem
international renommierten Act macht der sie sind, ist die Tatsache, dass sie dem
finnischen Tango eine höchst überfällige Frischzellenkur angedeihe n lassen.
Aber nicht nur Tangos voller Sehnsucht und Träumereien gehören rein ins
Uusikuu-Programm. Schnelle Humppas, wunderschöne Walzer und jazzige
Swing- und Foxtrot-Stücke erzählen Geschichten aus der Vergangenheit, aus dem
Land der tausend Seen. Der mehrstimmige Gesang und die Jazz- und
Weltmusikimpulse geben den alten Liedern neue Dynamik und Farbe – den
bewährten Uusikuu-Stempel.

Laura Ryhänen, Gesang
Norbert Bremes, Akkordeon
Mikko Kuisma, Geige
Christoph Neuhaus, Gitarre
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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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