ANKKURI

Kuva: Visit Finland

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Heinä- ja elokuu 2017
Juli und August 2017

JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

La 01.07. 18:00
MERENKULKIJAMESSU
”All in one Boat – Gemeinsam in Vielfalt”.
Kansainvälinen, ekumeeninen messu St.
Gertrudkirchessä, Altenwerderissä. Mukana pohjoismaiset kirkot, Saksan merimieslähetys, Stella Maris sekä Hamburger
Lotsenchor. Messun jälkeen yhteinen grilliilta kirkon pihamaalla.

Sa 01.07. 18:00
SEEFAHRERGOTTESDIENST
”All in one Boat – Gemeinsam in Vielfalt”.
Ein internationaler, ökumenischer Gottesdienst in der St. Gertrudkirche, Altenwerder. Dabei sind die nordische Kirchen,
die Deutsche Seemannsmission, Stella
Maris und der Hamburger Lotsenchor.
Nach der Messe gemeinsames Grillen vor
der Kirche.

To 10.8. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 10.8. 17:15
WOCHENANDACHT

To 17.8. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 17.8. 17:15
WOCHENANDACHT

To 24.8. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 24.8. 17:15
WOCHENANDACHT

To 31.8. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 31.8. 17:15
WOCHENANDACHT

Su 10.9. 15:00
RETKIKIRKKO
Kävele naiselle -tapahtuman yhteydessä
pidettävä retkikirkko. Tapaamme Michelin puistossa. Tapahtumasta tarkemmin
tietoa sivulla 18.

So 10.9. 15:00
GOTTESDIENST IM FREIEN
Anschließend zu der „Deine Schritte für
eine Frau“-Veranstaltung wird ein Gottesdienst im Freien auf der Michelwiese
gehalten. Weitere Informationen auf Seite
18.
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
tällä kertaa luet heinä- ja elokuun Ankkurin kaksoisnumeroa. Kesä on parhaimmillaan ja
lomakauden aikana toimintaryhmät saavat ansaitun tauon. Niiden sijaan talo täyttyy
turisteista ja majoittujista. Merenkulkijatyö jatkuu kuitenkin yhtä vilkkaana kuin aina ja
sosiaalikuraattorimme ovat lisäksi viime viikkoina tehneet poikkeuksellisen monta
miehistönvaihtoa muun muassa Bremenin ja Flensburgin satamista.
Ensi syksyn ohjelma on jo valmis, mutta tässä vielä katselmus viime kuukauden
tapahtumiin. Kesäkuun tapahtumissa monella eri tavalla mukana olleille suuri kiitos.
Vapaaehtoisten panos on aina korvaamaton ja tehtävää riittää grillauksesta tiskaamiseen!
Kaikki tehtävät ovat yhtä arvokkaita!
Suomen saunan päivän kunniaksi järjestimme saunaseminaarin. Seminaarin alustajaksi
saimme Andreas Müller-Liebenaun. Illan aikana kuulimme erilaisista saunaperinteistä ja
kävimme vilkkaan keskustelun siitä, että teimmekö vihtoja vaiko vastoja.
Pohjoismainen lasten viikonloppu BarnasDag oli
mukava sekä onnistunut ja päättyi yhteiseen perhemessuun Tanskan kirkolla. Lapset lauloivat messussa
innolla myös suomeksi. Paljon kiitoksia järjestelyavusta
Eva-Christina Pietariselle, Maija Priessille ja Päivipapille.
Aikuisten taideleiri kesäkuun puolessa välissä oli niin
mieluinen, että osallistujat toivoivat sen vetäneeltä Anu
Bäriltä saman tien uuden leiriajan syksylle. Jos olet
kiinnostunut niin ilmoittaudu ihmeessä Anulle
(anumet@web.de).
Juhannusjuhlien ohjelmaideoista ja niiden toteuttamisesta erityinen kiitos kirkkotoimikunnalle. Kukkaseppeleiden tekeminen yhdessä oli uusi ja virkistävä
kokemus. Annika Steinken laulu ja soitto kanteleella
sekä kitaralla herkisti mieliä. Katrilli-tanssi puolestaan
tempaisi juhlijat iloisesti mukaansa. Juhliin ripustettu
sata sinivalkoista ilmapalloa saivat juhannusyönä
varkaan myötä siivet selkäänsä. Aamulla ei meitä
ilahduttanut enää yksikään pallo.
Otamme aina vierailijaryhmiä mielellään vastaan.
Kirkkoomme ja toimintaamme tutustuivat kesäkuussa
Helsingin saksalaisen seurakunnan seniorit sekä
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tanskalaiset papit Schleswig-Holsteinin pohjoiselta raja-alueelta.
Pyhiinvaeltajaryhmiä majoittui meillä kesäkuussa pariinkin
otteeseen.
Hohenlockstedtissa kävimme myyntikeikalla ja siellä Suomen
ystävät iloitsivat tutuista suomalaisista tuotteista. Monet heistä
muistelivat samalla ensimmäisiä Suomi-kokemuksiaan. Maryam ja
Tytti Hashemiam kertoivat taidolla tuotteista ja merimieskirkosta
asiakkaille.
Vuosivapaaehtoistemme Silja ja Teppo Tapolan aika lähenee loppuaan. Lämmin kiitos
panoksestanne ja kaikkea hyvää teille palatessanne kotimaahan. Lähdette kotiin varmasti
monen uuden ystävän ja kokemuksen kera.
Kirjallisuuspiiri ja Työkerho olivat toimintaryhmistämme viimeiset lomalle lähtijät. Oikein
hyvää kesää ja tervetuloa lomien jälkeen taas kirkolle!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.

Pohjois-Saksan merimieskirkko osallistui Hohenlockstedtin juhlallisuuksiin. Tytti ja Maryam auttoivat
myyntikojun rakentamisessa ja myynnissä
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PAPIN RIVIT
Eräältä kokeneelta mietiskelijältä kysyttiin kerran, miten hän kykeni aina keskittymään
monista arkisista toimistaan huolimatta. Hän vastasi:
- Seistessäni minä seison, kulkiessani minä kuljen, istuessani minä istun, syödessäni minä
syön, puhuessani minä puhun...
Silloin kysymyksen esittäjät keskeyttivät hänet sanoen:
- Niin mekin teemme, mutta mitä sinä teet sen lisäksi?
Hän alkoi taas:
- Seistessäni minä seison, kulkiessani minä kuljen...
Taas ihmiset keskeyttivät hänet:
- Niinhän mekin teemme.
Silloin mies vastasi:
- Ette tee, sillä istuessanne te olette jo nousseet seisomaan, seistessänne te olette jo lähdössä
juoksuun, juostessanne te olette jo tulleet maaliin...
Tuntematon

Olkoon kesäsi täynnä hetkiä, jolloin olet läsnä. Ei menneessä, ei tulevassa, vaan
nykyisyydessä. Siunattua lomaa sinne, missä oletkin!

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:
Lyypekistä järjestetään saunakuljetuksia tästä lähtien sopimuksen mukaan joka lauantai.
Saunomisen lisäksi Hampurissa voi myös pestä pyykkiä. Ilmoittautuminen aina edelliseen
perjantaihin klo 18 mennessä sekä Annalle että Ritvalle. Yhteystiedot löydät alta.
Heinäkuussa ei kuitenkaan ole kuljetusta kahtena ensimmäisenä lauantaina sillä 1.7.
pidetään Merenkulkijamessu ja 8.7. Hampurissa on G20- kokous.
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 (myös WhatsApp), anna.eklund@merimieskirkko.fi
Ritva Lehmann (oik.): +491602817858 (myös WhatsApp),
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi

Day of the Seafarer
Merimiesten päivänä 25.6. keräsimme noin 40 valokuvaa, joissa
merenkulkijat esittivät ”Seafarers
matter” iskulausetta. He kokivat
merimieskirkon kampanjan ja oman
päivänsä erittäin arvokkaaksi.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Pe 21.7. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Pe 18.8. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
La 26.8. 17:00

FINNISH YOUR DINNER

Nyyttäriperiaatteella. Ilmoittaudu ja kerro mitä suomalaista ruokaa aiot tuoda 18.8.
mennessä. Kts. myös S. 23.
La 26.8. 19:00

POHJOISMAINEN MUSIIKKIFESTARI

Katso tapahtuman kuvaus alla.
Su 3.9. 16:00

ELOKUVAILTA

Syksyn elokuvaillat alkavat. Filmin tarkat tiedot seuraavassa Ankkurissa.
To 7.9. 16:00

BASAARIKOKOUS

Su 10.9. 12:00

KÄVELE NAISELLE AMMATTI

La 16.9. 18:00

KIRKKOJEN YÖ

Pohjoismainen musiikkifestivaali

Nordisches Musikfestival

Romantiikan ja modernin rajamailla

An der Grenze zwischen Romantik und
Moderne

Pohjoismaisella
musiikkifestivaalilla
Pohjoissaksan suomalaisella ja Norjan
merimiskirkoilla sopraano Eva-Christina
Pietarinen ja pianisti Henrik Berg esittävät
pohjoismaisten
säveltäjien
teoksia.
Konsertissa suomalaisella merimieskirkolla 26.8 kuullaan mm. Jean
Sibeliuksen, Ture Rangströmin ja Agathe
Backer-Grøndahlin yksinlauluja sekä
Svend Erik Tarpin Sonatiineja.

Im nordischen Musikfestival in der
Finnischen und Norwegischen Seemannskirchen präsentieren die Sopranistin EvaChristina Pietarinen und der Pianist Henrik
Berg Kompositionen nordischer Tondichter. Im Konzert am 26. August in der
Finnischen Seemannskirche erklingen u.
A. Lieder der Komponisten Jean Sibelius,
Ture Rangström, Agathe Backer-Grøndahl
und Sonatinen von Svend Erik Tarp.

Sunnuntain jumalanpalveluksessa 27.8.
norjan kirkolla kuullaan mm. ruotsalaisen
romantiikan säveltäjän Gustaf Nordqvistin
yksinlauluja.

Im Gottesdienst in der Norwegischen
Seemannskirche am 27. August erklingen
u. A. Werke des schwedischen Komponisten Gustaf Nordqvist.
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VERANSTALTUNGEN
Fr 21.7. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
Fr 18.8. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
Fr 26.8. 17:00

FINNISH YOUR DINNER

Jeder bringt sein finnisches Lieblingsessen mit. Anmeldungen mit Angabe darüber, was man
mitbringt bis Fr 18.8. Siehe auch S. 23.
Fr 26.8. 19:00

NORDISCHES MUSIKFESTIVAL

Konzert und Gottesdienst in den finnischen und norwegischen Seemannskirchen. Siehe S. 8.
So 3.9. 16:00

FILMABEND

Der erste Filmabend des Herbstes.
Do 7.9. 16:00

BASARTREFFEN

So 10.9. 12:00

DEINE SCHRITTE FÜR EINE FRAU

Sa 16.9. 18:00

SCHIFF VOLLER GLÜCK

Ab 18.00
18.00
18.10
Ab 18.30
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00

Café und Finnshop, Finnische Spezialitäten
Eröffnungsworte, Leiterin Satu Oldendorff
Gottesdienst mit Volksliedern, Pastorin Päivi Vähäkangas mit Bernd
Thieme, Akkordeon, und Annika Steinke, Kantele
Führung in der Seemannskirche
Deutsche Gedichte mit finnischen Melodien, Eva-Christina Pietarinen,
Gesang, und Ekaterina Kausch, Klavier
Internationale Seemannslieder, Musiker Aki Hietala und Bernd Thieme,
Akkordeon
Sea Sunday -Andacht, Seemannspastorin Anna Eklund und Eva-Christina
Pietarinen, Klavier
Konfirmationslieder auf Deutsch und Finnisch, Seemannspastorin Anna
Eklund und Eva-Christina Pietarinen, Klavier
Konzert, Musiker Aki Hietala, Nostalgische Lieder und Melodien
Abschlussandacht, Pastorin Maija Priess, Eva-Christina Pietarinen, Klavier
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ
Heinäkuussa talo asettuu kesämodukseen.
Toimintaryhmien jäätyä kesätauolle monet luulevat, että koko merimieskirkko vaipuu
kesähorrokseen. Vaan näin ei suinkaan ole. Kesällä talo täyttyy yöpyjistä ja turisteista,
kaikenmaalaisista. Suomalaisen merimieskirkon toiminta Saksassa kiinnostaa monia.
Kahvila on normaaliin tapaan auki aamusta iltaan, kahvikoneemme hurauttaa herkulliset
latte-kahvit tai cappuchinot käden
käänteessä ja saamme iloksemme kuulla
varmasti monta mielenkiintoista matkatarinaa. Allekirjoittanut jaksaa aina yhtä
innostuneesti
kuunnella
minkälaisia
reissuja ihmiset ovat tehneet. Meiltä saa
hyviä "insider"vinkkejä koskien Hampuria
liittyy se sitten hyviin ravintoloihin tai
mielenkiintoisiin paikkoihin, joita ei
turistioppaissa mainita. Kesän aikana
täytämme korvapuustivarastot ja teemme
talossamme siivousurakoita mitä ihmeellisimmissä paikoissa.
Jos toimintaryhmäsi on kesätauolla etkä jaksa koko aikaa nautiskella pelkästä
auringonpaisteestakaan niin voit liittyä joukkoomme. Kerro mitä mieluiten tekisit, niin
voimme yhdessä räätälöidä sinulle homman josta on iloa jokaiselle osapuolelle.
Merimieskirkko tarvitsee sinua, kesällä ja pitkin vuotta! Kaikille lomansa aloittaville
toivomme tietenkin rentouttavaa, ihanaa lomaa!

Tiina Ylitalo, palveluvastaava
Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi

HEINÄ- JA ELOKUUN TUKIJÄSENTARJOUS
MITGLIEDERANGEBOT IM JULI UND
AUGUST

AHTI-Silli ja Linkosuon RuisSipsi
AHTI-Hering und Linkosuo RoggenChips

- 20 %
10

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
Su 23.7. klo 16:30. Lisätietoja Ritva Lehmann 040-316971 / 0160-2817858. Elokuussa
olemme kesälaitumilla, hyvää kesää kaikille!
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Koulu jatkuu kesäloman jälkeen pe 8.9. ja kerho ti 5.9. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna
Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18.30. Heinäkuussa ei ole kirjapiiriä lomien
vuoksi. Tapaamme taas elokuussa 23.8. kirjana ”Frau” (Terhi Rannela), syyskuussa 27.9.
kirjana ”Harriet ja Olof, rakkaus Viipurissa” (Martti Backman). Hyvää lomaa kaikille!
Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon lainaamaan lomalukemista! 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
Kulttuuripiiri kokoontuu su 23.7. klo 15:30 suunnittelemaan syksyn ohjelmaa. Jos et pääse
paikalle, laita ehdotukset os. ritva.lehmann@merimieskirkko.fi. Tiistaina 15.8. klo 14
kulttuuripiiri tapaa kirkolla, sieltä lähdetään yhdessä Hafencityyn kohteina Hannoversche
Bahnhof ja Elbphilharmonian Plaza. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 21.7. ja/und 18.8. 19:00
Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend
mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com.
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MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Vauvamuskari pidetään tiistaihin 11.7. saakka.
Loman jälkeen jatkamme taas ti 5.9. 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.
Tenavamuskari jatkuu kesäloman jälkeen pe 8.9. 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
Seuraavat tapaamiset su 30.7. ja 27.8. klo 17. 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. Jos olet tulossa mukaan
ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Annaan. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi ja heinäkuussa poikkeuksellisesti Ritva Lehmannilta 01602817 858.
PERHEKAHVILA
Seuraavat tapaamiset su 30.7. ja su 27.8. klo 14:00. Lisätietoja: Anna Eklund, 01716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri on heinä- elokuussa lomalla. 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 7.
SVENSKA GRUPPEN
Vi träffas den tredje tisdagen i månaden ca.15:30 och umgås ett par timmar på svenska. Alla
är välkomna! Vi träffas inte i juli. Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808,
joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Sählyä ei ole Hampurin koululomien aikana
(Sa 22.7. - Sa 26.8.2017). 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.
Heinäkuussa työkerho on lomalla. Kokoonnumme taas 10.8. totuttuun aikaan. Syksyn
tapahtumista alustavasti: kirkkojen yö, virkistysretki ja arpajaiset kummityttömme hyväksi.
Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille! Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 01709355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Viimeinen
tapaaminen ennen kesälomia on ke 12.7. klo 19:30.
Paikka ilmoitetaan lähempänä. Tarkemmat tiedot
Facebook-ryhmässä Naisten Ilta Hampurissa. Lisätietoja: Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com,
Anu Bär anumet@web.de tai Anu Kojonen,
anu.kojonen@gmail.com.

Työkerho aloitti ansaitun kesäloman kukkamekkojuhlan
merkeissä. Kuvassa vas. Maija Davids ja Sirkka-Liisa ”Sipsa”
Krahn.
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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 der folgenden 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:
Pikkuhiljaa merimieskirkolla toimivat ryhmät jäävät hyvin ansaitulle kesälomalle. Näin
ulkosuomalaisena kaipuu kesämökille on suuri ja monien tie viekin suomalaiseen suveen.
Ensimmäiset kesäkuvat mökeiltä ovatkin jo näytteillä sosiaalisen median eri kanavissa.
Muistutan tässä kohtaa, että keräämme Suomi100-juhlavuoden kunniaksi suomalaisista
saunoista kuvia, ja voitte lähettää näitä s-postiosoitteeseen hampuri@merimieskirkko.fi.
Saimme juhannuksena myös Hampurissa oivan annoksen kesätunnelmaa.
Yhteinen juhla oli hyvin iloinen ja sääkin hymyili. Grillattiin ja saunassa
käytiin – tunnelmaa kohotti myös kukkaseppeleiden teko, joka innoitti niin
kesäneitoja kuin herrojakin kädentaitoja kokeilemaan. Unohtamatta
tietenkään juhannuskokkoa. Räiskyvän tulen rauhoittava ääni on
suurkaupungissa harvinaista ja näin se saakin ihmiset nopeasti kerääntymään
sen ympärille.
Iso kiitos vielä tässä kaikille, jotka auttoivat tapahtuman toteuttamisessa. Tuli
todella oikein kesäinen olo ja tästä on hyvä rauhoittua lomatunnelmiin.
Kesäloman jälkeen meillä onkin sitten taas oikein paljon mukavaa toimintaa edessä –
Kirkkojen yö ja Kävele naiselle ammatti -tempauksen mainitakseni.
Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan (postilaatikkoon kirkolla tai sähköpostiin
ktk.hampuri@mail.de).
Oikein hyvää kesää toivottaen
pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui kesäkuussa 20-vuotisjuhlatäysistuntoon. Matkan varrella on paljon saavutettu. Näin
voimme esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestää
myös kirjeitse. Pohjois-Saksan merimieskirkko oli edustettuna
Sadun, Ritvan, Annan ja Johannan kautta.
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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.

TAIDENÄYTTELY / KUNSTAUSTELLUNG
6.-8.2017
Merimieskirkolla järjestettiin 13.5.2017
Suomi 100-kuvataide- ja musiikkileiri
Hampurin suomalaisen kielikoulun 4-18vuotiaille oppilaille. Leirin tavoitteena oli
tutustua Suomen 100-vuotiseen historiaan,
100-vuotisen historian kuuluisuuksiin ja
vaikuttajiin taiteen sekä suomalaisiin
perinteisiin musiikin ja leikin avulla.

Am 13.5.2017 hat die finnische Schule in
Hamburg eine Kunst- und Musikfreizeit
organisiert. Kinder im Alter von 4 bis 18
Jahre konnten spielerisch die Geschichte
und Kultur des 100-jährigen Finnlands und
bekannte Persönlichkeiten kennengelernt.
In der Ausstellung sind Werke von der
Kunstgruppe, geleitet von Mirka Raito,
ausgestellt. Vorschul- und Schulkinder
haben Zeitmaschinen mit dem Motto „mein
100-jähriges Finnland“ modelliert.

Näytteillä on Mirka Raidon vetämästä
kuvataidepajasta eskarilaisten ja koululaisten rakentamia aikakoneita. Kuvataidepajan aiheena oli ”minun 100-vuotias
Suomeni”.

In der Portraitgruppe, geleitet von Anu Bär,
haben Jugendliche bekannte Persönlichkeiten aus der Geschichte des 100-jährigen
Finnlands abgebildet.

Anu Bärin vetämästä muotokuvapajasta on
esillä nuorten tekemiä töitä, joiden aiheena
on ”Suomi100 ja 100-vuotiaan Suomen
kuuluisuuksia ja vaikuttajia”.
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Kävele naiselle ammatti / Deine Schritte für eine Frau
10.9.2017
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.
Vuosittain järjestetään myös kävelytempaus niin Suomessa
kuin ulkomailla rahankeruuta varten.
Pohjois-Saksan merimieskirkko sekä Kielin ja Lyypekin
seurakunnat järjestävät yhteisen kävelytempauksen. Tapaamme
Michelin puistossa, josta teemme yhdessä kävelylenkin Planten
un Blomeniin. Tapahtuma alkaa klo 13 ja ohjelmassa mm.
lastenohjelmaa, kävelyä, yhteinen ruokailu nyyttäriperiaatteella
sekä retkikirkko.
Ohjelma:
12:00 Tapahtuma alkaa / info-pöytä, lastenohjelmaa (Michelin puisto)
13:00 Kävelyretki Planten un Blomeniin
14:00 Kahvihetki (Michelin puisto)
15:00 Retkikirkko (Michelin puisto)
Die Frauenbank unterstützt Frauen in Entwicklungsländer bei ihren Versuchen selbständig
ihr Lebensunterhalt zu erhalten und zu sichern. Die Bank wird sowohl von der Auslandshilfe
der finnischen Kirche wie auch von dem Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit in
Deutschland unterstützt. Jährlich wird ein Spenden-Walk sowohl in Finnland wie auch im
Ausland für die Bank organisiert.
Die Seemannskirche in Norddeutschland und die finnischen Gemeinden in Kiel und Lübeck
nehmen gemeinsam an dieser Aktion teil. Wir treffen uns auf der Michelwiese und von dort
aus machen wir einen Spaziergang um Planten un Blomen herum. Die Veranstaltung fängt
um 13 Uhr an und im Programm sind u.a. Kinderspiele, Spazieren, gemeinsames Essen nach
dem Prinzip „jeder bringt was mit“ und ein Gottesdienst im Freien.
Programm:
12:00 Beginn Veranstaltung / Info-Tische, Kinderprogramm (Michel-Wiese)
13:00 Nordic-Walk-Runde in Planten un Blomen
14:00 Kaffee & Kuchen (Michel-Wiese)
15:00 Andacht (Michel-Wiese)
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KUUKAUDEN KASVO
Sari Hietanen, vuosivapaaehtoinen
Moi,
Olen Sari Hietanen, 51-vuotias vuosivapaaehtoinen
Huittisista. Minulla on 22- ja 25-vuotiaat tyttäret, jotka
asuvat Huittisissa ja työskentelevät toinen Huittisissa ja
toinen Sastamalassa. Harrastan liikuntaa, lukemista,
mökkeilyä Pyhäjärven rannalla Säkylässä sekä saksan
kieltä.
Työskentelen Customer Service Coordinatorina
Polarteknik Oy Huittisissa ja tänä vuonna alkaa 10.
vuoteni kyseisen firman palveluksessa. Tämän kunniaksi
päätin pitää hengähdystauon työstäni ja tulla Hampuriin
merimieskirkon palvelukseen ja päivittämään saksan
kielen taitoani.
Merimieskirkko on parin kuukauden kokemuksella upea,
matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille ja vanhoille
Hampurin alueella asuville, suomen kieltä puhuville
henkilöille.
Nähdään kirkolla ☺

Sari

Hyvää kesää ja kirkolla nähdään!

Ryhdy Tsekin kummiksi!
Det kontrastrika Hamburg.

Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä rahoilla voit
På jakt Tsekin
efter en ruokiin
sällsynt växt
av släktet
stäkror. (Oenanthe conioides)
osallistua
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

Det kontrastrika Hamburg.
På jakt efter en sällsynt växt av släktet stäkror. (Oenanthe conioides)
Den 17.6.17 firades stadsnaturens dag, som anordnas av Loki-Schmidt-stiftelsen. Varje år
lottas det ut olika excursioner och detta år vann jag en 13 kilometers vandring i Moorburg
och till Moorburger Berg med blick öve Elbe och Altenwerder-terminalen. Träffpunkten för
vandringen var sjukhuset Mariahilf i Harburg. En stor grupp vandrare begav sig sedan
därifrån på vandringsstråten. Vädret var vackert, solen sken och en frisk bris skänkte oss en
lätt avkylning, så att det inte blev för varmt. Strax efter bushållplatsen vid Marihilf var inne
i grönskan och naturen. Vårt första mål var
byn Moorburg. Vackra hus, prunkande
trädgårdar längs bygatan, som leder genom
orten. Det var helt enkelt enbart idyll och natur
som vi såg. Vi såg den vackra kyrkan och en
modell av borgen, såsom den en gång sett ut.
Vid södra Elbe en firma som skrotar fartyg,
sedan en grund vik, där stäkran, som endast
finns i ett fåtal exemplar i floden, skall finnas.
Vi fann emellertid inte den växten, p.g.av. att
växtligheten var så tät, att vi inte kom helt nära flodbrinken. På vägen höll vi också utkik
efter andra intressanta växter, såsom t.ex. älggräs (Filipendula ulmaria) och rosenstav
(Liatris spicata). En liten bit längre fram tornade kraftverket Moorburg, lik en modern
fästning, upp sig framför oss. Vi gick runt nästan
hela kraftverket ända fram till Elbe, med utsikt
till vänster över fartyget som skall skrotas och
Altenwerder-terminalen. På floden såg vi ett par
mindre båtar och till höger, där kraftverket
släpper ut kylvatten, stod ett par fritidsfiskare. Vi
packade upp våra förfriskningar och därefter
fortsatte vi vandringen. På Moorburger Berg, en
20 meter hög begrönskad vall, hade vi en god
utsikt över terminalen i Altenwerder och över floden. Jag tänkte då på byn Altenwerder,
som försvann, när terminalen skulle byggas. När vandringen var över, gick vi till ett
trädgårdscafé, där vi intog en lätt måltid och förfriskningar. Därefter anträdde vi alla vår
hemväg. Det var en intressant vandring mellan natur, byidyll, teknik och industri, ja
verkligen det kontrastrika Hamburg.
Synnöve Lindström-Makowski 25.6.17
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.
Tällä kertaa kerron työhön liittyvästä aiheesta.
Personalgespräch eli keskustelu työnantajan kanssa pidetään aina aika ajoin sekä
positiivisissa että negatiivisissa merkeissä. Mutta miten onkaan, kun keskusteluun kutsutaan
sairasloman aikana? Näin voi todellakin silloin tällöin sattua. Jos työnantajalla on ns.
”dringender betrieblicher Anlass”, jonka vuoksi keskusteluajankohtaa ei voida missään
nimessä siirtää ja työntekijän henkilökohtainen paikallaolo on ”dringend erforderlich” niin
tällöin työntekijällä on velvollisuus saapua keskusteluun.
On kuitenkin muistettava, että jos työntekijä on sairas, ei häneltä voi vaatia työntekoa eikä
hänen tarvitse tulla työpaikalle. Yllä mainittu tapaus on poikkeus tähän sääntöön.
Työnantajalla täytyy kuitenkin olla todella hyvät perustelut poikkeuksen vaatimiseen.

Reina
Tietopaketin kokoaa teille
Rechtsanwältin Reina Waissi, asianajotoimisto WaissiLegal.
rw@waissi-legal.com
Holstenstraße 194c
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. Tällaisessa tilanteessa on hyvä ottaa yhteys
asianajajaan tai viranomaiseen, joka tutkii asian perusteellisesti.

Illallinen taivaan alla KAIKKIALLA leviää Suomi100
-juhlavuoden kunniaksi nyt kaikkialle Suomeen ja
ulkomailla asuvien suomalaisten toimesta myös
ulkomaille. 26.8. klo 17 Hampurin merimieskirkolla
pidetään Suomi dinneri nyyttäreiden merkeissä. Ilmoittaudu
18.8. mennessä ja kerro myös, mitä suomalaista lempiruokaasi haluaisit tuoda. Kirkolta voit
ostaa juomat ja poronkäristystä!
Ein Dinner unter freiem Himmel verbreitet sich anlässlich des Finnland100-Jubiläumsjahres
überall in Finnland und auch im Ausland. Am 26.8. um 17 Uhr veranstalten wir bei der
finnischen Seemannsmission in Hamburg ein finnisches Dinner unter dem Motto „Jeder
bringt was mit!“ Melde dich bis zum 18.8. an und erzähle uns, welches finnische Leibgericht
du mitbringen möchtest. Getränke und Rentiergeschnetzeltes werden wir zum Verkauf
anbieten!
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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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