ANKKURI

Kuva: Johanna Hansen

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Joulukuu 2017
Dezember 2017

JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

Su 3.12. 11:00
ADVENTTIMESSU
Tervetuloa laulamaan perinteiseen tapaan
Hoosiannaa ensimmäisenä adventtina!
Messun yhteydessä siunaamme merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijät Sarin ja
Pirjon tehtäväänsä. Messussa avustaa
Kirkkonummen mieskuoro.
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

So 3.12. 11:00
ADVENTSGOTTESDIENST
Gemeinsam singen wir Hosianna am ersten
Advent! In dem Gottesdienst erfolgt auch
die Einsegnung unserer Ehrenamtlichen,
Sari und Pirjo. In Begleitung des Männerchors von Kirkkonummi.
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

Ke 6.12. 16:30
SANAJUMALANPALVELUS
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet aloittava
jumalanpalvelus.
Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä &
Hampurin merimieskirkon kuoro. Juhlien
ohjelma sivulla 4.

Mi 6.12. 16:30
GOTTESDIENST
Mit dem Gottesdienst werden die
Feierlichkeiten anlässlich des Unabhängigkeitstages eingeleitet.
Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä &
Chor der Seemannskirche in Hamburg.
Siehe Festprogramm S. 4.

To 7.12. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 7.12. 17:15
WOCHENANDACHT

Su 24.12. 15:00
JOULUAATON HARTAUS
Jouluevankeliumi ja tutut suomenkieliset
jouluvirret kajahtavat merimieskirkolla
jouluaaton hartaushetkessä.
Päivi Vähäkangs, Christiane Säilä

So 24.12. 15:00
ANDACHT AM HEILIGABEND
Wir hören das Weihnachtsevangelium und
singen finnische Weihnachtslieder.
Päivi Vähäkangs, Christiane Säilä
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
kuinka nämä vuodet vierivätkin niin nopeasti ohitse. Saimme joulubasaarin juuri onnistuneesti päätökseen. Siitä teille kaikille sydämellinen kiitos rakkaat merimieskirkkoystävät!
Työhön osallistui taas noin 300 vapaaehtoista. Myyntityön lisäksi he hoitivat kaikkea mahdollista vapaaehtoisten ruokailusta viimeisen nurkan siivoamiseen tai roskien kuljettamiseen! Auttajat tekevät uskomattoman tärkeää työtä ja saavat täällä meillä paljon hyvää
aikaan. Moni teistä lukijoistakin tekee meillä pitkää päivää ja kiitettäviä on monia. Suomesta
tulleista vapaaehtoisista voitte lukea enemmän sivuilta 16-17.
Tässä kohtaa haluan erityisesti kiittää Kirkkotoimikuntaa ja sen puheenjohtajaa Johanna EloSchäferiä sekä Työkerhoa ja sen puheenjohtajaa Tarja Jeenickeä, jotka ovat koko vuoden ajan
kulkeneet rinnallamme ja tehneet usein täysipäiväistä vapaaehtoistyötä kirkkomme hyväksi.
Erityiskiitokset valtavasta työpanoksesta basaariin liittyen myös Helena Lohmannille, Maija
Priessille ja Pauliina Vakkuri-Lappalaiselle.
Sydämellinen kiitos teille, jotka tuette työtämme siirtämällä kirkollisveronne Hampurin
merimieskirkolle ja teille, jotka vuosittain uusitte tukijäsenyytenne. Onnistuisikohan jokainen meistä löytämään yhden uuden kirkollisverosiirtäjän tai hankkimaan yhden uuden tukijäsenen ensi vuonna?
Henkilökuntaa kiitän lämpimästi erityisen vauhdikkaasta vuodesta! Suomi100 -vuoden ja
Reformaation merkkivuoden tuomista haasteista huolimatta hymy ei hyytynyt eikä vauhti
hiljentynyt!
”Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta kuljemme laulain, taivasta kohti matka vie.
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina, sielujen laulun taivainen sointu säilyy vaan.
Enkelit ensin, paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku soi.
Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi”
Valoisaa adventtiaikaa, hyvää joulua ja onnea vuodelle 2018!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
SAUNAREMONTTI ON VIHDOIN VALMIS!
Kiitoksena kärsivällisyydestänne kutsumme teidät nauttimaan kuumista löylyistä ja
grillatuista makkaroista perjantaina, 22.12. klo 19.
DIE GROSSE SAUNA IST ENDLICH FERTIG!
Als Dank für eure Geduld laden wir euch ein am Freitag, 22.12. um 19 Uhr zum
Entspannen in der heißen Sauna und zum Genießen von gegrillten Würstchen.
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Itsenäisyyspäiväjuhlat
Keskiviikkona 6.12.2017 klo 16:30 alkaen juhlistamme 100-vuotiasta Suomea.
Sanajumalanpalvelus
Tervehdyssanat Suomen kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel
Juhlapuheet professori Bernd Wegner sekä komentajakapteeni Pekka
Snellman
Merimieskirkon ansiomerkkien jako
Musiikista vastaavat Finnairin kuoro Hannu Bisterin ja Pohjois-Saksan
merimieskirkon kuoro Eva-Christina Pietarisen johdolla.
Kutsut jatkuvat vapaamuotoisen seurustelun merkeissä, jonka aikana voi
seurata screeniltä Suomen tasavallan presidentin juhlavastaanottoa.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi. Juhlassa on mahdollista ostaa virvokkeita.
Tämän vuoksi pyydämme ilmoittautumista tilaisuuteen 3.12. mennessä osoitteeseen
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi. Toivomme tapahtuman luonteeseen sopivaa,
juhlavaa pukeutumista.

Unabhängigkeitstag
Wir feiern am Mittwoch, d. 6.12.2017 ab 16:30 Uhr das 100-jährige Finnland.
Gottesdienst
Grußwort Honorarkonsul von Finnland Hans-Christoph Stadel
Festreden Prof. Bernd Wegner sowie Korvettenkapitän Pekka Snellman
Musikalische Unterhaltung durch den Finnair-Chor (Ltg. Hannu Bister) und der
Chor der finnischen Seemannskirche (Ltg. Eva-Christina Pietarinen).
Die Verleihung der Verdienstabzeichen
Geselliges Beisammensein. Der Festempfang des Präsidenten der finnischen
Republik wird live übertragen.
Wir heißen Sie alle herzlich willkommen! Während dem Fest besteht die Möglichkeit,
Erfrischungen zu kaufen. Daher bitten wir um eine Anmeldung bis zum 3.12. per E-Mail an
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi. Um dem Anlass entsprechende Kleidung wird
gebeten.
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PAPIN RIVIT
Lempilevyt ovat usein niitä, joita on hankala korvata. Yksi lempilevyni on naarmuuntunut
pilalle eikä sitä enää pysty kuuntelemaan. Joulun alla minulla on ollut tapana soittaa
Jakaranda-kuoron Lapsi ja tähti -levyä, mutta nyt olen onnistunut hukkaamaan sen. Levyn
avauskappale alkaa silti soida päässäni aina adventin lähestyessä ja onneksi nuotit löytyvät,
vaikka levy onkin kadoksissa. Illat hämärtyvät kovin varhain, on aika sytyttää kynttilät ja
suunnata katse valon juhlaan. Tämän Anna-Mari Kaskisen sanoituksen myötä toivotan
sinulle rauhallista joulun odotusta.

Me kuljemme hämärässä,
joka valoksi pukeutuu.
Me luulemme: kaikki on tässä.
Tässä on elämän puu.
Me uskomme: totuus on meillä,
me tunnemme avaimet sen.
Silti hämärään syntyneillä,
on ikävä ainainen.
Me juoksemme, juoksemme pakoon
sitä suurta ja pelottavaa,
joka kerran lyö jokaisen lakoon
ja rakkaista erottaa.
Me tahdomme loimuta hetken,
me tahdomme omistaa sen,
tämän lyhyen kipeän retken
rannalla ikuisuuden.
Ehkä jossakin kaikki on toisin,
ehkä jossain on kuultava maa.
Joskus päivin, aurinkoisin
sieltä valoa kajastaa.
Ehkä kerran me levätä voimme,
uni vihdoinkin todeksi käy.
Siihen asti vain haparoimme
sitä kaivaten, mitä ei näy.

Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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KTK TIEDOTTAA:
Vuosi meni kuin varkain. Näin käy helposti, kun on paljon ohjelmaa ja tänä vuonna kalenteri
on ollut erityisen täynnä. Suomi100-tapahtumat ovat rikastuttaneet sekä monipuolisuudellaan että idearikkaudellaan. Samalla olemme saaneet itse kukin tutkia
juuriamme ja omaa suomalaisuuttamme. Olen itse hyvin onnellinen siitä, että meillä on
Hampurissa oma merimieskirkko, jonka kautta saan kokea palan Suomea esimerkiksi
saunakäynnin tai korvapuustin muodossa. Suomi100-vuoden kohokohtana juhlimme 6.12.
yhdessä Suomen tasavallan itsenäisyyttä. Ohjelman löydät sivulta 4. Juhlan yhteydessä
äänestämme myös saunavalokuvakilpailun voittajasta. Kuvia keräsimme syksyn mittaan.
Kiitos kaikille osallistujille.
Der jährliche Weihnachtsbasar der finnischen Seemannskirche läutet für mich die
Vorweihnachtszeit ein. Die Morgen werden kälter und die Tage dunkler. Gleichzeitig bringt
die Weihnachtsbeleuchtung eine wunderschöne Stimmung in die Stadt und eine Zeit des
Wartens und der Vorfreude fängt an. Obwohl diese Zeit auch hektisch sein kann, finden die
Menschen Momente der Freude im gemeinsamen Beisammensein. Auch in der
Seemannskirche werden viele Veranstaltungen noch vor Weihnachten abgehalten.
Oikein hyvää joulunalusaikaa kaikille toivottaen!

Johanna
Yhteystiedot/Kontakt: Johanna Elo-Schäfer (pj.), 0151-123 06 773, ktk.hampuri@mail.de.

SIIRTOKUNNAN JOULUATERIA
La 16.12. 17:00
Vietämme yhdessä joulunalusaikaa perinteisen siirtokunnan
jouluaterian merkeissä.
Aterian hinta (sis. juomat) 30 €/aikuiset, lapset 8-15-vuotiaat
15 €, alle 8-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään
11.12. kirkolle.
GEMEINSAMES WEIHNACHTSFEST
Sa 16.12. 17:00
Gemeinsam feiern wir die Vorweihnachtszeit mit einem
traditionellen, finnischen Weihnachtsbuffet.
Preis (inkl. Getränke) 30 €/Erw., 8-15-jährige 15 €, unter 8jährige umsonst. Anmeldungen an die Kirche bis zum 11.12.
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Saimme marraskuun viimeisinä päivinä mahdollisuuden ilahduttaa merimiehiä ensimmäisillä
joulupaketeilla. Kiitollisin mielin viemme joulukuussa laivoille lämpimät tervehdykset kirkolta –
villasukkien ja tänä vuonna Hampurin suomalaisen
kielikoulun lasten joulutervehdyksien muodossa.
Lauantaina 9.12. klo 14 alkaen kuljettajien
joulukahvit Lyypekin Moislingissa Lenkertreffrastipaikalla. Lisätietoja Ritva Lehmannilta.
Olemme täällä sinua varten niin elämän iloissa ja
suruissa. 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

RIKASTA MINUA -parisuhdekurssi 2.-4.2.2017
Kukapa ei tahtoisi rikastuttaa parisuhdettaan – tehdä olemassa oleva hyvä näkyväksi,
tulla tietoiseksi suhteen mahdollisuuksia ja voimaantua vertaisryhmästä. Rikasta minua
on Suomen suosituin parisuhdekurssi.
Rikasta minua-kurssilla pyritään vahvistamaan parisuhteen hyvinvointia. Kurssilla
keskitytään suhteen voimavaroihin, seksuaalisuuteen ja toiveisiin sekä tarpeisiin. Kurssi
on tarkoitettu ihan tavallisille pareille, akuutissa kriisissä oleville se ei sovellu. Rikasta
minua -kurssi sisältää lyhyitä aihealustuksia, työskentelyä yksin ja parina sekä
ryhmäkeskusteluja.
Kurssilla toimitaan kahdella kielellä, suomeksi ja saksaksi. Vetäjinä toimivat
Parisuhdekeskus Katajan kouluttamat vertaisohjaajat Heli ja Jussi Eklund.
Kurssin aloitus perjantaina klo 19:00 ja päätös sunnuntaina klo 14:00. Kurssimaksuun
(80€/pari) sisältyy myös ruokailut. Jos tarvitset majoituksen, olethan mahdollisimman
pian yhteydessä merimieskirkolle. Ilmoittautumiset 15.1.2018 mennessä kirkolle:
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi, 040-316971.
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TAPAHTUMAKALENTERI
La 2.12. 19:00

KONSERTTI

Kirkkonummen mieskuoro esiintyy. Katso s. 21.
Ke 6.12. 16:30

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Juhlistamme yhdessä Suomen itsenäisyyspäivää. Katso s. 4.
Su 10.12. 15:00

KIELIKOULUN JOULUJUHLA

Su 10.12. 18:00

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Tervetuloa laulamaan yhdessä perinteisiä ja myös uudempia, kauneimpia ja puhuttelevimpia
joululauluja suomeksi! Säestys: Eva-Christina Pietarinen.
La 16.12. 17:00

SIIRTOKUNNAN JOULUATERIA

Vietämme perinteisesti yhteistä suomalaista jouluateriaa. Kts. s. 6.
Ma 18.12. 15:00-22:00
JOULUKAHVILA
Tarvitsemme vielä vapaaehtoisia auttajia.
Pe 22.12. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Su 24.12.

JOULUAATTO

klo 13:00-15:00

Joulusauna

klo 15:00

Hartaus / Päivi Vähäkangs, Christiane Säilä

Kauppa auki klo 12:00-16:00.
Ma 25.12.2017 – Su 7.1.2018

KIRKKO KIINNI

To 18.1.2018 16:00

BASAARIN PALAUTEKOKOUS

TAIDEWORKSHOP
La 20.1.2018 10:00-16:00
Osallistujilta ei vaadita ennakkotietoja
piirtämisestä/maalaamisesta! Kurssimaksu
40€ (sis. ruoan, kahvin ja pullan).
Kurssin vetäjä Anu Bär (ilmoittautumiset
anumet@web.de tai 0174-6408155).
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VERANSTALTUNGEN
Sa 2.12. 19:00

KONZERT

Der Männerchor von Kirkkonummi tritt auf. Siehe S. 21.
Mi 6.12. 17:00

UNABHÄNGIGKEITSTAGSFEIER

Gemeinsam feiern wir die Unabhängigkeit Finnlands. Siehe S. 4.
So 10.12. 15:00

WEIHNACHTSFEIER DER SPRACHSCHULE

So 10.12. 18:00

DIE SCHÖNSTEN WEIHNACHTSLIEDER

Wir singen zusammen alte und neue finnische Weihnachtslieder. Begleitung: Eva-Christina
Pietarinen.
Sa 16.12. 17:00

GEMEINSAMES WEIHNACHTSFEST

Gemeinsam feiern wir die Vorweihnachtszeit mit einem traditionellen, finnischen
Weihnachtsbuffet. Siehe S. 6.
Mo 18.12. 15:00-22:00
WEIHNACHTSCAFÉ
Wir brauchen noch freiwillige Helfer.
Fr 22.12. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 24.12.

HEILIGABEND

13:00-15:00

Weihnachtssauna

15:00

Andacht. Päivi Vähäkangs, Christiane Säilä

Finnland-Shop geöffnet 12-16 Uhr.
Mo 25.12.2017 – So 7.1.2018

KIRCHE GESCHLOSSEN

Do 18.1.2018 16:00

BASARNACHBESPRECHUNG

Hohenlockstedt feiert 100 Jahre finnische Unabhängigkeit
Sa 2.12. um 18 Uhr
Finnisches Weihnachtskonzert
Ort: Dreifaltigkeitskirche, Finnische Allee 22, Hohenlockstedt
Mi 6.12. um 18 Uhr
Vortrag “Die finnischen Jäger im Lockstedter Lager”
Referent: Siegfried Schäfer
Ort: Museum am Wasserturm, Hohenlockstedt
Fr 8.12. um 18 Uhr
Vortrag ”Die Rückkehr der Jäger nach Finnland”
Referentin: Hanna Rieck-Takala, Leiterin des Finnischen Jägermuseums Kortesjärvi/
Kauhava
Ort: Museum am Wasserturm, Hohenlockstedt
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Hampurin suomalaisen kielikoulun
oppilaiden piirtämiä joulukortteja on
myynnissä kirkolla!

á 1,20 €
Weihnachtskarten gemalt von
Schülern der finnischen Schule in
Hamburg sind bei uns zu kaufen!

JOULUKUUN
TUKIJÄSENTARJOUS
MITGLIEDERANGEBOT IM
DEZEMBER

KYNTTILÄT / KERZEN

-20 %
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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
Seuraava tapaaminen sunnuntaina 21.1.2018 klo 14.00. Lisätietoja: Ritva Lehmann 040316971 / 0160-2817858.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Kielikoulua pidetään 1. ja 8. joulukuuta. Kielikoulun Suomi100-joulujuhla pidetään
sunnuntaina 10.12. klo 15. Joulukuun kerhopäivät ovat 5.12. ja 12.12. Kielikoulu jatkuu
tammikuussa pe 12.1. ja leikkikerho ti 9.1. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Joulukuussa pikkujoulukahvit ja filmi
13.12. klo 17:00 alkaen. Samalla valitsemme ensi vuoden kirjat, kirjaehdotukset
tervetulleita. Tammikuussa tapaamme 24.1.2018. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223,
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. Kiitos vuoden aikana saaduista lahjoituksista.
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
Tutustuminen kansainväliseen merimiesklubiin ”Duckdalbeniin” ke 24.1.2018 klo 15.
Kuljetuksen vuoksi ilmoittautuminen kirkolle ma 22.1. mennessä. Lisätietoja: Ritva
Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Kuoro laulaa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa 6.12.2017 klo 16:30. Kuoron
joulujuhla 15.12.2017. Harjoitukset alkavat 12.1.2018 klo 19-21. Kuoron johtajana toimii
Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
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MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 22.12. klo 19:00 Sauna.
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. Kertamaksu 5 €. Joulukuussa vauvamuskari
kokoontuu tiistaina 5.12. ja 12.12. Vauvamuskari jatkuu tammikuussa ti 9.1. Lisätiedot:
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 €. Joulukuussa tenavamuskaria pidetään pe 1.12 ja 8.12. Tenavamuskari jatkuu
tammikuussa pe 12.1. Tenavamuskariin etsitään sijaista 16.2. alkaen Annikan jäädessä
äitiyslomalle. Lisätiedot: 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
Seuraava tapaaminen sunnuntaina 17.12. klo 17:00. Lähdemme tutustumaan saksalaisiin
joulumarkkinoihin. Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä
Hampurissa! Lisätietoja: Annalta, 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. Tämän vuoden viimeinen tapaaminen 19.12.
Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
PERHEKAHVILA
kokoonnumme sunnuntaina 17.12. klo 14:00 jouluisissa tunnelmissa leipomaan joululeivonnaisia. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen tiistaina 12.12. klo 15. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907.
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SAUVAKÄVELY
Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden
1. lauantai S-Bahnhof Stellingen, lenkki Volkspark.
2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark, Kirahvin luona, lenkki Niendorfer Gehege.
3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki Stadtpark.
4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki Planten un Blomen tai Außen-Alster.
5. lauantai sovitaan erikseen.
Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040-404324.
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! Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Viimeinen sählykerta tänä vuonna on 16.12.
Jatkamme taas 13.1.2018. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
7.12. pikkujoulujuhla perinteiseen tapaan "nyyttäreinä", ota pieni lahja ja tonttulakki
mukaan. Loppuvuoden työkerho on joululomalla, aloitamme taas 11.1.2018.
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhteinen reissu Lyypekin joulumarkkinoille lauantaina 9.12. Kaikki kynnelle kykenevät
mukaan! Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu
Bär, anumet@web.de tai Anu Kojonen, anu.kojonen@gmail.com.
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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
Dänische Str. 21-35
24103 Kiel
steuern@lka.nordkirche.de
Fax: 0431/9797-878
Kiitämme avustasi! / Danke für Ihre Unterstützung!
Satu Oldendorff,
Merimieskirkon johtaja / Leiterin der Seemannskirche
satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
15

KUUKAUDEN KASVOT
Suomesta saapuvat joulubasaarivapaaehtoiset
Joka vuosi Suomesta saapuu 20-30 vapaaehtoista, jotka auttavat joulumyyjäisten
rakentamisessa, toteuttamisessa ja myös purkamisessa. Aina aamulla ensimmäisenä työn
touhussa ja illalla viimeisenä lopettamassa. On vaikeaa edes kuvitella basaaria ilman heitä.
Mutta mikä saa tämän joukon vuosi vuodelta omin kustannuksin tulemaan Hampuriin
auttamaan?
Monien tie on alkanut jo vuosikymmeniä sitten oman merimieskirkkokokemuksen kautta. Jotkut
ovat olleet työsuhteessa, toiset
vapaaehtoisena, kolmannet merillä.
Myös ystävien kertomat kokemukset ovat avanneet ovet merimieskirkkomaailmaan. Koettu merimieskirkon työn tärkeys on vahvistanut halua auttaa.

Matti kantoi pakkastuotteet kylmäkontista myyntiin.

Henkilökunnan ruokailu on kaikille vapaaehtoisille basaarin
aikana hetki rentoutua ja keskustella tuttujen kanssa. Meistä
kaikista pitivät siellä huolta (vas.) Eeva, Johanna ja Pirjo.

Seija toi mukanaan ison kasan omia
käsitöitään tekstiilipöytään.
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Ulkogrillin miehet tarjosivat suomalaisia herkkuja jokaisen makuun. (Vas.) Kari ja Kari valmistivat makkarat, pyttipannun ja hernekeiton. Paistetut muikut sai Hannun ja Esan luota.

Basaarin ajan kokemukset ovat myös tärkeitä. Niin ulkosuomalaisten kuin saksalaistenkin
tapaaminen ja kokemusten vaihto on rikastuttavaa. Myös saksalaisten mielenkiinto Suomea ja
muita Pohjoismaita kohtaan tuo lämpimän tunnelman, johon on helppo samaistua.

Irman kakut maistuivat kaikille.

Narikasta vastuussa oli Pirkko.

Kaikille yhteistä on joulubasaarihenki, jonka me kaikki tunnemme. Yhteisen tekemisen ilo,
ystävien tapaaminen ja joulunajan aloitus ovat kaikille – sekä Suomesta tuleville että paikallisille
vapaaehtoisille ja työntekijöille tärkeitä kokemuksia.

Kuvista puuttuvat tämän vuoden Suomesta tulleista vapaaehtoisista Mauri ja Timo, jotka
auttoivat meitä joulubasaarin rakentamisessa kuten myös monivuotisia ahertajia, jotka eivät
ikävä kyllä päässeet tänä vuonna mukaan. Ensi vuonna nähdään varmasti!
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KANNATUSJÄSENYYS
Tule Pohjois-Saksan merimieskirkon jäseneksi!
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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December.
I december tändes det första ljuset,
det kommer med glädje till hemmet och huset.
Den första advent, nu är julen nära,
nu vill vi umgås med alla våra kära.
Advent ger oss förtröstan och hopp,
vi kan njuta av en kopp kaffe med dopp.
Hemmet blir pyntat, till glädje och trevnad.
Julens högtid, en viktig del av vår levnad.
December ger många dock jäkt och stress.
Till julfesten vill man ha en vacker dress,
julklappar åt alla, hur skall man hinna?
Må tiden inte så snabbt förrinna.
Middagar planeras, vad skall man allt äta.
Specialiteter vill man i affärerna leta.
Hinner man tänka på krubban och barnet,
flyger tankarna bort som fjunet och flarnet?
Decembermörkret fylles av glitter och glimmer,
affärerna skyltar med flärd och flimmer.
Kommersen skall vara igång, kassorna klinga,
men bortom hetsen hörs kyrkklockorna ringa.
Synnöve Lindström-Makowski 23.11.2017

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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Sydämelliset kiitokset kuluneesta vuodesta.
Katsomme kanssanne iloisin mielin tulevaan!
Vielen Dank für das vergangene Jahr.
Fröhlich blicken wir mit euch in das nächste!

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr!

Terveisin merimieskirkon tiimi!

Wünscht das Team der finnischen Seemannskirche
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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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