ANKKURI

Kuva: Visit Finland

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Tammikuu 2018
Januar 2018

JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

To 11.1. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 11.1. 17:15
WOCHENANDACHT

To 18.1. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 18.1. 17:15
WOCHENANDACHT

Su 21.1. 11:00
MESSU
"Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme
on, emme kauhistu vastustajaamme."
3. sunnuntaina loppiaisesta muistelemme
Jeesuksen julkisen toiminnan alkua.
Hyvästelemme myös sosiaalikuraattorimme Anna Eklundin.
Päivi Vähäkangas (liturgia), Anna Eklund
(saarna), Eva-Christina Pietarinen

So 21.1. 11:00
ABENDMAHLGOTTESDIENST
In dem Gottesdienst verabschieden wir uns
von unserer Sozialberaterin Anna Eklund.
Päivi Vähäkangas (Liturgie), Anna Eklund
(Predigt), Eva-Christina Pietarinen

To 25.1. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 25.1. 17:15
WOCHENANDACHT

Pe 26.1. 17:30
KIELIKOULUN JUMIS
Päivi Vähäkangas

Fr 26.1. 17:30
KINDERGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas

Jouluna kirkollamme kävi
MS Prima Ballerinan
miehistöä juomassa
joulukahvit.
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
kuinka ihastuttavaa on kulkea jälleen kohti valoisuutta uuden vuoden alkaessa! Päivät
pitenevät ja ajatukset pyörivät vuoden 2018 toiminnassa. Paljon mielenkiintoista on edessä
ja toivottavasti jokaiselle jotakin. Mielikuvat palaavat kuitenkin vielä menneeseen vuoteen.
Voimia antavana koen Reformaation merkkivuoden ja Suomi100-juhlavuoden sekä kirkolla
että ulkopuolella järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärät. Yksistään itsenäisyyspäivän
juhlijoita meidän kirkollamme oli 300. Näistä tilaisuuksista ammennamme voimaa arkeen.
Merimieskirkon ansiomerkit
jaettiin
itsenäisyyspäivänä kiitoksena vuosien vapaaehtoistyöstä. Seuraaville henkilöille luovutettiin
pronssinen
ansiomerkki:
Jussi
Kiho, Jenni Linden,
Timo Mäkelä, Päivi
Nurmi-Steinke, EvaChristina Pietarinen,
Aila Radden, Erja Tikka, Sari Turunen ja Leif Östergård. Hopeisen ansiomerkin saivat Senja
Riekkinen-Gebbert ja Helena Zilcher.
100saunaa-valokuvakilpailun voittajaksi äänestettiin ylivoimaisesti kuva numero 8. Kuvan
otti Nils-Gustaf Jansson, joka saa palkinnoksi 20 euron arvoisen Hampurin merimieskirkon
saunalahjakortin. Kaunis kiitos kaikille äänestäjille sekä kuvien lähettäjille.
Tällä hetkellä perhekahvilatoiminta päättyy osallistujien puuttuessa. Jatkamme sitä, jos
halukkaita perheitä ilmaantuu. Lapsille tarjoamme makkaran paistoa 26.1. klo 18:15.
Henkilöstössä on muutoksia. Irma Myllytien parikuukautinen vapaaehtoisaika päättyi taas
liian nopeasti. Samoin vuosivapaaehtoinen Sari Hietanen lopetti meillä 31.12. Kiitämme
lämpimästi panoksestanne merimieskirkkomme hyväksi ja toivotamme onnea uusiin
haasteisiin sekä Irmalle että Sarille.
Sosiaalikuraattorimme Anna Eklund siirtyy pois henkilökunnastamme tammikuun lopussa.
Anna aloittaa saksalaisen seurakunnan pappina Glinden St. Johanneksessa 1.2.2018. Annan
läksiäisiä vietämme merimieskirkolla 21.1.2018 kirkkokahvien yhteydessä. Tervetuloa
kiittämään ja toivottamaan Annalle hyvää matkaa uuteen elämänvaiheeseen!
Hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa kirkolle !
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
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KANNATUSJÄSENYYS 2018
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 2018
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.

Tammikuun tukijäsentarjous
Mitgliederangebot im Januar

Sauna 5€
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PAPIN RIVIT
Onko sinulla tapana tehdä uudenvuodenlupauksia? Kalenterivuoden vaihtuessa monella
tuntuu olevan tarve tehdä ryhtiliike ja karistaa harteiltaan vanha ja väsynyt tapa olla.
Kuntosalit täyttyvät alkuvuodesta, kun sen valtaavat ihmiset, jotka ovat päättäneet aloittaa
uuden, liikunnallisemman elämän. Naistenlehdet ovat täynnä dieettiohjeita. Tänä vuonna
elän kurinalaisemmin, syön terveellisemmin ja olen kaikin puolin parempi ihminen. Sitähän
uudenvuodenlupauksilla tavoitellaan, parempaa elämää. Ne nousevat jonkinlaisesta
tyytymättömyydestä ja pettymyksestä omaan itseen. Tässäkään en ole onnistunut, mutta
uuden vuoden alkaessa yritän enemmän.
On kannustettavaa pyrkiä muuttamaan huonoja tottumuksia ja toimintatapoja. Kunhan
muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin todellinen muutos ei lähde pelkästä päätöksestä toimia
toisin. Se vaatii itsetutkiskelua ja sen analysoimista, miksi olen kiinni vääränlaisissa
toimintatavoissa. Miksi uudestaan ja uudestaan sorrun sellaiseen käytökseen, jonka tiedän
haitalliseksi itselleni tai jolla loukkaan toisia? Toisekseen on muistettava, että emme tule
paremmiksi ihmisiksi taikaiskusta. Paavali kuvaa Roomalaiskirjeessä osuvasti ihmisen
sisäistä kamppailua: ”En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo.”
(Room. 7:19) Kristillisessä kielenkäytössä kutsutaan perisynniksi sitä, että hyvistä
aikeistamme huolimatta toimimme väärin. Mokaamiset ja repsahdukset kuuluvat ihmisen
elämään. Mutta se ei tarkoita, että pitäisi luovuttaa, lakata edes yrittämästä. Kristinuskoon
kuuluu myös ajatus armosta. Kristus itse tekee meissä työtään ja epäonnistumisten jälkeen
saamme aloittaa alusta. Joka päivä, yhä uudestaan.
Jumala,
älä katso epäonnistumisiamme
vaan tahtoamme ja pyrkimystämme hyvään,
kaipaustamme rauhaan ja yhteyteen
ja toivoa, joka kantaa aina uusiin haasteisiin.
Anna meidän aloittaa tämä uusi vuosi
sinun nimessäsi,
sinun lähettämänäsi
ja sinun kanssasi kulkien.
(rukous: Pirjo Kantala)
Siunattua vuotta 2018!
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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KTK TIEDOTTAA:
Kirkkotoimikunnan vuoden 2017 vuosikertomusta kirjoittaessani mieleeni nousi ajatus
kiitollisuudesta. Kiitollisuus siitä, että meillä on Hampurin merimieskirkko, jonne voimme
tulla. Kiitollisuus siitä, että meitä on niin monta auttamassa. Ja kiitollisuus siitä, että voimme
vaikuttaa yhteiseen tekemiseen. Tämä tuo tietenkin myös vastuun mukanaan. Vastuun siitä,
että otamme kaikki huomioon. Ja vastuun siitä, että myös tuomme ajatuksemme esille.
Tässä kohtaa haluankin kiittää kirkkotoimikuntaamme viime vuoden työstä. Sekä
kiitollisuus että vastuun otto näkyy kaikkien jäsenten toiminnassa. Ja kiitokset kaikille
toimintaryhmille. KTK:n yhtenä tavoitteena vuonna 2017 oli tiivistää eri toimintaryhmien
välistä toimintaa ja tämä onnistuikin ryhmien avulla. Mutta miten vuotemme kirkolla
muuten sujui ja mitä suunnittelemme tälle vuodelle? Tämän kuulette siirtokunnalle
suunnatussa informaatiotilaisuudessa sunnuntaina 11.2. klo 13:00, jossa Satu esittää
merimieskirkon, Päivi hengellisen työn ja Johanna KTK:n toimintaa. Olette kaikki oikein
lämpimästi tervetulleita. Tilaisuuden yhteydessä tarjoillaan myöhästyneet kakkukahvit
KTK:n täytettyä 20 vuotta viime vuonna.
Oikein hyvää uutta vuotta kaikille!

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

Ryhdy Tsekin kummiksi!
Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä
rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja
muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki lähettää
sinulle kiitoskirjeen!

Werde Tsekis Pate!

Kuva: Johanna Hansen
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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.

SOSIAALIKURAATTORI TIEDOTTAA:
Veimme joulukuun aikana merimiehille joulutervehdykset: lähes 150 pakettia sisältäen mm.
villasukat ja jouluviestin löysivät tiensä laivoille. Merimieskirkon perinteiset joululahjat
tuottavat merimiehille suuren ilon. Itse kudottujen villasukkien mukana on usein viesti
sukkien kutojilta; lämmin tervehdys tuntemattomalle merimiehelle. Kiitämme kaikkia
sukkien kutojia!
Vuoden 2018 sosiaalityön teemana on viestintä. Tämän
puitteissa järjestämme mm. aiheeseen liittyviä luentoja ja
tapaamisia. Aloitamme ”Rikasta minua”-parisuhdekurssilla
heti helmikuun alussa. (kts. alla). Suunnitteilla on myös
sunnuntai-iltapäivän kahvi- ja keskusteluhetki ajankohtaisista asioista.
Me kaikki täällä merimieskirkolla olemme sinua varten. Jos
jokin asia sinua askarruttaa ja haluat keskustella, älä jää yksin
miettimään. Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse.
MS Seagardin miehistö iloitsee
merimieskirkon joululahjoista

Yhteystiedot (kts. myös takasivu): lyypekki@merimieskirkko.fi,
hampuri@merimieskirkko.fi
Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann
+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
Ma 8.1.2018

KIRKKO AUKEAA

Su 14.1. 16:00

ELOKUVAILTA

Katsomme Heikki Kujanpään ohjaaman elokuvan ”Putoavia enkeleitä” (2008). Elokuvassa
on englanninkielinen tekstitys.
To 18.1. 16:00

BASAARIN PALAUTEKOKOUS

La 20.1. 19:00

KAMARIKONSERTTI

vähäosaisten filippiniläislasten hyväksi (info: www.navacopah.de)
Su 21.1. 13:00

KULTTUURIPIIRI

Suunnittelemme kevätkauden seuraavat retket. Tule mukaan mukaan ideoimaan!
To 25.1. 18:00

TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET

Sanna Duschekin Sielu ja Luonto -maalausten näyttely. Kts. s. 14.
Pe 26.1. 18:15-19:00

MAKKARANPAISTOA LAPSILLE

Lapset voivat paistaa makkaraa takan avotulessa vanhempiensa avustuksella.
Pe 26.1. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Su 11.2. 13:00

SIIRTOKUNNAN INFOTILAISUUS

Vuosittaisen infotilaisuuden ohjelmassa mm. merimieskirkon ja kirkollisten tapahtumien
vuosikertomukset 2017 ja vuoden 2018 vuosiohjelmien esittelyt. Siirtokunnan aloitteet ja
kysymykset pyydetään jättämään KTK:n postilaatikkoon tai lähettämään sähköisesti
ktk.hampuri@mail.de 4.2. mennessä. Kts. myös s. 18.

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
Mo 8.1.2018

KIRCHE WIEDER GEÖFFNET

So 14.1. 16:00

FILMABEND

Wir schauen den Film ”Putoavia enkeleitä” (2008) von Heikki Kujanpää. Englische
Untertitel sind vorhanden.
Do 18.1. 16:00

BASARNACHBESPRECHUNG

Sa 20.1. 19:00

BENEFIZKONZERT

Für benachteiligte Kinder auf den Philippinen. Info: www.navacopah.de
So 21.1. 13:00

KULTURKREIS

Wir planen die gemeinsamen Ausflüge für den Frühling 2018. Willkommen!
Do 25.1. 18:00

VERNISSAGE

In der ersten Ausstellung des Jahres sind Werke von Sanna Duschek zu sehen. Siehe S.14.
Fr 26.1. 18:15-19:00

GRILLEN FÜR KINDER

Kinder können mit ihren Eltern am offenen Kaminfeuer Wurst braten.
Fr 26.1. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 11.2. 13:00

INFOVERANSTALTUNG

Im Rahmen der jährlichen Infoveranstaltung werden u.a. der Jahresbericht der
Seemannskirche sowie ein Ausblick auf das Jahr 2018 vorgestellt. Vorschläge und Fragen
bitte bis zum 4.2. an ktk.hampuri@mail.de senden oder in den Briefkasten des Kirchenausschusses werfen. Siehe auch S. 18.

Kirpputori / Flohmarkt
La / Sa 17.2.2018
12-17 Uhr
Lisätietoja / Info:
+4940316971
hampuri@merimieskirkko.fi
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MAJOITUSPALVELUT

ÜBERNACHTUNG

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.

Die finnische Seemannskirche bietet auch
diverse Übernachtungsmöglichkeiten für
Reisende. Vorhanden sind Familien- und
Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die
zentrale Lage ermöglicht sowohl eine
einfache Anreise wie auch einen schnellen
Zugang zu fast allen Sehenswürdigkeiten
Hamburgs.

Alakerran vierashuoneet
2 hengen huone (kerrossänky).
- WC ja suihku käytävällä.
- Hinta 33 €/hlö/yö tai 58 €/2 hlöltä, lapset
alle 12v 14 €.
Yläkerran vierashuone
3-4 hengen huone
- oma WC ja suihku sekä tv.
- Hinta 43 €/hlö/yö, 70 €/2 hlöä/yö tai 86 €/3
hlöä, lapset alle 12v 14 €.

Gästezimmer im Erdgeschoss
2 Personen Zimmer (Hochbett)
- Badezimmer auf dem Flur
- Preis: 33 € pro Person/Nacht oder 58 €/2
Personen, Kinder unter 12 J. 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 €.

Gruppenraum
Raum mit 14 Betten. Die Toiletten sind auf
dem Flur. Die Waschräume von den Saunas
können morgens bis 10 Uhr und abends ab 21
Uhr verwendet werden. Preis 21 € pro Person
/Nacht, Kinder unter 12 Jahre 12 €.

Alle 4-vuotiaat majoittuvat ilmaiseksi, jos
lapsi ei tarvitse omaa sänkyä.

Unter 4-jährige übernachten kostenlos, falls
ein eigenes Bett nicht benötigt wird.

Merimieskirkon jäsenille myönnetään alennusta majoituksesta. Muista mainita tieto
jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa henkilökohtaisella jäsenkortilla.

Mitglieder der Seemannskirche erhalten eine
Ermäßigung. Bitte zeige deine Mitgliedskarte beim Zahlen vor.

Gästezimmer im Obergeschoss
3-4 Personen Zimmer
- eigenes Badezimmer und TV
- Preis 43 €/1 Pers./Nacht, 70 €/ 2 Pers. oder
86 €/3 Pers., Kinder unter 12 Jahre 14 €.

Varaukset / Reservierungen
Puh./Tel. + 49 40 316971, majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
Majoituslomake / Anmeldeformular:
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ
Tässä vaiheessa vuotta on päällimmäisenä tunteena helpotus! Helpotus siitä, että saimme
hoidettua suurin piirtein kunnialla kaikki juhlavuoden tilaisuudet. Niitä oli monta, todella,
todella monta. Mutta kerranhan kotimaamme Suomi vain täyttää sata vuotta! Satavuotiaaksi
se on jaksanut juhlistaa itseään yllättävän hienosti.
Myyjäisten jälkeen tiimimme asiakaspalvelussa ei ole ehtinyt pysähtyä kertaakaan oikein
kunnolla. Päällisin puolin kaikki näyttää siltä kuin sen pitääkin näyttää, mutta tiedättehän
sen kun kotona ollaan vanhat verkkarihousut jalassa ja yhtäkkiä puhelin soi: "Hei, me ollaan
ihan sattumalta tässä kulmilla ja ajateltiin tulla moikkaamaan kun ei olla aikoihin nähty" ja
ensimmäinen ajatus on että, ai kamalaa, täällä on ihan karmea kaaos, pakko siivota äkkiä
etteivät vieraat näe tätä sotkua. Ja nopein tapa siivota on avata kaapin ovet ja sulloa tavarat
ovien taakse piiloon. Ja kun ovikello soi niin kerkiää viime tingassa kiskoa jalkaan
siistimmät housut ja sujauttaa jalassa olevat rikkinäiset sukat tohveleiden sisälle piiloon.
No, meillä kävi vähän näin. Julkiset tilat saatiin viime tingassa kuntoon basaarin jäljiltä
ennen kuin ensimmäiset asiakkaat saapuivat mutta psst...näin meidän kesken, varastot,
kellarit ja autotalli ovat jääneet ihan heitteille. Jos sinusta on mukava puuhastella niin voit
tulla auttamaan meitä saamaan nuo loputkin tilat järjestykseen ja siistiksi. Voit ilmoittautua
milloin vain aukioloaikoina. Tiedättehän nuo vanhat, kunnon asuntoyhtiöiden
siivoustalkoopäivät. Urakan jälkeen kerhohuoneessa tarjottiin pullaa, kahvia ja lapsille
mehua. Mekin lupaamme talkookahvit!
Riemullista uutta vuotta kaikille! Muistattehan, vuonna 2018 Suomi täytyy 101 ☺

Tiina Ylitalo, palveluvastaava
Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@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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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.
Kielikoulu jatkuu tammikuussa pe 12.1. ja leikkikerho ti 9.1. Kielikoulua ei ole pe 2.2.
Vanhempainkokous pidetään pe 26.1. klo 17:30 alkaen. Samaan aikaan oppilaille pidetään
kevään jumis kirkossa. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. 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
Kevään suunnittelukokous 21.1. klo 13. 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.
Harjoitukset alkavat 12.1.2018 klo 19-21. Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen.
Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 26.1. 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.
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MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Kertamaksu 5 €. 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 €. Tenavamuskari jatkuu tammikuussa pe 12.1. Tenavamuskariin etsitään sijaista
16.2. alkaen Annikan jäädessä äitiyslomalle. Lisätiedot: Annika Steinke, musik@annikasteinke.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
Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa!
Seuraavat tapaamiset sunnuntaina 28.1. (Huom! muutettu päivämäärä) ja 18.2. klo 17
kirkolla. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät sivulta 7.
ODOTTAVAT ÄIDIT
Ti/Di 10:15–11:45 Eevan sali.
Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Jos olet tulossa mukaan
ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Ritvaan. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät
sivulta 7
RAAMATTUPIIRI
Seuraavat tapaamiset ti 16.1. ja ti 13.2. klo 15. klo 15. Lisätietoja: Ritva Lehmann,
yhteystiedot löydät sivulta 7.
SAUVAKÄVELY
Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden
1. lauantai S-Bahnhof Stellingen, lenkki Volkspark.
2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark, Kirahvin luona, lenkki Niendorfer Gehege.
3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki Stadtpark.
4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki Planten un Blomen tai Außen-Alster.
5. lauantai sovitaan erikseen.
Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040-404324.
SOSIAALIKURAATTORI
Ritva Lehmann on tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät sivulta 7.

13

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Jatkamme taas 13.1.2018. Lisätietoja: Jussi
Kiho, saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Aloitamme taas 11.1.2018. totuttuun aikaan. Tervetuloa askartelemaan ja suunnittelemaan
tämän vuoden toimintaa.
22.02. työkerhon vuosikokous klo 15:30, kokouksen esityslista on nähtävissä kirkon
ilmoitustaululla.
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Seuraava tapaaminen ti 16.1. klo 19:30 alkaen. Paikkana "Hadleys", Beim Schlump 84A
(U-Bahn "Schlump" 8 min kävelymatkan päässä). Tervetuloa mukaan kaikki suomalaiset
naiset! Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu
Bär, anumet@web.de tai Anu Kojonen, anu.kojonen@gmail.com.

Ausstellung

”Sielu ja Luonto”
Malerei & Zeichnungen
von
Sanna Duschek
Vernissage am 25.1.2018
um 18:00 Uhr
Ausstellungsdauer:
25.1. – 28.2.2018
Finnische Seemannskirche
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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
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Januari
Januari börjar med raketer och smällar,
I januari har vi ännu många mörka kvällar.
I vintermörker måste man ljuset försaka.
Nu kommer ljuset dock sakta tillbaka,

Allting är ännu okänt och i töcken,
hur blir året för oss i helg och söcken?
Frågor finns många, tankarna går,
hur blir dagen i morgon, hur var den igår.

Får vi snö som täcker gator och torg,
Räcker det till för snögubbe och borg,
Kan vi ta fram våra kälkar och skidor,
Visar oss januari regniga eller snöiga
sidor?

Med nyårslöften, med önskan och hopp,
om allt det bästa för det nya årets lopp.
Än har året många oskrivna blad,
men dagarna fyller dem rad för rad.
Synnöve Lindström-Makowski 16.12.17

Det nya året, ännu ungt och obekant,
upplever vi det som är riktigt och sant,
hur ser läget ut runtom i världen,
hur klarar vi oss på levnadsfärden?

TANGOKURSSI / TANGOKURS
Pe/Fr 23.2. – Su/So 25.2.
Kurssin vetäjinä Suvi Ripatti ja Pasi Siitonen. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan helmikuun
Ankkurissa, mutta ilmoittautua voi jo nyt kirkolle. Kurssin hinta 55€/henkilö tai 100 €/pari,
sis. keittolounaan lauantaina.
Der Kurs wird von Suvi Ripatti und Pasi Siitonen geleitet. Das genaue Programm wird im
nächsten Ankkuri veröffentlicht. Meldet euch frühzeitig bei der Kirche an. Der Kurs kostet
55 €/Person oder 100 €/Paar, inkl. Mittagstisch am Samstag.
Ilmoittautumiset / Anmeldungen: 040- 316971, hampuri@merimieskirkko.fi

Ennakkoäänestys vuoden 2018 presidentinvaalissa:
Hampuri: Suomen kunniakonsulaatti, Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg
Puh. +49 40 3570 5977
Ensimmäinen vaalikierros:
17. - 19.1.2018 klo 13:00 - 19:00 ja 20.1.2018

klo 10:00 - 18:00

Mahdollinen toinen vaalikierros:
31.1. - 2.2.2018 klo 13:00 - 19:00 ja 3.2.2018

klo 10:00 - 18:00

Lisätietoja vaalista lähetystön nettisivuilla:
http://finnland.de/public/default.aspx?contentid=370137&nodeid=37052&culture=fi-FI
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KTK
Pohjois-Saksan Suomalainen Merimieskirkko ja
Kirkkotoimikunta tiedottavat:

KUTSU INFORMAATIOTILAISUUTEEN

Hyvat siirtokuntalaiset!
Tervetuloa merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan jarjestamaan siirtokunnan informaatiotilaisuuteen sunnuntaina, 11.2.2018 klo 13:00.
Tilaisuudessa kerrotaan merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan
menneesta ja tulevasta toiminnasta ja tiedotetaan hengellisesta tyosta.
Kokouksessa kasiteltaviksi toivotut yksityiset ja toimintapiirien aloitteet
pyydetaan jattamaan 4.2.2018 mennessa kirkolle KTK:n postilaatikkoon
tai lahettamaan sahkopostitse ktk.hampuri@mail.de.
TERVETULOA!

Johanna Elo-Schafer
KTK:n puheenjohtaja

Satu Oldendorff
Merimieskirkon johtaja
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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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