ANKKURI

Kuva: Johanna Hansen

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Huhtikuu 2018
April 2018

JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

Su 1.4. 11:00
PÄÄSIÄISMESSU
"Nyt se suuri päivä koitti" - Juhlimme
Jeesuksen
ylösnousemusta
pääsiäismessussa.
Päivi Vähäkangas & Anne-Marie
Grundsten

So 1.4. 11:00
OSTERGOTTESDIENST MIT
ABENDMAHL
„Jetzt kam der große Tag“ - Wir feiern die
Auferstehung Jesus.
Päivi Vähäkangas & Anne-Marie
Grundstén

To 5.4. 17:30
MUSIIKKIHARTAUS

Do 5.4. 17:30
MUSIKANDACHT

To 12.4. 17:30
VIIKKOHARTAUS

Do 12.4. 17:30
WOCHENANDACHT

To 19.4. 17:30
VIIKKOHARTAUS

Do 19.4. 17:30
WOCHENANDACHT

To 26.4. 17:30
VIIKKOHARTAUS

Do 26.4. 17:30
WOCHENANDACHT

Ma 14.5. 13:00
HILJAISUUDEN RETRIITTI
Laskeudumme yhdessä hiljaisuuteen
levon, rukoushetkien sekä laulujen kautta.
Lisätietoja alla.
Anne-Marie Grundstén ja Päivi
Vähäkangas

Mo 14.5. 13:00
TAG DER STILLE
Gemeinsam finden wir mit Hilfe von
Gebeten und Liedern die Stille. Siehe auch
unten.
Anne-Marie Grundstén und Päivi
Vähäkangas

HILJAISUUDEN RETRIITTI
Olet lämpimästi tervetullut maanantaina 14.5.2018 klo 9-16 Hampurin merimieskirkolla
pidettävään Hiljaisuuden retriittiin. Laskeudumme yhdessä hiljaisuuteen levon, rukoushetkien sekä laulujen kautta ja annamme sydämessämme tilaa Jumalan äänelle. Retriitti
päättyy yhteiseen ehtoollishetkeen.
Retriitin ohjaavat Anne-Marie Grundstén ja Päivi Vähäkangas. Miniretriittiin
ilmoittautuminen kirkolle 2.5. mennessä. Tarkemmat tiedustelut Anne-Marielta puh. +358
400309854 tai s-postilla anne-marie.grundsten@evl.fi. Retriitin hinta on 12 € sis. kevyen
lounaan ja kahvit.
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
saimme pääsiäisbasaarin ja designmarkkinat hyvään päätökseen. Kanssamme jäi vielä iso
joukko vapaaehtoisia roudaamaan tavarat ja huonekalut paikoilleen. Ja kun maanantaiaamuna menin toimistoon, kirkko oli siisti ja kaikki tilat entisellään. Suuri kiitollisuus ja
työmme tärkeys valtasi mielen.
Vapaaehtoisia käsiä tuli Suomesta varta vasten auttamaan. Eeva, Irma, Anneli ja Hanna –
suuri kiitos teille! Samoin Lontoon Ellille lämmin kiitos avusta! Ja te paikalliset auttajat, te
jaksatte rakentaa, myydä, purkaa jne. jne. monissa tapahtumissa vuodesta toiseen
merimieskirkkomme hyväksi – KIITOS!
Erityiskiitos kirkkotoimikunnan puheenjohtajalle Johanna
Elo-Schäferille, joka teki valtavasti työtä ja upeita esitteitä
designmarkkinoiden
hyväksi.
Samoin
työkerhon
puheenjohtajalle Tarja Jeenickelle. Nämä naiset motivoivat
hienosti joukkojaan tukemaan työtämme!
Kiitos merimieskirkon tukemisesta myös kaikille näytteilleasettajille pääsiäisbasaarin ja designmarkkinoiden yhteisessä koitoksessa! Hienoa, että olitte mukana. Tervetuloa
uudelleen!
Kiitoksen ansaitsee myös taidehuutokaupan meklari
Wolfgang Schultz. Hän hoiti tehtävänsä taitavasti Irman ja
Ritvan avustuksella.
Vakituinen henkilökunta suuntaa huhtikuussa matkansa
koulutuspäiville, jossa juuri vapaaehtoistyö on ykkösaiheena!
Vapaaehtoiset pitävät silloinkin kirkkoa pystyssä!

Meklarina toimi Wolfgang Schulz
(vas) Irman ja Ritvan avustamana

Sosiaalikuraattorin sijaiseksi saamme ilolla vastaanottaa diakoni Ilona Matilaisen. Ilona
hoitaa sosiaalityön tehtäviä huhtikuun alusta heinäkuun loppuun asti. Tervetuloa Ilona
tuttuun kirkkoon ja tiimiin. Ja kiitos sydämellisesti, kun otit haasteen heti tosissasi ja järjestit
virka-asiasi nopeasti. Kiittää haluan myös Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan päättäjiä,
jotka mahdollistivat Ilonalle ja meille tämän tärkeän sijaisuuden.
Vappujuhlissa voimme kaiken muun mukavan keskellä pistää vaikka jalalla koreasti Iris
Valinin laululla ja haitarin säestyksellä!
Tule mukaan myös ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan aluekokoukseen kuulemaan
ja jakamaan yhteisiä asioita 20.-22.4.2018 Hampurin merimieskirkolle!
Hiljaisen viikon päättyessä toivotan kaikille riemullista pääsiäistä!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, 3satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.

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. Sinulla on myös
mahdollisuus laittaa jäsenmaksusi suoraveloitukseen – näin et koskaan unohda maksua ja voit
aina nauttia jäsenyyden eduista. Lomakkeen saat meiltä ja löydät Pohjois-Saksan
merimieskirkon nettisivuilta. 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 wie zum Beispiel monatlich wechselnde Angebote. Auch auf die Übernachtungsund Saunapreise 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. Du kannst uns auch eine
Einzugsermächtigung geben - dadurch kannst du immer sicher sein, dass du die Vorteile einer
Mitgliedschaft genießen kannst. Das Formular bekommst du von uns und du findest es auch
auf der Internetseite der finnischen Seemannskirche in Hamburg.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
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PAPIN RIVIT
Vihdoinkin
on aamu
jolloin haluan herätä uuteen päivään
venyttelen
huokaan
ja todella
päässäni on jo ajatus
jostakin uudesta
vihlova kipu
uuvuttava ahdistus
syvän menetyksen suru
ei ole enää ainoa asia
johon herätessäni havahdun
Olisiko mahdollista
että pahin olisi jo ohi
olisiko mahdollista
että ne
jotka vakuuttivat tunnelin päättyvän kerran
olisivat olleet oikeassa
olisiko mahdollista
että vähitellen haluaisin taas elää
hiljaa kuiskaan
itsekin tätä kevyttä oloa vielä epäillen
Kiitos
Tämän Irja Askolan runon myötä toivon sinulle pääsiäisen riemua, uuden elämän iloa ja
nousevan auringon valoa.
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com
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KTK TIEDOTTAA / AUS DEM KIRCHENAUSSCHUSS:
Rakkaat Ankkurin lukijat,
Tiedättekö sen tunteen, kun yhtäkkiä näkee jotakin
yllättävää. On hetken hämillään ja sitten hitaasti ymmärtää,
mistä on kysymys. Näin minulle kävi pääsiäisbasaarissa,
kun alakerrasta nousi joukko pääsiäisnoitia. Ja hurmaava
joukko se olikin. Pienimmillä hyvin varovainen katse
isojen perään, jotka ammattimaisesti virpoivat loitsujaan.
Jos minun pitää nimetä basaariviikonlopun mukavin hetki,
niin se oli juuri se.
Viikonloppu oli täynnä miellyttäviä hetkiä. Se hetki, kun
suomalaisen käsityö- ja designmarkkinoiden näytteilleasettajat saivat kauniit pöytänsä valmiiksi, kahvitauko
vanhan ystävän kanssa ja jopa basaarin jälkeisen
purkamisen yhteydessä viimeisen laatikon kiinni laittaminen - kaikki yhtä tärkeitä. Yhtä tärkeitä jo senkin takia,
että teimme sen taas yhdessä.

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

VAPPUJUHLA/VAPPUFEIER
Ma / Mo 30.4. ab 18:00 Uhr
Gemeinsames Beisammensein, finnische Vappu-Spezialitäten und -traditionen.
Illan aikana mm. Rakelin lakitus ja mukavaa yhteisoloa siman ja vappuherkkujen ääressä.

Tervetuloa! Herzlich willkommen!
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SOSIAALIKURAATTORI TIEDOTTAA:
Iloisena uutisena voin kertoa, että saan elokuuhun asti kollegakseni Ilona Matilaisen, joka
on työskennellyt meillä muutama vuosi sitten niin Lyypekissä kuin Hampurissakin. Niinpä
hän tuntee jo talon ja satamatkin ja voi siis aloittaa muitta mutkitta tehtävässään.
Varmastikin hän on monelle vielä hyvässä muistissa,
joten huhtikuun alusta toivotan hänet sydämellisesti
tervetulleeksi takaisin Hampurin merimieskirkolle.
Sosiaalikuraattorit ovat saaneet koulutusta kriisitilanteita varten. Onnettomuudet ja vahingot sattuvat
yllättäen ja kriisiapuun on lähdettävä välittömästi.
Näin kävi, jolloin Anne-Marie Grundsten puolestaan
hyppäsi minun tilalleni ja toimi ryhmänvetäjänä
kirkolla, kun itse olin kriisityötehtävissä. Silloin
Anne-Marie totesi meidän työmme olevan hyvin
pitkälle hetkessä elämistä ja toimimista. Siinä onkin
tämän tehtävän suola: mikään päivä ei ole samanlainen!

Diakoni Ilona Matilainen

Sosiaalikuraattorit ovat tavoitettavissa kirkolla, ota reilusti heihin yhteyttä elämäsi isoissa ja
pienissäkin kysymyksissä, yhdessä on hyvä pohtia ja etsiä vastauksia ja ratkaisuja.
Hyvää pääsiäistä!

Ritva
Yhteystiedot:
Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann
+491602817858 (myös WhatsApp)
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi, lyypekki@merimieskirkko.fi,
hampuri@merimieskirkko.fi

Löydät Pohjois-Saksan merimieskirkon myös Facebookista ja Instagramista:
Du findest die finnische Seemannskirche in Hamburg auch auf Facebook und Instagram:
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TAPAHTUMAKALENTERI
Ma 2.4.

KIRKKO KIINNI

To 5.4. 18:30

NÄYTTELYN AVAJAISET

Kiertonäyttely suomalaisesta jääkäriliikkeestä (5.4.-2.5.2018). Näyttelyn avaa Suomen
Hampurin kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel. Näyttelyn on toteutettu Kauhavan
jääkärimuseon toimesta. Tervetuloa! Kts. S. 14.
Pe 6.4. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Su 8.4. 16:00

ELOKUVAILTA

Katsomme Antti Jokisen elokuva "Kätilö", joka perustuu Katja Ketun palkittuun
menestysromaaniin. Elokuvassa on englanninkielinen tekstitys.
Ke 18.4. 14:00

KULTTUURIPIIRI

Retki „Die moderne Landschaft“ -näytelyyn (Thomas Gainsborough), Hamburg Kunsthalle.
Tavataan aulassa.
Pe 27.4. 18:15

MAKKARANPAISTOA LAPSILLE

Lapset voivat paistaa makkaraa takan avotulessa vanhempiensa avustuksella.
Pe 27.4. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
So 29.4. 15:00

KESKUSTELUHETKI

Keskusteluhetki ajankohtaisista aiheista kahvikupin ääressä.
Su 29.4. 17:00

NUORET AIKUISET

Kokoonnumme kirkolle ja lähdemme siitä yhdessä eteenpäin. Info: Ritva Lehmann, kts. s. 7.
Ma 30.4.18:00

VAPPUJUHLA

Illan aikana mm. Rakelin lakitus, Iris Valinin konsertti ja halukkaille tanssia sekä mukavaa
yhteisoloa siman ja vappuherkkujen ääressä. Lasten kanssa askarrellaan vappuhuiskia jo klo
17. Tervetuloa!

Huhtikuun tukijäsentarjous

Kaikki tekstiilit -20%
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VERANSTALTUNGEN
Mo 2.4.

KIRCHE GESCHLOSSEN

Do 5.4. 18:30

VERNISSAGE

Die Wanderausstellung zur finnischen Jägerbewegung (5.4.-2.5.2018) wird vom finnischen
Honorarkonsul Hans-Christoph Stadel eröffnet. Die Ausstellung wurde vom Finnischen
Jägermuseum in Kauhava erstellt. Herzlich willkommen! Siehe S. 14.
Pe 6.4. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 8.4. 16:00

FILMABEND

Wir schauen Antti Jokinens Film „Kätilö“, der auf Katja Kettus Roman „Wildauge“ basiert.
Englische Untertitel sind vorhanden.
Mi 18.4. 14:00

KULTURKREIS

Wir machen einen Ausflug zur Hamburger Kunsthalle. Ausstellung: „Die moderne
Landschaft“ von Thomas Gainsborough. Treffpunkt in der Aula.
Pe 27.4. 18:15

GRILLEN FÜR KINDER

Kinder können mit ihren Eltern am offenen Kaminfeuer Wurst braten.
Pe 27.4. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 29.4. 15:00

DISKUSSIONSRUNDE

Gemeinsam diskutieren wir über aktuelle Themen. Info: Ritva Lehmann, siehe S. 7.
So 29.4. 17:00

JUNGE ERWACHSENE

Wir treffen uns bei der Kirche und unternehmen dann was lustiges zusammen.
Willkommen! Info Ritva Lehmann, siehe S. 7.
Mo 30.4.18:00

VAPPUFEIER

Im Programm u.a. Gemeinsames Beisammensein, Konzert von Iris Valin sowie finnische
Vappu-Spezialitäten und -traditionen. Basteln mit den Kindern schon um 17 Uhr. Herzlich
willkommen!

Mitgliederangebot im April

Alle Textilien -20%
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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
Edellisessä kirjoituksessa olin vahvasti sitä mieltä, että pääsiäisbasaarin jälkeen on kevät.
Mikä se sitten kenenkin mielestä on. Minun mielestä aamuiset pari astetta eivät vielä tee
kevättä mutta lapseni lohdutti minua toteamalla, että se on 15 astetta enemmän kuin
maaliskuun alussa. Kirkon pihalla on jo kalusteet, krookukset kukkivat ympäri kaupunkia,
pensaissa on isot silmut. Ainakin yksi kevään merkki on se, että ikkunoiden läpi ei meinaa
nähdä mitään aurinkoisella ilmalla. Edelleen mietin, milloin ehtisimme pitää
merimieskirkon perinteiset siivoustalkoot. Huhti- ja toukokuu tuntuvat olevan sen verran
täynnä ohjelmaa, että kalenteria pitää selata ihan urakalla. Mutta me ilmoittelemme, kun
talkoiden aika koittaa ja olisimme iloisia, jos te kaikki olisitte silloin isolla porukalla
mukana.
Kauppamme on jälleen täynnä herkkuja, aivan kaikkea emme sentään pääsiäisbasaarissa
myyneet, vaikka ilahduttavan paljon väkeä olikin liikkeellä. Tervetuloa ostoksille,
tervetuloa kahville, toivottavasti pian myös kirkon keväiselle terassille!
Kevään odottamisen riemua teille kaikille!
Tapaamisiin kirkon kahviossa!

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

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

Kuva: Johanna Hansen

Ryhdy Tsekin kummiksi!
Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä
rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja
muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki
lähettää sinulle kiitoskirjeen!
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Seuraava tapaaminen sunnuntaina 29.4. klo 14.00. Lisätietoja: Ritva Lehmann 040-316971,
0160-2817858.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Huhtikuussa kielikoulua ei ole perjantaina 20.4. Huhtikuun kerhopäiviä ovat ti 10.04.,
17.04. ja 24.04. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com,
0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18.30. Huhtikuussa 25.4. kirja Lempi (Minna
Rytisalo) ja toukokuussa 23.5. kirja Kuolema Ehtoolehdossa (Minna Lindgren). Lisätietoja:
Kaija Gaupp 040-643 5223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa uudelleen järjestettyyn kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Muistathan
merkitä lainaamasi kirjat lainauskansioon, joka on saatavilla vastaanotosta. Kirjastosta
poistettuja kirjoja on edelleen myytävänä kirpputorihinnoin kirkolla. Lisätietoja: Kaija
Gaupp 040-643 5223, 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
Seuraava retki ke 18.4. klo 14 ”Die moderne Landschaft“ -näyttely, Thomas Gainsborough,
Hamburger Kunsthalle. Tavataan museon aulassa. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
La 14.4. 12:00-18:00 harjoittelupäivä kirkolla. Kuoron johtajana toimii Eva-Christina
Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 6.4. 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. Huhtikuussa vauvamuskari pidetään joka tiistai.
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.
Huhtikuussa tenavamuskaria ei ole pe 20.04. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: Pipsa Neumann
pipsacwneumann@gmail.com.
NAAPURIAPU / YSTÄVÄNPALVELU
Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi.
Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelimitse 0160-3455916 tai sähköpostitse
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
“NAISTENILTA”
Tervetuloa mukaan kaikki suomalaiset naiset! Seuraava tapaaminen ti 17.04. klo 19 alkaen.
Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu Bär,
anumet@web.de tai Anu Kojonen, anu.kojonen@gmail.com.
NUORET JA NUORET AIKUISET
Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa!
Seuraava tapaaminen 29.4. 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
Seuraava tapaaminen ti 17.4. klo 15. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot 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.
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SOSIAALIKURAATTORI
Ritva Lehmann on 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, jorlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To / Do 15:00 Eevan salissa.
Kiitos kaikille työkerholaisille työpanoksestanne ennen pääsiäismyyjäisiä ja niiden aikana.
Nyt voimme keskittyä joulumyyjäisten valmisteluun, siis tonttuihin ja enkeleihin.
19.04. kevään "kierrätyspäivä", vaihdamme vaatteita, kenkiä, laukkuja ja muuta keväistä
tavaraa.
26.04. arpajaiset kummityttömme hyväksi. Muistathan tuoda kivoja, hyväkuntoisia voittoja
mukanasi.
30.04. kirkon vappujuhla klo 18.00 lähtien. Haluaisitko leipoa kakkuja juhlan arpajaisiin?
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179, 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de

Wanderausstellung
zur finnischen Jägerbewegung
5.4.-2.5.2018.
Die Ausstellung wird am 5.4. um 18:30 Uhr vom finnischen Honorarkonsul HansChristoph Stadel eröffnet. Die Ausstellung wurde vom Finnischen Jägermuseum in
Kauhava erstellt und die Intendantin des Kauhava Stadtmuseums, Frau Hanna RieckTakala, ist anwesend.
Anschließend schauen wir einen Kurzfilm über eine Übung der Jäger im Jahr 1916.
Herzlich willkommen!

Kiertonäyttely suomalaisesta jääkäriliikkeestä
5.4.-2.5.2018.
Näyttelyn avaa klo 18:30 Suomen Hampurin kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel.
Näyttely on toteutettu Kauhavan jääkärimuseon toimesta ja paikalla on Kauhavan
kaupungin museointendentti Hanna Rieck-Takala.
Avajaisten yhteydessä katsomme elokuvapätkän jääkäreiden harjoituksista 1916
Lockstedtin leirillä.
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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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April.
I april är våren säkert på väg,

Månaden börjar med skämt och spratt,

den närmar sig långsamt, steg för steg.

många vill luras och få sig ett skratt.

Ibland kommer regn, ibland skiner solen,

Den sista april är Valborg vår gäst,

mellan fjolårslöven syns den blyga violen.

med brasor, dans och musik firar vi denna
fest.

Fåglarna kvittrar och vill bygga bo,

Synnöve Lindström-Makowski 26.03.18

de flyger och samlar utan rast och ro.
Tranorna kommer och ropar i skyn,
flyger i fin formation, en vacker syn.
Månaden april kann dock vara lurig,
skickar oss snö, är föränderlig och klurig.
April byter väder precis som den vill,
är nyckfull och retsam, vad vi än tycker till.
I början av månaden är påsken inne,
vi firar den, har dess budskap i vårt minne.
Vi dekorerar hemma med ägg och med vippor,
ställer fram memma, samt tulpaner och tippor.
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KUUKAUDEN KASVO:
Anne-Marie Grundstén, MuT, DU, kansainvälinen työntekijävaihto
Hei!
Saavuin maaliskuussa Hampuriin Turun arkkihiippakunnan pilottihankkeen ”Kirkko postmodernissa
Euroopassa” myötä. Hankkeen tavoite on mahdollistaa
kaikille seurakunnan työaloille ulkomaanvaihtoja.
Osallistuminen on suomalaisille työntekijöille vapaaehtoista ja tarkoituksena on tutustua ulkosuomalaisiin
seurakuntiin, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta.
Olen Porin Teljän seurakunnasta, jossa toimin Akanttorina. Saksaan tulin hyvin mielelläni, sillä minulla on hyvin lämmin suhde tähän
maahan. Saksalainen kulttuuri ja etenkin musiikki ovat lähellä sydäntäni. Olen vieraillut
Saksassa usein ja näin olin esim. vuonna 2007 Teljän Kamarikuoron kanssa ison
Gospelpassio-projektin tiimoilta, jonka toteutimme Bensheimin kuoron kanssa,
monipäiväisellä kiertueella Bensheimin lisäksi Heidelbergissä ja Frankfurtissa. Esityksemme
näytettiin myös saksalaisessa televisiossa. Olen myös tehnyt monia urkuretkiä erityisesti
entisen Itä-Saksan alueelle, sillä sieltä löytyy vielä useita historiallisia Bachin aikaisia urkuja.
Mielestäni saksalainen kirkkomusiikki on parhaimmillaan Saksassa esitettynä.
Vaihtoon ilmoittautuessani minulla ei ollut erityisiä odotuksia, vaan halusin avoimena ottaa
kaikki kokemukset vastaan. Ensimmäisen kolmen viikon aikana minulla onkin ollut hyvin
monipuoleinen ohjelma. Olen tutustunut mm. kirkon toimintaryhmiin, pääsiäisbasaariin ja
SKTK:n toimintaan. Haluankin tässä vaiheessa painottaa Hampurin merimieskirkon
ainutlaatuista ilmapiiriä. Minut on otettu erittäin avoimesti vastaan ja olen hyvin vakuuttunut
vapaaehtoistyön laadusta. Olen toiminut ulkosuomalaistyön parissa jo aikaisemmin, mutta en
ole vielä koskaan kokenut vastaavanlaista panosta. Vapaaehtoiset auttavat omien taitojensa
mukaan ja tulevat tarjoamaan apuaan. Tämä kuvastuu myös kirkolla olevasta ilmapiiristä,
joka on hyvin lämmin. Nämä vapaaehtoiset ovat aarteita, joita ei kaikista seurakunnista löydy.
Saan nauttia tästä ilmapiiristä kesäkuun alkuun asti, jolloin tieni käy Suomeen takaisin.
Varmaan haikein mielin, mutta Helsingissä minua on odottamassa itselleni suuri tapahtuma,
kun osallistun historian – ja minullekin - ensimmäiseen Taideyliopiston (v. 2013 yhdistetty
Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia) promootioon, suomalaiseen
akateemiseen juhlallisuuteen. Mutta sitä ennen minulla on edessä vielä pari tapahtumarikasta
kuukautta Hampurissa.
Kiittäen mahdollisuudesta olla täällä teidän kanssanne
terveisin

Anne-Marie
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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
MUUTTUNEET AUKIOLOAJAT

GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

suljettu
9-21
14-21
9-21
14-21
14-21
14-18

geschlossen
9-21
14-21
9-21
14-21
14-21
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

Damen

18-21 Damen / Herren

Normaalihinta
10 €
opiskelijat, eläkeläiset,
työttömät, tukijäsenet
7€
Tilaus-/perhesauna
18 €/h
Tiistaisin ja torstaisin alennettu saunahinta 6 € opiskelijoille, työttömille, jäsenille ja eläkeläisille.

Normalpreis
10 €
Studenten, Rentner,
Arbeitslose, Mitglieder
7€
Familiensauna
18 €/Std.
Dienstags und donnerstags Sauna zum
Sonderpreis von 6 € für Arbeitslose, Studenten, Mitglieder und Rentner.

Impressum:
Kustantaja / Herausgeber: Pohjois-Saksan merimieskirkko / Die Finnische Seemannsmission in Hamburg,
yhteystiedot ks. ylhäällä / Kontakt siehe oben. • Päätoimittaja / Chefredakteurin: Satu Oldendorff • toimittaja,
taitto / Redakteurin, Layout: Johanna Elo-Schäfer, tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi.
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Bankverbindung: Commerzbank, IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00, BIC: COBADEHH.

