ANKKURI

Kuva: Visit Finland

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Toukokuu 2018
Mai 2018

JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

Su 6.5. 11:00
PERHEKIRKKO LUOMAKUNNAN
SUNNUNTAINA
Keväisessä perhekirkossa ihmettelemme
ja ihastelemme Jumalan aikaansaannoksia
ympärillämme ja pohdimme vastuutamme
luodusta maailmasta. Tervetuloa isot ja
pienet!
Päivi Vähäkangas ja Anne-Marie
Grundsten

So 6.5. 11:00
FAMILIENGOTTESDIENST
Im Frühling bewundern wir das Schaffen
Gottes und denken über unsere
Verantwortung der Schöpfung gegenüber
nach. Alle großen und kleinen sind
herzlich willkommen!
Päivi Vähäkangas ja Anne-Marie
Grundsten

Ma 14.5. 13:00
HILJAISUUDEN RETRIITTI
Laskeudumme yhdessä hiljaisuuteen
levon, rukoushetkien sekä laulujen kautta.
Lisätietoja alla. Kts. S. 12.
Anne-Marie Grundsten ja Päivi
Vähäkangas

Mo 14.5. 13:00
EXERZITIEN
Gemeinsam finden wir mit Hilfe von
Gebeten und Liedern die Stille. Siehe auch
unten. Siehe S. 12
Anne-Marie Grundsten und Päivi
Vähäkangas

To 17.5. 17:30
VIIKKOHARTAUS

Do 17.5. 17:30
WOCHENANDACHT

To 24.5. 17:30
VIIKKOHARTAUS

Do 24.5. 17:30
WOCHENANDACHT

Su 3.6. 11:00
WÄHÄVÄKISTEN JUHLAVEISUU
Wähäväkisten juhlaveisuu on Jaakko
Löytyn säveltämä ja sanoittama messu.
Musiikista vastaa merimieskirkon kuoro
sekä orkesteri.
Päivi Vähäkangas

So 3.6. 11:00
MUSIKGOTTESDIENST MIT
ABENDMAHL
Der Gottesdienst basiert auf Liedern von
Jaakko Löytty. Für die Musik sorgen der
Chor der Seemannskirche und ein
Orchester.
Päivi Vähäkangas

Läksiäisjuhla /Abschiedsfeier
teol. toht. / Dr. Päivi Vähäkangas
Su/So 3.6. 13:00
Yhdessä haluamme kiittää Päivi Vähäkangasta monen vuoden yhteistyöstä.
Kaikki tervetulleita / Alle sind herzlich willkommen!
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
huhtikuu on rientänyt taas loppukuuhun ja on aika muistella kuukauden tapahtumia ja katsoa
eteenpäin. Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren ja hänen avustajansa vierailu kirkolla
ja hänen antamansa palaute toi lisäpontta työllemme. Liisa kirjoitti meille ja mm.
twitterissään, että ”jos luulet maailmasta kadonneen lähimmäisenrakkauden ja
talkoohengen, niin tule Hampurin merimieskirkolle, täällä se toteutuu. Minä kävin täällä
tänään”.
Suomi-Koulun oppilaat saivat huhtikuun alussa mahdollisuuden tutustua Finnlinesvarustamon Finnstar-laivaan. Kapteeni Niclas Seligson kutsui koululaiset, opettajat ja merimieskirkon
väkeä laivavierailulle, koska miehistö sai viime vuonna merimieskirkon
joululahjan mukana lasten kirjoittaman joulutervehdyksen ja se oli
ilahduttanut miehistöä suuresti. Lapset ja mukana olleet aikuiset olivat
haltioissaan mielenkiintoisesta tilaisuudesta. Kiitän Niclas-kapteenia ja
laivakäyntikuljettajina
toimineita
Anna Eklundia ja Tiina Ylitaloa
sydämellisesti.
Niclas-kapteeni ja Hampurin suomalaisen koulun oppilaita
Hampuri sai upean kesäisen hutikuun viikonlopun ja kirkolla kokoontui
Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan aluekokousväki kuudesta Keski-Euroopan
maasta. Merimieskirkon edustus oli vahva. Kaikilta alueen merimieskirkoilta oli edustaja
paikalla. Saksan Suomen suurlähetystön tervehdyksen toi kokoukseen konsuli Minna
Kuronen ja hän kiitti kokoukseen osallistuneita ja merimieskirkkoa lämpimästi. Minna
Kuronen oli aktiivinen seminaareissa ja kokouksessa ja kokousedustajat saivat mukaansa
tietoa erityisesti kansalaispalveluihin liittyvistä asioista. Viimeisin ulkosuomalaisparlamentin saavutus on ulkosuomalaisten kirjeäänestys. Saamme toteuttaa sen ensi vuonna
eduskuntavaaleissa.
Eva-Christina Pietarisen ja Per Rundbergin Aino Ackté –musiikkinäytelmä oli uspilaisten
mielestä VAIKUTTAVA. Kiitos Eve ja Per! Lämmin kiitos kulttuuriohjelman sponsoreille,
Hampurin ja Lyypekin kunniakonsuleille Hans-Christoph Stadelille ja Bernd Jorkischille.
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Suuren suuri kiitos viime vuodet merimieskirkon tiedotuslehtistä, Ankkuria toimittaneelle
Johanna Elo-Schäferille. Johanna on aktiivisesti ja taidolla kehittänyt viestintää kanssamme.
Kaikille Ankkurin sisällön tuottajille lämmin kiitos. Vaikka siirrymme digitaaliseen
tiedottamiseen, niin aiomme pitää huolen siitä, että kaikki saavat tiedot siitä, mitä kirkolla
tapahtuu. Panostamme uutiskirjeeseen ja muihin somekanaviin.
Merimieskirkko on mukana nettimarkkinoinnissa ”Skandinavien in Hamburg erleben”
monen muun suomalaisen ja pohjoismaisen järjestön tai liikeyrityksen kanssa.
Toukokuun ohjelma kirkolla on ilon aihe. Äitienpäivän kakkukahvit ja Turun tuomiokirkon
kuoron konsertti, Hiljaisuuden retriitti, Porin Teljän kamarikuoron konsertti, emeritapiispa
Irja Askolan vierailu ja haastattelu naispappeudesta. Tulkaa rohkeasti mukaan näihin
tilaisuuksiin.
Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Usein on onni sanoa lämpimästi tervetuloa
ja joskus taas joutuu sanomaan kiitos ja näkemiin. Nyt sanomme kiitokset ja kaiken hyvän
toivotuksen siistijällemme Kati Vesteriselle sekä Turun arkkihiippakunnan pilottihankkeen
kanttori Anne-Marie Grundsténille. Myös Päivi-papille suuri kiitos yhteisistä vuosista ja
siunausta uusiin tehtäviin!
Satu Oldendorff ja koko Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi

Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.

Pohjois-Saksan merimieskirkolla pidettiin Ulkosuomalaisparlamentin KeskiEuroopan aluekokous.
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PAPIN RIVIT
On jäähyväisten aika.
Kuusi vuotta ja viisi kuukautta sitten astuimme muuttokuorman kanssa
laivaan Helsingissä ja seilasimme Travemündeen. Edessä oli uusi maa,
uusi kieli, uusi työ, uudet ihmiset. Teille minun ei tarvitse kuvailla
tarkemmin, miltä muutos tuntui, sillä te tiedätte kyllä. Olettehan itsekin
aikanaan hypänneet tuntemattomaan.
Uuden edessä on paljon kysymyksiä ja selvitettäviä asioita. Palaset
loksahtelevat paikalleen ajan myötä, mutta sopeutumista nopeuttaa, jos
ympärillä on apua tarjoavia ihmisiä. Teidän ansiostanne alkuun pääseminen oli helpompaa. Sain tukeutua teidän neuvoihinne ja kääntyä puoleenne kysymyksineni. Opin omasta kokemuksesta, miten tärkeää on ulkosuomalaisyhteisön muodostama
turvaverkko.
Näiden vuosien aikana olen kuullut teidän tarinoitanne siitä, miten päädyitte Saksaan ja
miten löysitte tienne merimieskirkolle. Toisille merimieskirkosta on tullut kuin oman kodin
jatke, yhteinen, iso, avoin olohuone. Toiset ovat kääntyneet merimieskirkon puoleen vasta,
kun hätä oli suuri ja ympärillä ei ollut ketään, johon tukeutua. Yksittäinenkin kohtaaminen
on voinut olla niin tärkeä, että merimieskirkko on jäänyt kertaheitolla sydämeen. Tämä
yhteisö muodostaa elävän ja hengittävän tukiverkon. Joskus on tarvetta tulla sen
kannattelemaksi, joskus toiste taas olla itse kannattelemassa muita.
Vuodet merimieskirkolla teidän kanssanne ovat olleet minulle tärkeää aikaa. Olen oppinut
teiltä paljon ja oppinut samalla itsestänikin. Nyt minun on kuitenkin aika jatkaa matkaa. En
sano lopullisia jäähyväisiä, sillä tulemme varmasti vielä tapaamaan. Kuuden vuoden ja
viiden kuukauden Saksassa vietetyn ajan jälkeen tiemme vie takaisin Helsinkiin, mutta
uudessa työssäni kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattorina vastuullani ovat juurikin
saksankieliset maat. Seuraavan kerran tulen Hampuriin todennäköisesti seuraajani
tehtäväänsiunaamiseen. Mutta sitä ennen toivon näkeväni mahdollisimman monen teistä
läksiäisjuhlissani 3.6.!
Kiedon sinut Kristuksen suojaan;
lähetän Jumalan varjeluksen elämääsi,
ottamaan sinut omakseen, pitämään sinusta huolta,
kulkemaan kanssasi kaikilla poluillasi
läpi ahdingon, läpi vaaran, läpi tappion.
Lähetän Pyhän Hengen
lohduttamaan, ilahduttamaan ja innostamaan sinua
joka päivä, joka yö,
joka yö, joka päivä.
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
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KTK TIEDOTTAA / AUS DEM KIRCHENAUSSCHUSS:
Rakkaat Ankkurin lukijat,
Luettavanasi on nyt viimeinen Ankkuri-lehti. On haikea olo, sillä lehti on ollut osa
yhteisöämme jo vuosia. Ankkurin lopetus on iso askel, mutta tuo myös mahdollisuuksia
mukanaan. Pohjois-Saksan merimieskirkko kehittää viestintäänsä ja saamme näin myös
yhtenäistettyä tiedottamista. Ajankohtaiset tiedot saatte tulevaisuudessa mm. nettisivuilta
(https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi) ja uutiskirjeestä. Jos et ole vielä uutiskirjeen
jakelulistalla, niin voit ilmoittautua osoitteeseen hampuri@merimieskirkko.fi tai suoraan
kirkolle.
Kirkkotoimikunnan siirtokuntajäsenet tavoitat tietenkin kirkolta, mutta myös sähköpostitse.
Löydät osoitteemme alta. Yhteydenotot onnistuvat myös kirkolla olevan KTK:n
postilaatikon kautta. Laitamme tulevaisuudessa myös säännöllisesti tiedotuksia kirkon
ilmoitustaululle. Muistattehan, että tänä vuonna on myös KTK:n vaalit. Jos haluat olla
aktiivisesti mukana merimieskirkon työssä, niin tämä on loistava mahdollisuus tuoda
panoksesi kirkolle. Edessä on tuttujen ihmisten poislähtöä ja uusien työtovereiden
vastaanottamista, toiminnan kehittämistä ja uusien ideoiden toteuttamista.
Toivotan oikein mukavaa kesän alkua ja lopetan Nalle Puhin sanoin: ”Kuinka onnekas
olenkaan, kun minulla on ihminen, joka tekee hyvästeistä niin tuskallisen.” — A.A Milne.

Johanna
KTK:n siirtokunnan valitut edustajat:
Johanna Elo-Schäfer, pj.

Karoliina Karevaara

0151-12306773

Karoliina.karevaara@gmx.de

ktk.hampuri@mail.de

Eva-Christina Pietarinen,
vpj.

Synnöve LindströmMakowski

ecpiet@gmx.de

synnoeve49@gmx.net

Tarja Jeenicke

Anja Scharf

tarja_jeenicke@yahoo.de

a.k.scharf@web.de
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SOSIAALIKURAATTORI TIEDOTTAA:
Perjantaina 11.5. on kansainvälinen kuljettajien päivä. Lauantaina 12.5. klo 14 alkaen
vietämme Lenkertreffissä, Moislingissa, kuljettajien kanssa kahvihetken pullan ja karjalanpiirakoiden kera. Olemme Ilonan kanssa
avuksi myös, jos teillä on KELAn tai muiden
virastojen papereiden tiimoilta kysyttävää.
Merimieskirkon autoissa on juhlapäivän kunniaksi liehumassa keltainen nauha ajajan
puoleisessa peilissä.
Tervetuloa kaikille kuljettajille! Turvallista
matkaa!
Sosiaalikuraattorit ovat tavoitettavissa kirkolla,
ota reilusti heihin yhteyttä elämäsi isoissa ja
pienissäkin kysymyksissä. Yhdessä on hyvä
pohtia ja etsiä vastauksia ja ratkaisuja.
sosiaalikuraattorit Ilona Matilainen ja Ritva
Lehmann

Ilona ja Ritva
Yhteystiedot:
Sosiaalikuraattorit
Ilona Matilainen
+491716210907 (myös WhatsApp)
Ilona.matilainen@merimieskirkko.fi
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
Su 6.5. 16:00

ELOKUVAILTA

Katsomme Mika Kaurismäen elokuvan "Veljekset", hersyvän satiirinen kuvaus kolmen
veljeksen ja heidän isänsä jälleennäkemisestä. Elokuvassa on englanninkielinen tekstitys.
Su 13.5. 13:00

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI JA KAHVIT

Turun tuomiokirkon kuoro esiintyy äitienpäivänä merimieskirkolla. Konsertin jälkeen
pidetään yhteiset äitienpäiväkakkukahvit. Ilmoittautumiset kakkukahville 10.5. mennessä
(hampuri@merimieskirkko.fi).
Ma 14.5. 9:00-16:00

HILJAISUUDEN HOIDOSSA

Olet lämpimästi tervetullut merimieskirkolla pidettävään Hiljaisuuden retriittiin. Kts. S. 12.
Ke 16.5. 14:00

KULTTUURIPIIRI

Luento aiheesta ”Stolpersteine” merimieskirkolla. Christa Fladdhammer kertoo Saksan
kielellä juutalaisten muistolaatoista Hampurin jalkakäytävillä.
Ke 16.5. 16:00

ESITELMÄ

Anne-Marie Grundstén, MuT, DU, Porin Teljän seurakunnan A-kanttori, joka toimii kirkollamme kanttorina kansainvälisen työntekijävaihdon puitteissa, esittelee väitöskirjansa ”Hautausmusiikki ja sen valinta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisissä seurakunnissa”.
To 17.5. 16:00

BASAARIKOKOUS

La 19.5. 18:00

KONSERTTI

Teljän kamarikuoro johtajanaan Antti Yrjölä laulaa ja laulattaa vanhoja kansakoululauluja.
Säestys: Anne-Marie Grundstén (piano).
To 24.5. 18:00

NAISTEN VUORO

haastateltavana emeritapiispa Irja Askola. Lisätietoja s. 23.
Pe 25.5. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
La 26.5. 18:00

NORDISK AFTON

Pohjoismaiset iltamat Norjan kirkolla. Merimieskirkon kuoro esiintyy. Kaikki
tervetulleita!
Su 17.6. 12:00-17:00

KIRPPUTORI
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VERANSTALTUNGEN
So 6.5. 16:00

FILMABEND

Wir schauen Mika Kaurismäkis Film "Veljekset", einen Satirefilm über das Wiedersehen
dreier Brüder mit ihrem Vater. Englische Untertitel sind vorhanden.
So 13.5. 13:00

MUTTERTAGSKONZERT UND -KAFFEE

Der Domchor aus Turku tritt am Muttertag bei der finnischen Seemannskirche in Hamburg
auf. Nach dem Konzert genießen wir gemeinsam Muttertagskaffee mit Kuchen. Um
Anmeldung zum Kaffeetrinken bitten wir bis zum 10.5. (hampuri@merimieskirkko.fi).
Mo 14.5. 9:00-16:00

EXERZITIEN

Gemeinsam finden wir mit Hilfe von Gebeten und Liedern Stille. Anne-Marie Grundstén
und Päivi Vähäkangas.
Mi 16.5. 14:00

KULTURKREIS

Vortrag zum Thema "Stolpersteine" in deutscher Sprache. Christa Fladdhammer erzählt
über die Gedenksteine auf den Gehwegen Hamburgs.
Mi 16.5. 16:00

VORTRAG

Dr. sc. mus. Anne-Marie Grundstén, Diplomorganistin aus Finnland, die in der finnischen
Gemeinde in Pori Teljä als A-Organistin fungiert, stellt ihre Doktorarbeit über
Begräbnismusik und deren Verwendung in finnischsprachigen Gemeinden vor.
Do 17.5. 16:00

BASARTREFFEN

Sa 19.5. 18:00

KONZERT

Der Kammerchor von Teljä (Leitung: Antti Yrjölä) singt mit uns gemeinsam alte Lieder aus
der Schulzeit. Begleitung: Anne-Marie Grundstén.
Do 24.5. 18:00

INTERVIEW MIT IRJA ASKOLA

Gespräch mit der Bischöfin em Irja Askola.
Fr 25.5. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
Sa 26.5. 18:00

NORDISK AFTON

Nordische Abend in der norwegischen Kirche. Herzlich willkommen!
So 17.6. 12:00-17:00

FLOHMARKT
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laulaa ja laulattaa suomalaisia,
VANHOJA KANSAKOULULAULUJA
lauantaina 19.5. klo 18
Hampurin merimieskirkolla
Johtaa Antti Yrjölä
Säestys Anne-Marie Grundstén
Lähde mukaan kansakoulun laulutuntien
tunnelmaan!
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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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Kuva: Johanna Hansen

Ryhdy Tsekin kummiksi!

Werde Tsekis Pate!

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

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

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 2.5. mennessä kirkolle. Tarkemmat tiedustelut
Anne-Marielta puh. +358 400 309854 tai s-postilla anne-marie.grundsten@evl.fi. Retriitin
hinta on 12 € sisältäen kevyen lounaan ja kahvit.

Mitgliederangebot im Mai
Linkosuo Roggenchips
Toukokuun tukijäsentarjous
Linkosuon ruislastu

-20%
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Seuraava tapaaminen sunnuntaina 27.5. klo 16.00. Lisätietoja: Ritva Lehmann 040-316971,
0160-2817858.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Toukokuussa kielikoulua ei ole perjantaina 11.5. eikä tiistain leikkikerhoa 1.5. eikä 8.5.
Leikkikerholaisten kevätretki järjestetään tiistaina 29.5. Lisätietoja antaa mielellään pj.
Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18.30. Toukokuussa 23.5. kirja ”Kuolema
Ehtoolehdossa” (Minna Lindgren) ja kesäkuussa 27.6. kirja ”Paras mahdollinen maailma”
(Riikka Pulkkinen). Heinäkuussa ei ole kirjapiiriä lomien vuoksi. Kirjapiirin tapahtumista
tiedotetaan kesäkuusta alkaen Merimieskirkon uutiskirjeessä.
Lisätietoja: Kaija Gaupp 040-643 5223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa uudelleen järjestettyyn kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Muistathan
merkitä nimesi ja 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
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 25.5. 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. Toukokuussa muskaria ei ole 1.5. eikä 8.5.
Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com.
Tenavamuskari pe klo 16:30-17:15.
1,5–4-vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille.
Toukokuussa tenavamuskaria ei ole pe 11.5. 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! 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!
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 15.5. 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, karljoachim.lau@gmail.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.
10.5. ei työkerhoa, helatorstai
17.5. vuoden 1. basaarikokous
24.5. piispa Irja Askolan vierailu kirkolla
31.5. kevään "virkistysretki", retken suuntana on Ahrensburg. Sitovat ilmoittautumiset 23.5.
mennessä puheenjohtajalle.
14.6. Kukkamekkojuhla
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179, 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.

LÖRDAG 9 JUNI
Övernattning i norska kyrkan för barn från 8-12 år. Anmäla dig till
norska kyrkan!
SÖNDAG 10 JUNI
kl 9:30-15:00
Sång – Musik – Lek – Skoj – God mat. För alla barn från 0-12 år.
Start kl 9:30 med frukosten på svenska kyrkan.
Kl 14:00 Nordisk familjegudstjänst i norska kyrkan för barn och
vuxna.
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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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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. 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. Du kannst uns auch eine
Einzugsermächtigung geben - dadurch kannst du immer sicher sein, dass du die Vorteile eines
Mitgliedschaftes genießen kannst. Das Formular bekommst du von uns und du findest es auch
auf den Internetseiten der finnischen Seemannskirche in Hamburg.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.

Checklist vuokralaisille, kun vuokraa korotetaan:
- Onko kirjeen lähettäjä varmasti vuokranantaja tai hänen valtuuttamansa firma,
henkilö?
- Onko kirjeen saaja oikein nimetty? Kaikki, jotka ovat allekirjoittaneet
vuokrasopimuksen, täytyy olla nimettynä.
- Onko ns. Staffel- tai Indexmiete sovittu? Eli automaattinen vuosittainen prosentuaalinen korotus. Silloin ei vuokraa voi välttämättä korottaa, jos korotus perustuu
vain yleiseen ns. Mietenspiegel:iin, ja vastaaviin taulukoihin ja arvioihin, joiden
perusteella perusvuokrat arvioidaan.
- Vuokrankorotus täytyy olla perusteltu.
- Onko yksi vuosi kulunut edellisestä korotuksesta tai asuntoon muutosta? Vuokran
täytyy olla 15 kuukauden ajan ollut muuttumaton edellisestä korotuksesta.
- Kolmen vuoden aikana ei vuokraa saa olla korotettu yli 20 %.
- Onko kyseessä korotus modernisoinnin vuoksi? Silloin voitte tarkistaa
modernisoinnin luonteen. Saattaa olla, että modernisointi ei tulekaan kyseeseen vaan
vain tavanomainen kunnossapito, jonka vuoksi vuokraa ei voisi korottaa.

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.
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Turun tuomiokirkon kuoron
KEVÄTKONSERTTI

sunnuntaina 13.5.2018
klo 13:00
Hampurin merimieskirkossa
Die Finnische Seemannsmission
Ditmar-Koel-Straße 6
DE-20459 Hamburg
Puh. +49-40-316 971

Tervetuloa!
Vapaa pääsy
20

Alles, was Du immer über die finnische Sauna wissen
wolltest!

Sauna-Seminar
Wir laden Sie am Samstag, dem 16. Juni 2018 von 17 bis 21 Uhr zu einem finnischen
Saunaseminar ein. In gemütlicher Ambiente werden wir gemeinsam die finnische
Saunakultur näher kennenlernen.
In der finnischen Seemannskirche in Hamburg, Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg.
Für alle, die Interesse an der finnischen Saunakultur haben.
Im Programm u.a. ein Vortrag über die finnische Saunakultur, gemeinsames Saunieren im
finnischen Stil und Gespräche vor dem Kamin. Hierbei können auch
Würstchen gebraten werden.
Anmeldungen bis zum So 10.6.: Die Finnische Seemannsmission in Hamburg, Ditmar-KoelStraße 6, 20459 Hamburg, Tel. +4940316971, hampuri@merimieskirkko.fi.
Teilnahmegebühr 20 Euro pro Person inkl. Seminar, Sauna“vasta“ und Saunagang.
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NAISTEN VUORO: haastateltavana emeritapiispa Irja Askola
to 24.5. kello 18.00

Hampurin suomalainen merimieskirkko

On kulunut 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset vihittiin pappisvirkaan Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Yksi näistä pioneereista oli Irja Askola, joka jäi
hiljattain eläkkeelle Helsingin piispan tehtävästä. Kuulemme hänen tiestään papiksi,
piispaksi ja tasa-arvoisemman kirkon rakentajaksi. Haastattelijana Päivi Vähäkangas.
Tilaisuus on kaikille avoin ja se pyritään videoimaan niin, että sitä voi seurata suorana
lähetyksenä netin kautta. Lisätietoja merimieskirkon facebook-sivulla.

I midsommartid.
Vid midsommartiden då allting gror och
spirar,
Man glädes och hoppas och sommarens intåg
man firar.

Under huvudkudden skall man blommorna
pressa
Och drömma om prinsen som gör flickan till
prinsessa.

Drycker och mat skall finnas till hands.
Alla åker och far någon annanstans.

Midsommarnatten är magisk och drömsk
Men midnattstiden kan ock vara förvillande
och lömsk.

Vid skogsbrynet lyser björkarnas vita
stammar
När solen skiner och landsvägen dammar.

Småknytt och troll kan vara i gång
Hjärtat klappar och halsen känns trång.

Vågorna på sjön de kluckar och porlar
Säven vid stranden susar och sorlar.

Älvorna dansar på äng och lid
Skogsrået vinkar vid trädet invid.

På ängen reser man midsommarstång
Kring den skall det dansas hela natten lång.

Näcken spelar och lockar dig till sig
Du förtrollas och irrar i trance om det vill sig.

Från ängen hörs sedan musik och sång
Felan den stämmes väl gång på gång.

Men timmarna ilar under glam och stoj
Under lek och skratt, under skämt och skoj.

När natten randas skall sju sorters blommor
plockas
Av magiska örter då flickorna lockas.

Nu inledes sommaren och allt är skönt
Allt växer och blommar och allt blir grönt.
Nu kan man njuta av blommor och blad
Av mat och dryck och vara nöjd och glad.

Midsommarblomster, smörblomma,
prästkrage, klöver,
Blåklocka, hundloka, gulmåra är allt man
behöver.

Synnöve Lindström-Makowski
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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.

