
Ryhmien aloitukset on turvallisuuden vuoksi porrastettu. Jokaiseen ryhmään voi osallistua 30 henkilöä.
Kävelylle lähdetään "Museum für Hamburgische Geschichte" pääsisäänkäynnin edestä (Holstenwall 24).
Kolmen vartin kävely päättyy Hampurin merimieskirkolle yhteiseen kahvitilaisuuteen. Voit myös osallistua
pelkästään joko kävelyyn tai kahvitilaisuuteen.
 
Ryhmä 1 / klo 13.00 kävely, klo 14.00-14.45 juhla  
Ryhmä 2 / klo 14.00 kävely, klo 15.00-15.45 juhla
Ryhmä 3 / klo 15.00 kävely, klo 16.00-16.45 juhla
Ryhmä 4 / klo 16.00 kävely, klo 17.00-17.45 juhla
 
Ilmoittautumiset 10.9. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla, eira.weissenburg@merimieskirkko.fi. Vain
poikkeustapauksessa puhelimitse Eiralle numeroon 040-316971: ma, ti, to ja pe klo 9-17. Mainitse ilmoittau-
tumisen yhteydessä nimesi, yhteystietosi ja mihin ryhmään osallistut. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus.
 
Ritvan pyynnöstä ilmoitamme, että kaikki huomionosoitukset ja kiitoslahjat kohdistetaan Naisten Pankin
„Kävele naiselle ammatti“ -projektille (joko Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon tilille Commerzbank,
IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00, viestikenttään: Ritva Lehmann, tai 13.9. esillä olevaan keräyslippaaseen).
 

Kirkon ulkomaanavun alainen Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä, omaehtoista
toimeentuloa ja koulutusta kestävän kehityksen periaattein. Kyseessä on vapaaehtoisten vuonna 2007
perustama verkosto, joka on tähän mennessä auttanut jo 76 000 naista oman toimentulon pariin. Tavoitteena
on tasa-arvoisempi maailma, jossa yhä useampi nainen nousee köyhyydestä ja yhä useampi perhe voi hyvin.

Kävele naiselle ammatti -tempaus kuuluu Naisten Pankin tapahtumaprojekteihin, jossa kävellään symbolisesti
kehitysmaiden naisten rinnalla. Lukemattomat naiset kävelevät päivittäin kymmeniä kilometrejä hakeakseen
vettä, hankkiakseen elintarvikkeita, kulkeakseen töihin, myydäkseen tuotteitaan. Hampurin merimieskirkon
yhteisö on mukana tässä tempauksessa jo lähes kymmenen vuotta.

Koronakriisi on koetellut kehitysmaiden naisia ja heidän perheitänsä entisestään. Siksi he tarvitsevat meitä
kaikkia kulkemaan heidän rinnallansa! Jo 30 euron lahjoituksen turvin nainen pääsee Naisten Pankin tukemana
oman toimentulo alkuun. Tule mukaan! Kiitä Ritvaa kävellen ja lahjoittaen.

KÄVELE 
RITVALLE KIITOS

Pitkäaikainen sosiaalikuraattorimme Ritva Lehmann jää eläkkeelle. Ritvan
toivomuksesta kiitämme häntä sunnuntaina 13.9.2020„ Kävele naiselle ammatti“
-tapahtuman muodossa. Juhla koostuu kahdesta tärkeästä osasta:
hyväntekeväisyyskävelystä, jolloin kävelemme symbolisesti kehitysmaiden
naisten rinnalla, sekä kiitosjuhlasta Ritvan kunniaksi Hampurin merimieskirkolla.
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