Hannoverin suomalainen seurakunta
Esityslista kirkkoraadin kokous
16.09.2019 klo 15:30
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Alkuhartaus
Huomautukset / lisäykset esityslistaan
Papin palsta
• ensi vuoden seurakuntakokous: 18.01.2020
5. Tapahtumakalenteri 2019
5.1 Tulevat tapahtumat 09-12/2019
18.09. kirjallisuuspiiri (15.00)
18.09. miestenpiiri ? - Info: Jürgen B. (puh.: 0515-520479)
23.09. Planungstreffen Paulus-Bazar (18.30) – Nazareth
• osallistuja/t meiltä?
29.09. Erntedankfest (11.00) - Paulus-srk pastorit Päivi Lukkari ja Steffen Voss
• kestitysehdotuksia: toscakakku, korvapuustit, ehkä kasvispohjaista pullaa,
kesäkurpitsakakku, kasvispiirakka ?
09.10. aamupala (10-12)
14.10. kirkkoraadin kokous (15.30)
16.10. kirjallisuuspiiri (15.00)
19.10 seurakuntaseminaari - Paulus (ajankohta vielä avoin) sekä messu (15.30)
• vetäjinä Päivi Lukkari ja Vilja Riutamaa teemana Paavalin elämään ja opetuksiin
tutustuminen, esim. naisten asema
• seurakunta kustantaa kirkkokahvit sekä (Finnfoodin valmistaman) keittolounaan
• ilmoittautuminen Pirjolle puhelimen (05036-2461) tai sähköpostin kautta
(pirjo.riedl@gmail.com)
21.10. Planungstreffen Paulus-Bazar (18.30) – Nazareth
osallistuja/t meiltä: Riitta S. ja?
26.-27.10 Itä-keski-pohjoisen aluepäivät Bad Bevensen „Yhdessä tekemisen iloa“
• osallistujina Pirjo, Riitta S. sekä?
31.10. kansainvälinen jumalanpalvelus (11-13)
• mottona kirkon vaikutus opin välittämiseen, kiertokoulu
• Pirjo suunnittelee tuovansa 120 v. vanhan aapisen
09.11. Pauluksen myyjäiset
13.11. aamupala (10-12)
• Päivi paikalla, lauluvalikoima Kreuzkirchen joululaulajaisiin, muu teema?
18.11. kirkkoraadin kokous (15.30)
20.11. kirjallisuuspiiri?
23.11. kirjallisuusseminaari (10-17) Marketta Göbel-Uotila - Paulus „nuorten huone“
• teemana „Hämmästyttävä Elisabeth Järnefeldt“
• ilmoittautuminen?
• lounas- ja kahvitarjoilu > Kaija huolehtii tilauksesta Finnfoodilta
30.11. pikkujoulu ja hartaushetki Suomi-koulun tiloissa
• tehtävien jako, ruokailu ym. järjestelyt? > Hannan kautta selvitettävä

•

tombola siirretään myöhempään ajankohtaan, tänä vuonna ensisijaisesti näyttävä
osallistuminen Pauluksen toimintaan, kuten yhteinen messu, Paulus-Bazar ym.
08.12. joululaulajaiset Kreuzkirche (16.00)
• esiintyjät, Suomi-koululaisten osuus? > Pia
11.12. aamupala (10-12)
14.12. joulujuhla ja jumalanpalvelus Braunschweigissa
5.2 Katsaus menneisiin (08-09/2019) tapahtumiin
21.08. kirjallisuuspiiri / miesten piiri
11.09. aamupala
12.09. yhteistyöjärjestöjen tapaaminen Pauluksella
14.09. retkikirkko ja „Kävele naiselle ammatti“ -tapahtuma
6. Järjestöt ja yhdistykset, joissa seurakunta on jäsenenä
6.1 IKCG (Internationale Konferenz Christlicher Gemeinden)
09.11. Studientag zum Thema Einsamkeit vormittags sowie Mitgliederversammlung
nachmittags – Kulturzentrum Langenhagen
6.2 ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen)
7. Muut asiat
7.1 Seurakunnan rahatilanteen tukeminen
• kolehdin kerääminen seurakunnan hyväksi (esim. joululaulajaiset 8.12. Kreuzkirche)
• kahvikassa kaikissa tapahtumissa kiertämään
• ehdotuksia ja päätös Paulus-seurakunnan tämänvuotisen myyjäistuen käytöstä
• samaisen myyjäistuen vuoksi siirretään Suomi-koulun joulujuhlaan alustavasti
suunniteltu tombola myöhempään ajankohtaan
7.2 Seurakunnan käyntikortit?
8. Kokouksen päätös
Seuraava kokous: 14.10.2019 – klo 15.30

