Hannoverin suomalainen seurakunta
Esityslista kirkkoraadin kokous 14.10.2019 klo 15:30
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Alkuhartaus
Huomautukset / lisäykset esityslistaan
Papin palsta

5. Tapahtumakalenteri 2019
5.1 Tulevat tapahtumat 10-12/2019
14.10. Kirkkoraadin kokous (15.30)
16.10. Kirjallisuuspiiri (15.00)
19.10. Seurakuntaseminaari - Paulus (klo 12.00 alk.) sekä messu (15.30)
• vetäjinä Päivi Lukkari ja Vilja Riutamaa, teemana Paavalin elämään ja opetuksiin
tutustuminen, esim. naisten asema
• seurakunta kustantaa kirkkokahvit ja (Finnfoodin valmistaman) keittolounaan (> Kaija
huolehtii tilauksesta) sekä Viljan matkakulut Berliinistä Hannoveriin
• kolehti Naisten Pankille
• ilmoittautuminen Pirjolle 16.10. mennessä - 05036-2461 tai pirjo.riedl@gmail.com
21.10. Planungstreffen Paulus-Bazar (18.30) – Nazareth
• osallistujat: Riitta S. ja Pirjo
26.-27.10 Itä-keski-pohjoisen aluepäivät - Bad Bevensen - „Yhdessä tekemisen iloa“
• osallistujina Pirjo, Riitta S. sekä Hanna (kaikki SKTK.n / seurakunnan kustannuksella)
31.10. Kansainvälinen jumalanpalvelus (11-13) - Neustädter Hof- und Stadtkirche,
Rote Reihe 8, 30169 Hannover
• teema: „Du bist wertvoll“; kirkon vaikutus opin välittämiseen
• Pirjo tuo 120 v. vanhan, kiertokoulua varten tehdyn aapisen ja kertoo Suomen osalta
Agricolan / uskonpuhdistuksen ansioista lukemisen ja kirjoittamisen opetukseen
• moderaatio nuorten seurakuntalaisten käsissä
• Päivi myös mukana lauluesityksin
• kolehtikohde Hannoverin kodittomien hyväksi
09.11. Pauluksen myyjäiset (9.30 – 17)
• edellispäivinä suomalaisapu pöytäjärjestelyihin?
• suomalaiset leipomistuotteet ja „auttavat kädet“ myyjäisiin?
13.11. Aamupala (10-12)
• lauluvalinnat Kreuzkirchen joululaulajaisiin tekee Pia
• Päivi paikalla, alustaa teeman „Erimielisyyksien rakentava selvittely“
18.11. Kirkkoraadin kokous (15.30)
20.11. Kirjallisuuspiiri ?
23.11. Kirjallisuusseminaari (10-17) Marketta Göbel-Uotila - Pauluksen „nuorten huone“
• teemana „Hämmästyttävä Elisabeth Järnefeldt“
• ilmoittautuminen Pirjoliisalle: 05136-5688 tai liisa-ulrich.see@t-online.de
• lounas- ja kahvitarjoilu > Kaija huolehtii tilauksesta Finnfoodilta
30.11. Pikkujoulu ja hartaushetki (14.00) Suomi-koulun tiloissa
• tehtävien jako, ruokailu ym. järjestelyt? > srk. vastaa tänä vuonna ruokailusta, joulukinkku
tilataan Pian kautta, muu tehtävien jako myöhemmin
• kahvikassa esille
• tombola siirretään myöhempään ajankohtaan, tänä vuonna ensisijaisesti näyttävä
osallistuminen Pauluksen toimintaan, kuten yhteinen messu, Paulus-Bazar ym.
08.12. Joululaulajaiset Kreuzkirche (16.00)
• esiintyjinä Pia ja Petra, ehkä esitys musiikkikorkeakoulun opiskelijalta > Hanna selvittää

Taru Kastarin kautta
• moderaatio: Päivi ja Volker (> Hanna varmistaa Pian kautta)
• Ryoko Morooka uruissa
11.12. Aamupala (10-12)
14.12. Joulujuhla ja jumalanpalvelus Braunschweigissa
5.2 Katsaus menneisiin (08-09/2019) tapahtumiin
18.09. Kirjallisuuspiiri (15.00)
18.09. Miestenpiiri - Treffen im Restaurant Paulaner
23.09. Planungstreffen Paulus-Bazar (18.30)
29.09. Erntedankfest (11.00) - Päivi Lukkari ja Ulrike Schnaus
• .kolehti puolittain Paulus-srk:n lasten ja nuorten musiikkiryhmien sekä suomalaisen srk:n
toiminnan hyväksi
09.10. Aamupala (10-12)
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)
12.01.2020 Interkulturelles Weihnachtsfest
• vastaus kyselyyn, voiko suomalainen seurakunta osallistua ohjelmaan (esim.
raamatuntekstin lukeminen) ja kestitykseen?
24.-25.02.2020 Seminaari „Muuttuva yhteiskunta“ - Hohengeismar
7. Muut asiat
7.1 Seurakunnan rahatilanteen tukeminen
• kolehdin kerääminen seurakunnan hyväksi (esim. joululaulajaiset 8.12. Kreuzkirche)
7.2 Seurakunnan esittet - ja kahvikassa – esille kaikkiin tilaisuuksiin
7.3 Pauluksen senioripiiri
• toivoo tutustumistapaamista suomal. seurakuntaan sekä kulttuuriiesitystä - esim. 25.11.
8.

Kokouksen päätös / Seuraava kokous: 18.11.2019 – klo 15.30

