Hannoverin suomalainen seurakunta
Muistio kirkkoraadin zoom-kokous 8.2.2022
Läsnä zoomin äärellä: Päivi Lukkari, Hanna Hosio, Kaija Westendorf, Pia Kirk, Pirjo Riedl, Riitta
Johansson, Riitta Seehausen sekä Tuula Kurki
1.+2. Kokous avataan klo 18 ja sihteeriksi valitaan Riitta S.
3. Tulevat tapahtumat
12.02. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen - 15.30 Nazareth - sekä seurakuntakokous n. 16.30 alkaen
> pappina Päivi, uruissa Barbara v. Witzleben; kolehti kerätään Naisten Pankille
> Pirjo tuo virsikirjat ja ehtoollistarvikkeet; Pia tervehtii ovella ja katsoo korona-todistukset
Seurakuntakokouksen valmistelut:
> kokous pidetään hybridinä: paikalla olijat Nazarethin seurakuntasalissa pandemiasääntöjä
noudattaen (2G+ tai 3G, FFP2-kasvomaski) sekä etänä osallistujat zoomissa seuraavan linkin kautta:
https://zoom.us/j/94772346357?pwd=OUpPTkZkY2RJZ2h4R3RK1ISODI0dz09 –
Meeting-ID: 947 7234 6357; Kenncode: 374556
> WiFi-yhteys seurakuntasalissa nimellä: SKG ja koodilla: xS1Y?Z!Z3nCNsqn&
> seurakuntakokouksen toimihenkilöiksi nimetään jo tänään seuraavat henkilöt:
Päivi Lukkari aluepappina kutsutaan sääntömääräisesti seurakuntakokouksen puheenjohtajaksi,
sihteeriksi nimitetään Riitta Seehausen, pöytäkirjan tarkastajaksi Kaija Westendorf ja ääntenlaskijaksi
Hanna Hosio. Kokouksessa esitettävien ehdotusten pohjalta valitaan vielä sekä toinen pöytäkirjan
tarkastaja että toinen ääntenlaskija; samoin suoritetaan kirkkoraadin erovuoroisten jäsenten, yhden
varajäsenen sekä vuoden 2022 tilintarkastajien valinnat seurakuntakokouksen kulussa.
3. Maaliskuun tulevat tapahtumat
2.3. Kirjallisuuspiiri 15.00
9.3. Aamukahvit 10-12
12.3. Jumalanpalvelus - 15.30 Nazareth - katumuksen, kääntymyksen ja kiitollisuuden Fransiskusmusikaalimessuna, mukana Päivin lisäksi Hanna Dallmeier ja Thorsten Leißer. Kutsuna - myös
saksankielisille osallistujille - ilmoitetaan messusta Südstadt-seurakuntien lehdessä Kaijan toimesta.
4. Menneet tapahtumat
19.1. Aamukahvit, 3 henkilöä paikalla
19.1. Ystäväpalvelun zoom-tapaaminen,
jossa keskusteltiin ajankohtaisista, myös koronavaikutteisista, kuulumisista, erikoisesti yksinäisyydestä
ja sen kohtaamisesta Ystäväpalvelun puitteissa Katri Oldendorffin alustuksen pohjalta.
21.-23.1. Naistenseminaari (Hanns-Lilje-Haus) - 2 hannoverilaista n. 30 osanottajan joukossa,
seminaarin „muutos“-aiheeseen osallistuminen on vielä mahdollista padletissa Päivin lähettämän
linkin kautta: https://padlet.com/lukkari498/mqv5qbg4s3vv9m8f
27.1. SKTK:n infotilaisuus zoomissa
> Päivi esittelee koosten tärkeimmistä seikoista - ks. lisää „Papin tervehdys“ - 8.2.2022
31.1. DFG:n järjestämä filmi-ilta „Yö Helsingissä“ - runsaasti suomalaiskatsojia
2.2. Kirjallisuuspiiri (8 osallistujaa)
5. Muuta
> Hanna neuvottelee Pauluksen tiloista myös Suomi-koulun käyttöön
> Päivi informoi tulevista YouTube-hartauksista, joita on luvassa n. kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 18. Tilaisuuksien jälkeen mahdollisuus live-chat-keskusteluun; tapahtuman ensi-ilta (9.3.22)
sisältää mm. Pauluksella äänitettyjä Siiri Niittymaan huilu-musiikkiesityksiä.
Kokouksen päätös klo 19.05 / Seuraava kokous: 8.3.2022 klo 18.00
Hannover, 9.3.2022 / Riitta Seehausen

