Hannoverin suomalainen seurakunta
MUISTIO kirkkoraadin kokous
16.02.2021 - klo 18.00-19.30

Zoomin äärellä: Kaija Westendorf, Pia Kirk, Pirjo Riedl, Päivi Lukkari, Riitta Johansson,
Riitta Seehausen, Tuula Kurki
Menneet tapahtumat 1-2/2021:
ke 6.1. KIRJALLISUUSPIIRI lockdownin takia peruutus
ke 13.1. AAMUKAHVIT skypen kautta
→ vilkasta keskustelua 10 osallistujan kesken
ti 19.01. KIRKKORAADIN KOKOUS (18-19.15) skypessä
la 23.01. Sääntömääräinen SEURAKUNTAKOKOUS (klo 11.15-12.30) zoomissa
sekä sen jälkeen JUMALANPALVELUS (15.30 - Nazareth)
→ 9 osallistujaa, video netissä nähtävissä
→ kolehti Hannoverin asunnottomille 70 € (Ökumenische Essensausgabe – diakonisches
Werk), kiitoskirje saatu
ke 03.02. KIRJALLISUUSPIIRI (15-17) - lockdownin takia peruutettu
pe 05.02. DICHT- UND BUCHKUNST RUNEBERGS
→ siirretty myöhäisempään ajankohtaan
pe 05.02. VIRSILAULUILTA zoomissa
→ 21 osanottajaa kuudelta paikkakunnalta
ke 10.02. AAMUKAHVIT (10-12) skypen kautta
→ 8 osallistujaa
ti 16.02. KIRKKORAADIN KOKOUS (18-20) zoomissa
A Kirkkoraadin kokoonpano ja tehtävien jako 2021:
Pirjo Riedl (2023) - puh.joht., IKCG, ystäväpalvelu
Riitta Seehausen (2023) - varapuh.joht., ystäväpalvelu
Hanna Hosio (2022) - vars. jäsen, yhteyshenkilö Suomi-koulu, lisäksi tiedotus- ja
mediavastaavan tehtäviä
Riitta Johansson (2023) - vars. jäsen, rahastonhoitaja, ystäväpiiri
Pia Kirk (2022) - vars. jäsen, musiikkivastaava, Suomi-koulu
Tuula Kurki (2023) - aamiaisvastaava, IKCG:n ja ACKH:n yhteyshenkilö
Kaija Westendorf (2022) - vars.jäsen, tiedotusvastaava, huonevaraukset, ystäväpiiri, IKCG
Merja Herrmann toimii yhteyshenkilönä Braunschweigin osastoa ja BS:n Suomi-koulua
koskevissa asioissa kuulumatta kirkkoraadin varsinaisiin jäseniin
B Seuraavien jumalanpalvelusten kolehtikohteet
→ ulkomaalaisseurakuntien hyväksi perustettuun IKCG:n solidaarisuusrahastoon
kerätään kolehti jumalanpalveluksesta 10.4., siihen lisätään vielä avoimeksi jätetty summa
seurakunnan kassasta
→ k.o. solidaarisuusrahastoon ACK:lta 3000,- euron lahjoitus „pesämunaksi“
→ Naisten Pankkia sekä asunnottomien ruokailupalvelua ehdotetaan myös jatkossa
sopiviksi kolehtikohteiksi

Tulevat tapahtumat 3-4/2021:
ke 3.3. KIRJALLISUUSPIIRI (15-17)
pe 5.3. Zoom-LAULUILTA > kansanlauluja ja muuta kevyttä laulettavaa Päivin kera
la 6.3. JUMALANPALVELUS ja Fransiskus Assisilainen -musikaaliesityksen toteutus
siirretään myöhäisempään ajankohtaan
ke 10.3. AAMUKAHVIT (10-12)
ti 16.3. RAADIN KOKOUS (18-20)
la 27.3. KEVÄTTEMPAUS + HARTAUSHETKI Päivin ja Suomi-koulun kera
→ pandemiatilanteen takia Päivi ja Hanna ideoivat etätoteutusta ja videointia
→ Päivi kertoo tämänhetkisistä suunnitelmista seuraavaa: lapsiperheiden
palmusunnuntaita vietetään perinteisin palmusunnuntain menoin (tarina, askartelua,
virpomista jne.) joko „paikalla“ (= ulkotiloissa esim. Pauluksella) tai virtuaalisesti, jolloin
tehtäviä annetaan / videoita katsotaan zoomin kautta jne.
ke 7.4. KIRJALLISUUSPIIRI (15-17)
la 10.4. JUMALANPALVELUS (15.30) - Nazareth
ke 14.4. AAMUKAHVIT (10-12)
ti 20.4. RAADIN KOKOUS (18-20)
Muut asiat:
1) Ajankohtaista
→ lockdown jatkuu ainakin 7.3.2021 saakka
→ tapaamiset vain virtuaalisesti mahdollisia
→ Pirjo osallistuu SKTK:n vuosikokoukseen (20.3.2021)
→ Nazarethin kirkon ja seurakuntasalin avaimen sijasta saatu chip on Hannalla ja hänen
ollessaan esim. lomalla sovitaan sen säilytyspaikaksi Oma Tupa
2) Pirjo ja Tuula kertovat IKCG:n zoom-kokouksesta (11.2.2020):
→ solidaarisuusrahasto mahdollistaa ulkomaalaisseurakuntien tukemisen kriisitilanteissa
→ 3.3.2021 on 1. valmistelukokous reformaatiopäivän 2021 jumalanpalvelusta varten
→ lisätietoja muista tapahtumista myöhemmin ja/tai Pirjolta ja Tuulalta
Hartaushetki ja loppusanat (n. klo 19.00)
Päivi kertoo laskiaisen ja paastonajan sanomasta
Seuraava kirkkoraadin kokous:
tiistaina, 16. maaliskuuta 2021 - klo 18
Oma Tupa (?)
Hannoverissa, 16.2.2021
Riitta Seehausen

