Hannoverin suomalainen seurakunta
Muistio kirkkoraadin skype-kokous
19.01.2021 - klo 18.00-19.30
Mukana: Päivi, Pirjo, Kaija, Riitta S., Hanna ja Pia
Menneet tapahtumat:
Marras-jouluk. 2020 tapahtumat jouduttiin suurimmaksi osaksi perumaan lockdownin takia,
seuraaviin tilaisuuksiin oli etä-osallistumismahdollisuus:
pe 5.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIRT. VASTAANOTTO Berliinin suurlähetystö
ke 9.12. AAMIAINEN - vähäisen zoom-osallistujamäärän takia peruttu
pe 11.12. JOULULAULUTILAISUUS zoomissa - Pian ja Päivin laulu- ja soittoesityksiä;
kuulolla osallistujia n. 13 perheestä Hannoverista + ympäristöstä sekä Bielefeldistä
la 19.12. JOULUNAJAN JUMALANPALVELUS Pauluskirkossa (livenä 35 min.) - n. 20h.
•
ohjelmassa myös Päivin ja Hannan huilunsoittoa sekä Pian lauluesityksiä
•
säestys uruissa Frau v. Witzleben
•
kolehti Botswanan koululle (110 €)
ke 6.1. KIRJALLISUUSPIIRI lockdown-peruutus
ke 13.1. AAMUKAHVIT skypen kautta - vilkasta keskustelua 10 osallistujan kesken
Tammi-helmikuun 2021 tapahtumat (edelleen lockdown-varauksin ainakin 14.2. saakka)
ti 19.01. KIRKKORAADIN KOKOUS (18-19.15) skypessä > Kaija
la 23.01. Sääntömääräinen SEURAKUNTAKOKOUS (klo 11.15-12.30) zoomissa
sekä sen jälkeen JUMALANPALVELUS (15.30 - Nazareth)
ke 03.02. KIRJALLISUUSPIIRI (15-17) > peruutetaan
pe 05.02. DICHT- UND BUCHKUNST RUNEBERGS > siirretään myöhäisempään
ajankohtaan
ke 10.02. AAMUKAHVIT (10-12) > skypen kautta
ti 16.02. KIRKKORAADIN KOKOUS (18-20) > todennäköisesti skypen kautta
SRK-KOKOUKSEN VALMISTELUJA:
> kokouskieli: suomi, päätöspöytäkirja myös saksaksi
> kirkkoraadin erovuoroiset jäsenet Riitta J., Tuula, Pirjo ja Riitta S. ovat ilmoittaneet
jatkavansa, jos tulevat valituiksi
> ehdotukset srk-kokouksen 23.01.2021 henkilövalintoihin:
sihteeriehdotus Pirjolta: Riitta Seehausen
pöytäkirjan tarkastajat (2) Riitalta: Pirjoliisa Seelaff ja Annika Herranen
ääntenlaskijat (2) Hannalta: Kaija Westendorf, Pirjo Riedl
tilintarkastajat (2) Riitalta: Päivi Suomalainen, Annika Herranen
> lockdownin jatkuessa tiedustellaan toimintapiiriläisten kiinnostusta mahdollisiin skypekeskustelutuokioihin (aamukahvin lisäksi - kk:n 3. keskiv.) esim. tiistai- tai torstaiaamupäivänä 1x kk.

Renkaaseen 3-4/2021 menevät ilmoitukset:
ke 3.3. KIRJALLISUUSPIIRI (15-17)
la 6.3. JUMALANPALVELUS ja Fransiskus Assisilainen -musikaaliesitys, Päivi L.
yhteistyössä Hanna Dallmeierin ja Thorsten Leißerin kanssa (Pauluksen sali) > toteutus
todennäköisesti myöhäisempänä ajankohtana
ke 10.3. AAMUKAHVIT (10-12)
ti 16.3. RAADIN KOKOUS (18-20)
la 27.3. KEVÄTTEMPAUS + HARTAUSHETKI Päivin ja Suomikoulun kera –
> pandemiatilanteen takia live-tapaamismahdollisuus epätodennäköistä, Päivi ja Hanna
kehittelevät ideoita etätoteutuksesta ja videoinnista
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:
Maskit: myyty 33 kpl, mitä tehdään lopuilla?
> jumalanpalvelukseen 23.01. mukaan, lahjoitetaan lasten käyttöön
jumalanpalveluksen 23.1. valmistelut:
> kolehtikohde: Hannoverin ekumeeninen ruokapöytä
> jumalanpalvelus videoidaan Itä-/ Keski-Saksan suomalaisseurakuntien yhteisenä
virtuaalitilaisuutena nettiin nähtäväksi
> uruissa: Frau v. Witzleben, lisäksi yhteislaulun sijasta Pian virsilauluesityksiä
Päivin hartaushetki ja loppusanat

Hannoverissa 19. tammik. 2021
Riitta Seehausen

