HANNOVERIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Kirkkoraadin kokouksen päätöspöytäkirja
15.11.2021 Oma Tupa, Paulus
Läsnä: Hanna, Kaija, Pirjo, Riitta J., Riitta S., Tuula
Tulevat tapahtumat, ilmoitukset Rengas 1-2-2022
12.1. ja 2.2. Kirjallisuuspiiri (15.00)
19.1. ja 9.2. Aamukahvit (10-12)
12.2. Jumalanpalvelus (15.30) ja sen jälkeen seurakuntakokous - Nazareth
lisäksi:
18.1. ja 15.2. Kirkkoraadin kokous (18.00)
Lähitapahtumat, marras-joulukuu
17.11. Hannoverin Suomi-toimijoiden tapaaminen - Oma Tupa (18.00)
22.11. Joulutorin avajaistapaaminen Kalevala Spirit / DFG - Ballhof (klo 16 alk.)
27.11. Perheiden pikkujoulu Suomi-koulun kanssa - 2G -tilaisuutena (15.00),
Philippusgemeinde, Isernhagen
ensin kirkossa kevyt, jouluhenkinen hartaushetki, minka jälkeen ulkotiloissa tonttuleikkejä, lauluja, ym. ohjelmaa lapsille sekä pienimuotoinen pipari-/ glögitarjoilu
seisovasta pöydästä
1.12. Kirjallisuuspiiri (15.00)
5.12. Joululaulutilaisuus Kreuzkirche (16.00) - 2G -tilaisuus, jossa saa osallistua
yhteislauluun, ei maskipakkoa istuttaessa, tavalliset turvaväli- ja hygieniasuositukset
Ilmoittautuminen: https://marktkirchehannover.gottesdienst-besuchen.de perjantaihin
3.12.21 mennessä; ilmoittautumis- ja rokotetodistukset tarkastetaan sisääntullessa
Uruissa Barbara v. Witzleben, solisteina Pia Kirk ja Petra Pohl, juontajina Päivi
Lukkari ja Volker Dallmeier
>> Hanna selvittää rva Woltersin kautta tarkastuskäytännön sisääntultaessa („oma“
Luca-App vai kirkon sovellus? / ilmoittautumislomakkeet?)
>> Rokote- ja ilmoittautumistarkastukset ovella: Pirjo, Kaija, Riitta S., Hanna ja
Andreas (+ joululauluvihkot)
>> Mia kysytään kirkon koristeluun
5.12. Virtuaalinen juhlakonsertti - Maria Lundin ja Pepe Willbergin tulkitsemia
elokuva- ja musikaalisävelmiä sekä suomalaisia ikivihreitä ja „Isänmaa äidin taivas“;
ohjelma välitetään klo 19 alk. verkkosivuilla: www.finnlandvirtuell.de
6.12. Itsenäisyyspäivän tapaaminen joulutorilla - Kalevala Spirit / DFG (klo ?)
8.12. Aamukahvit (10-12)
18.12. Jumalanpalvelus (15.30) – Paulus, kolehti Botswanan koululle
Menneet tapahtumat
24.10. Kirjallisuusseminaari Marketta Göbel-Uotilan kanssa - teemana Claes
Andersen, 9 osallistujaa
25.10. DFG:n järjestämä kirjaesitelmä „Nächte mit Tom“ - Tarja Sohmer
(suomalainen Hannoverissa asuva kirjailija ja opettaja): n. 20 osallistujaa
31.10. IKCG:n kansainvälinen jumalanpalvelus Neustädter Hof- und Stadtkirche

Päivi Lukkari, Siiri Niittymaa ja Benjamin Schlieper osallistuivat jumalanpalveluksen
musiikkiohjelmaan. Meitä siellä 7 suomalaista kaiken kaikkiaan; kolehti kerättiin
IKCG:n kriisi-/ solidaarisuuskassaan, johon suomal. seurakunta lahjoitti 200 euroa.
Ulkopaikkakuntalaisten esiintyjien matkakulut korvataan tulevaisuudessakin.
1.11. ACKH:n ja Ala-Saksin tilaisuus, johon Tuula osallistui
3.11. Kirjallisuuspiiri, 6 osallistujaa
5.11. Suomi-toimijoiden virtuaalinen tapaaminen Berliinin Suomen suurlähetystön
järjestämänä; n.120 osanottajaa, enimmäkseen etänä
Teemana mm. kestävän kulutuksen uusia kehityssuuntia Suomessa;
USP:n (= ulkosuomalaisparlamentti) työntulosten esittely (Inka Kuusela);
Konsuli Tarja Parkkisen uutisterveiset:
> passisalkku on liikkeellä Saksassa, näin ollen passinhaku on 2022 lähtien
mahdollista myös Hannoverista käsin, passin voimassaoloaika pitenee 10-vuotiseksi,
sen hinta ulkomailla nousee entisestään, koska nykyisellään hinta ei vastaa edes
valmistuskuluja; kesällä pyydetyt lausunnot asiaan ovat vielä käsittelyn alla, niistä
kuullaan lisää myöhemmin
> Tarja Parkkinen kiitti suomalaisia seurakuntia, Suomi-kouluja sekä erikoisesti
Ystäväpalveluja tiivistetystä, hyvästä yhteistyöstä ja innosti tarpeen tullen
yhteydenottoon Hampurin merimieskirkon piirissä työskenteleviin sosiaalikuraattoreihin (Saara Mughal ja Matti Rintamäki);
> lisäksi ohjelmassa Berliinin Suomen Saksan-instituutin uuden johtajan tervehdys
(Mikko Fritze) sekä
> ensikertaa asialistalle otettuna kunniamaininta ansioitunelle Suomi-toimijalle, Ritva
Prinzille, ja hänen kiitospuheensa.
10.11. Aamukahvit, 9 osallistujaa, joululaulujen valinta 5.12. varten
Muuta:
. Kipinään toivotaan pientä artikkelia nimipäivien vietosta ja perinteistä Suomessa
>> Marja K.-J. on lupautunut tehtävään
. Malteser Hilfsdienst tarjoaa rikscha-palveluja esim. vanhusten virkistys- ja
muuhunkin huvikäyttöön erilaisten tapahtumien yhteydessä; kontakti ja varaukset
Jaana Rehbeinin kautta.

Seuraava kokous: tiistaina 18.1.2022 klo 18

Hannoverissa 15.11.2021
Riitta Seehausen

