Suomalainen kotikirkkomme Alanyassa

Our Finnish Home Church in Alanya

Tiedote

Notice

Ryhmämme on kokoontunut kotikirkkona
pääsiäisestä 2008 alkaen, ensin silloin tällöin
muutaman suomalaisen kesken kodeissa ja
seuraavasta syksystä alkaen säännöllisesti
Alanyan Kulttuuritalossa. Syksystä 2011 alkaen
paikkana on ollut Norjan Merimieskirkko.

Our group has been gathering since spring 2008,
first as a group of a few people, occasionally and
in private homes, and since next autumn regularly
in Alanya Culture Centre. Since autumn 2011 the
location for the gatherings has been the
Norwegian Seamen's Church.

Tilaisuuksissa rukoillaan, lauletaan virsiä ja
The gatherings include praying, singing hymns
hengellisiä lauluja ja luetaan ja kuullaan raamatun and religious songs, and reading and listening to
opetuksia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.
the Bible. They are open to everyone.
Silloin tällöin lähdetään retkille Turkin
Occasionally the group has gone for trips to
matkailunähtävyyksille. Muuta toimintaa meillä Turkey's tourist sights. We haven’t got any other
ei ole.
activities.
Ryhmä on vapaamuotoinen, eikä sillä ole jäseniä. The group is informal and does not have any
Tilaisuuksissa käy noin 10-50 henkilöä
official members. Depending on the season,
vuodenajasta riippuen, joskus erityistilaisuuksissa roughly 10-50 people attend the gatherings.
(esim. joululaulut) enemmänkin. Kävijöitä on
Sometimes more people attend special gatherings
ollut kaikista suomalaisista kirkoista.
(such as Christmas Songs service). People come
from all Finnish Protestant churches.
Toimintamme on ilmaista vapaaehtoistoimintaa.
Kotikirkossa ei peritä mitään maksuja, mutta
kävijät voivat halutessaan antaa vapaaehtoisen
kolehdin, jolla maksetaan tilan vuokraa Norjan
Merimieskirkolle. Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon ulkosuomalaistyö järjestää muutaman
kerran vuodessa tilaisuuksia yhteistyössä
kanssamme ja on osallistunut myös vuokraan.

Our activity is free and voluntary. Our Home
Church does not charge any fees, but people can
take part in a voluntary collection which goes
towards the rent for the Norwegian Seamen's
Church. The Finnish Evangelical Lutheran
Church that works with Finnish immigrants
organises events a few times a year in
cooperation with us and has also contributed
towards the rent.

Alanyassa asuvilla ja täällä vierailevilla
suomalaisilla on useita erilaisia aktiviteettejä
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Yksi
niistä on kotikirkkomme. Haluamme palvella
suomalaisia avoimesti maassa maan tavalla.

Finnish people living or on vacation in Alanya
have several different activity groups that
promote the well-being of Finns in Alanya. One
of these is our Home Church. We wish to serve
Finnish people in an open way and in keeping
with the surroundings.
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