SUOMALAISTOIMINTA TANSKASSA
Tanskan suomalainen seurakunta
Den finske kirke i Danmark
c/o Lunds stift, Seppo Leppänen,
Box 32, SE-22100 LUND
www.suomi.dk/kirkko
Seppo Leppänen, pastori
p. +46 - 46 155544
p. +46 - 70 97 58 979 (SMS)
seppo.leppanen@svenskakyrkan.se

Tanskassa toimii Ruotsista Lundin hiippakunnasta käsin suomalaistyöstä vastaava
pappi. Pappi toimittaa jumalanpalveluksia, kastaa, pitää rippikoulua, siunaa
avioliiton ja hautaan. Pappi yrittää myös parhaansa mukaan olla niiden tukena,
joilla on elämässään vaikeaa.
Kirkon ryhmät kokoontuvat ruotsalaisella kirkolla, Folke Bernadottes allé 4, 2100
København Ø (Østerportin asemaa vastapäätä):
Perhekerho tiistaisin klo 10-13, yhteyshenkilö Taru Åkesson, puh. 22 48 86 55,
taru_akesson@hotmail.com
Muuttolinnut-lauluryhmä tiistaisin klo 16.30-18, yhteyshenkilö Marja SilvonenHansen, puh. 38 11 52 45, kajma@privat.dk

Marja Silvonen-Hansen, kirkkoraadin pj.
Carl Medingsvej 42, 4230 Skælskør
p. 38 11 52 45, 27 59 15 03
kajma@privat.dk
Kööpenhaminan Suomalainen Seura
Københavns Finske Forening
Amager Boulevard 111 A
2300 København S
pj@suomalainenseura.dk
www.suomalainenseura.dk

Verkostoitumispaikka Kööpenhaminanalueella asuville suomalaisille ja Suomesta
kiinnostuneille. Seura tekee aktiivista yhteistyötä muiden Suomi-toimijoiden
kanssa, kuten Tanskan suomalaisen seurakunnan ja Suurlähetystön kanssa.
Toiminta jakaantuu viikoittaisiin vakiovuoroihin (lentopallo, sähly ja lasten
pikkuleijonat) sekä yksittäisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Esbjergin Suomi-yhdistys
Esbjerg Finske Forening
c/o Sari Koivusaari
p.22 44 22 52
sartsas@hotmail.com

Yhdistyksellä on tapaaminen säännöllisesti kuukauden viimeisenä perjantaina paikkana yleensä Fritidshuset, Kirkegade 51. Vuoden suurin tapahtuma on
itsenäisyyspäivän juhla, jossa syödään suomalaisia ruokia ja juhlitaan Suomea.
Traditiona on myös pienimuotoinen kevät/kesäjuhla huhti-toukokuussa. Lisäksi
spontaaneja aktiviteetteja tarpeen ja tilanteen mukaan.

Århusin Tanska-Suomi Yhdistys
Århus Dansk-Finsk Forening
c/o Pirkko Aarnio-Faaborg
Svanekevej 8
8210 Aarhus V
p. 86 16 48 03
havestuen@finnebyen.dk

Yhdistyksen päämääränä on välittää yhteyttä Århusin alueella asuviin
suomalaisiin, rakentaa siltaa suomalaisten ja tanskalaisten välillä sekä lisätä tietoa
Suomen olosuhteisiin, kulttuuriin ja kieleen. Toimintamuotoina on esimerkiksi
traditionaalinen kesän grillijuhla sekä vuosittainen itsenäisyyspäivän juhla.
Lisäksi yhdistys osallistuu mikäli toivotaan Suomi-tapahtumien järjestämiseen
Århusissa.

Aalborgin suomalainen seura
Aalborgs finske klub
c/o Camilla Sjøroos
Volstedvej 141
9230 Svenstrup J
p. 22 41 91 69
suomi.aalborg@gmail.com

Yhdessäoloa vapun, juhannuksen, itsenäisyyspäivän tms juhlapäivien merkeissä.
Ohjelmistossa myös pikkujoulu sekä silloin tällöin naisten ravintolailtoja.
Lisätietoja Facebook-ryhmässä "Suomi-martat Aalborg".

Fynin Suomalaiset
c/o Tiina Nielsen
p. 24 45 40 24
fyninseura@gmail.com

Fynin suomalaisten tapahtumia ovat kesäisin järjestettävät grillijuhlat sekä
perinteinen joulukirkko ja -ateria loppuvuodesta. Lisäksi toimintana saunailtoja,
kahvi-iltapäiviä, karjalanpiirakanleipomiskursseja, tyttöjen iltoja ym.

Silkeborgin Sauna ja Suomikerho
Silkeborgs finske klub
c/o Okki Laine Hansen
Strandvejen 12
8600 Silkeborg
p. 30 24 73 55
okki@energipost.dk

Suomalaiset tapaavat kerran kuussa eri emäntien/isäntien kutsumana, syödään
herkkuja ja jutustellaan suomeksi. Laitetaan lauluksi ja joskus jopa tanssitaankin.
Jos pitopaikalla on sauna niin saunotaan. Marraskuussa pidetään suomalainen
joulukirkko.
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Suomi-Koulu
Sirkku Lange
p. 35 26 98 34
sirkkulange@gmail.com

Suomi-Koulu toimii osana Kööpenhaminan kunnan järjestämää äidinkielen
opetusta. Viikoittainen tuntimäärä on neljä oppituntia, oppilaat on jaettu kolmeen
eri ryhmään, iästä ja tasosta riippuen. Opetus tapahtuu Øster Farimagsgadenin
Koululla (Øster Farimagsgade 40) perjantaisin normaalin koulupäivän jälkeen.
Opetuksen lisäksi on oppilaille järjestetty myös viikonloppuleirejä tai retkiä.
Oppilasmäärä vaihtelee viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen ja he tulevat eri
kunnista.

Perhekerho
Taru Åkesson
p. 22 48 86 55
taru_akesson@hotmail.com

Tervetuloa mukaan leikkimään, laulamaan ja juttelemaan suomeksi. Perhekerho
kokoontuu tiistaina klo 10-13 Ruotsalaisella kirkolla, Folke Bernadottes alle 4,
2100 København Ø (Østerportin aseman vieressä). Kerho toimii rennossa
hengessä suunnilleen seuraavalla aikataululla, joustaen lasten mukaan: 10:00
Kerho alkaa, 10:30 Laulutuokio, 11:00 Eväshetki, Loppuaika vapaata leikkiä ja
jutustelua - ja lopuksi siivoamme lelut paikoilleen. Mukaan voi tulla koska tahansa
oman lapsen rytmin mukaan. Kirkon sisäpihalla on tilaa vaunuille, joten pikkuiset
voivat rauhassa uinua ulkona. Kirkon kahvilassa voi lämmittää ruokaa ja ostaa
itselleen pullakahvit. Lapsia on masuvauvoista leikki-ikäisiin, joten seuraa ja leluja
löytyy kaikenikäisille.
[Perhekerho on Tanskan suomalaisen seurakunnan ryhmä.]

Suomitytöt Köpiksessä
Janina Sundberg
suomitytot@gmail.com
www.facebook.com/group.php?
gid=5217298887

"Suomitytöt" kokuuntuvat Naisten Ravintolailtojen merkeissä noin kerran
kuukaudessa. Illat järjestetään eri ravintoloissa ja mukana 20-30 henkilöä. Lisäksi
käydään yhdessä vappua juhlistamassa, kesällä piknikillä jne.
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