Крайова Управа СУМ у Німеччині

ОБІЖНИК
Ч. 1 / Січень 2010

Щиро щастя Вам бажаєм
І Вас Радісно вітаєм
З Різдвом Христовим
З Новим роком і Йорданом
Всякого добра Вам засилаєм
Дай Вам Боже святкувати
В щасті довгі роки жити
Та на вічне Царство заслужити!
Христос Родився!
Дорогі Подруги й Друзі!
Крайова Управа Спілки Української Молоді у Німеччині бажає Вам та
Вашим Рідним веселих Свят Різдва Христового та щасливого Нового Року
2010!
Христос Рождається!

«Сумівський Тиждень» у
Мюнхені (14.10. – 18.10.2009)
Після довшого часу Мюнхен знову зустрів
майже цілий сумівський тиждень в Жовтні
2009р.
Від 14-го до 16-го жовтня 2009 р.
відбувся Пленум Світової Управи та
Крайових Референтів Дружинників СУМ у
Мюнхені. Були присутні: всі обрані члени
Світової
Управи, під
керівництвом
Голови подр.
Мирослави
Підгірної,
голови
Крайових
Управ
Австралії,
США,
Великої
Британії,
Канади,
Німеччини,
та
Франції;
Референти
Дружинників з Австралії, США, Великої
Британії, Канади та Німеччини.

В суботу, 17-ого жовтня 2009р., українці
з багатьох країн світу зібралися на
кладовищі Waldfriedhof і сформували
похід до могили Степана Бандери. На
поході сумівці з цілого світу ішли лавами
під прапором Крайової Управи СУМ у
Німеччині.

Вечором відбулася жалібна академія в які
брав участь – між багатьох сумівських
ансамблях – наш тутешній Жіночий
Вокальний Ансамбль під керівництвом
Мар`яни Джус.

Були довгі, цікаві та успішні наради про
різні сумівські справи, та можливість для
нашої молодої управи, брати в перше
участь в світових нарадах.

В п`ятницю, 16-го жовтня відбулася в
парафіяльному
центрі
в
Мюнхені
товариська зустріч, до якої загостили
приблизно 200 сумівці із цілого світу, які
бували з нагоди Ювілейних Святкувань
Степана Бандери в місті. При баварські
кухні, свіжим пивом, та українською
музикою, забавлялися сумівці до рання.

В неділю, 18-го жовтня, відправлено
Божественну Святу Літургію з участю
Єпископа Петра Крика в катедрі УГКЦ в
Мюнхені, де сумівці знову брали участь в
одностроях.
Після
Служби
Крайова
Управа СУМ зорганізувала ґріль для
прибулих
гостей
та
парафіян.
Зорганізовано була також зустріч з
головою Світового Конґресу Українців
(СКУ) – д. Євгеном Чолієм, в які всі
присутні брали жваву участь.

Вже давно СУМ у Німеччині не бачив так
багато сумівців з цілого світу на своєму
терені. Було дуже приємно і гарно і
сподіваємося, що наступний раз побачити
і зустріти ще більше гостей! Щири спасибі
усім – чи з Німеччини чи поза Німеччини
– які допомогли, щоби цей вікенд був
справжнім «сумівським» вікендом!

Посмертна згадка

Після важкої недуги 11. листопада 2009 р. відійшов у вічність,
бл. пам. Ярослав (Славко) Яворський
добрий і дбайливий муж, батько, брат і дід,
довголітній член і добродій нашої Спілки,
активний член української зорганізованої громади у Німеччині,
вірний патріот України.
Похорон відбувся 16-го листопада 2009 р. в Новому Ульмі.
Вічна Йому Пам`ять!

Посмертна згадка
Ділимося сумною вісткою, що 25. грудня 2009 р. відійшла у
вічність, доживши 87 літ,
бл. пам. Марія Панчук
добра і дбайлива мама, бабуня і прабабця,
довголітній член і добродій нашої Спілки,
активний член української зорганізованої громади у Німеччині,
вірна патріотка України.
Похорон відбудеться 08. січня 2010 у Мюнхені.
Вічна Їй Пам`ять!

Нехай чужа земля буде Їм пухом, а пам`ять про них – вічна!
Прийміть від нас наш останній сумівський салют!

Сумівський Календар на 2010
Коли ?
23.01.2010

20.06.10 або 27.06.10

Що ?
18.00 год: Вечірня та традиційний
Щедрий Вечір у Мюнхені
Вишкіл для ст. юнацтва та
дружинників на Ґомадінґен
Турнір Волейбол у Мюнхені

23.07.10 – 25.07.10

Будова Табору

31.07.2010 – 15.08.2010

Табір

14.08.2010 – 15.08.2010

Розбудова Табору

02.10.2010

Крайовий З`їзд СУМ у
Німеччині

21.05. – 24.05.2010

Доповнення координатів
нашого членства –емайл адреси !
Для доповнення наших даних
просимо всіх членів подати свої
координати електронної пошти
(e-mail).
Просимо вислати коротке
повідомлення на нашу адресу:
ky-deutschland@cym.org .
Це нам дуже облегшить
швидкий обмін інформаціями.
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