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Дорогі Подруги й Друзі!

Крайова Управа Спілки
Української Молоді у Німеччині
бажає Вам та Вашим Рідним
веселих Свят Різдва Христового та
щасливого Нового Року 2012!

Дорогі Подруги і Друзі!
Вже іде 60 рік від сумівського таборування у Німеччині. Ми усі можемо бути
гордими з того, що було досягнено за ці роки. В першій мірі завдячуємо
людям, які всеціло присвятили своє життя ідеалам нашої Спілки «Бог та
Україна», будучи керівниками, виховниками, активними членами та її
меценатами. Перед нами наступний етап, попереду різноманітні плани та
проекти, успішність яких залежить не лише від нашої активної співпраці, а
також від матеріальної підтримки нашої молодечої організації. Тому
звертаємося до Вас з проханням про підтримку, за що ми будемо Вам
вельми вдячні!

Засідання Світової Управи СУМ
– Торонто, Канада, 3-4 грудня
2011 року
В днях 3 і 4 грудня 2011 року
відбулося засідання Світової Управи
СУМ у місті Торонто, Канада. Участь у
засіданні брали всі обрані члени
Світової Управи СУМ та голови або
представники
Крайових
Управ
Австралії, Америки, Канади, Великої
Британії, Німеччини й України.
Перша
частина
засідання
була
спрямована на розгляд виховних,
дружинницьких,
організаційних
і
видавничих питань, розвиток СУМ-у,
завершення
проекту
Правильника
СУМ та організування IX Світового
Злету СУМ – ЄВРО 2012.
У розгляді виховних питань, устійнено
гасло і річниці, які відзначатиме СУМ
у 2012 році.
Гасло: Ми йдемо в бій до перемог,
Бо з нами правда, з нами Бог!
(Слова повстанської пісні «Збудись,
Україно!»)
Основні річниці:
1. 70-та річниця від заснування
Української Повстанської Армії
2. 120-та річниця з дня народження
Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого
3. 170-та річниця з дня народження
та 100 років з дня смерті українського
композитора Миколи Лисенка
4. 100-річчя з дня народження голови
проводу ОУН-Б Ярослава Стецька

5. 290 років з дня народження
українського
філософа
Григорія
Сковороди
6. 825-та річниця з часів першої
згадки про «Україну» на означення
Київської та Галицької земель.
Додаткові річниці:
Історія України
1. 325-та річниця з часу обрання
Івана Мазепи гетьманом України
2. 105-та річниця з дня народження
командира УПА Романа Шухевича
3. 95-та річниця від створення
Української Центральної Ради в Києві
та проголошення I і III Універсалів
4. 80-та річниця з дня героїчної смерті
членів УВО-ОУН Василя Біласа і
Дмитра Данилишина
5. 70-та річниця з дня героїчної смерті
Івана Климова-Леґенди, крайового
провідника ОУН (1939-1941)
Культура України
6. 175-та річниця з дня виходу
першого
західноукраїнського
альманаха «Русалка Дністрова»
7. 140-ва річниця з дня заснування
першого
наукового
товариства
«Історичне
товариство
НестораЛітописця»
8. 70-та річниця з дня смерті
української поетеси, літературного
критика Олени Теліги
9. 70-та річниця з дня смерті
української
письменниці
Ольги
Кобилянської
10. 20-та річниця з дня смерті Івана

Світличного, мовознавця, поета, діяча
українського руху опору
2012
рік
проголошений
роком
культури та відродження музеїв в
Україні.
Під час розгляду завершення проєкту
Правильника СУМ, Світова Управа
прийняла
пропозиції
Канадської
комісії відзначень на зміни до ступенів
та відзначень членства СУМ, які
представила голова Канадської комісії
подр. Ірка Єндрієвська, а саме: (i)
вияснення до, і уточнення існуючої
системи стягових ступенів I-IV; (іі)
нове
відзначення
сумівців
за
довголітню і віддану працю під
назвою “Каменярі”; (ііі) відзначення
не сумівців-прихильників; (іv) зміни
до найвищих відзначень – “Лицар” і
“Витязь”. Також, СУ СУМ рішила
перевести фінансову кампанію у
зв’язку
з
випуском
нового
Правильника
СУМ,
який,
передбачено,
вийде
друком
до
половини 2012 року.
У дискусії про IX Світовий Злет СУМ,
Світова Управа рішила відкликати
Злет з огляду на замале число
зареєстрованих учасників.
Під
час
розгляду
організаційних
питань устійнено вигляд відзнаки
відзначення «Святого Архистратига

Михаїла»,
обговорено
плян
завершення
проєкту
Правильника
Впоряду і Церемоніялу та плян нового
сайту СУМ-нет.
Впродовж другої частини засідання
члени Світової Управи опрацювали
стратегічний плян Світової Управи
СУМ на наступні п’ять років на
підставі
прийнятих
постанов
поодиноких Комісій XVIII Світового
Конґресу СУМ та плянів праці Світової
Виховної
Ради,
Референтури
Дружинників, Референта Зовнішнього
Розвитку
СУМ,
Організаційного
Референта, Видавничого Референта,
Ґенерального Секретаря і Скарбника.
В суботу, 3 грудня 2011 року загостив
на засідання СУ друг Степан Романів,
голова Проводу ОУН (б), який
представив інформації про проекти,
які організуються в 2012 і 2013 роках.
Два дні нарад минули швидко в теплій
сумівській атмосфері, яку творили не
тільки члени СУ СУМ, а й сумівці з
терену
Канади.
Світова
Управа
складає щиру подяку Крайовій Управи
СУМ у Канаді та членам Осередку СУМ
ім.
Романа
Шухевича-Тараса
Чупринки вТоронті за їхню гостинність
і
вміле
технічне
зорганізування
засідання.

Доповнення координатів нашого членства- е-майл 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.

Дорогі Подруги і Друзі Сумівці!

Крайова Управа Спілки Української Молоді у Німеччині,
має велику приємність, запросити Вас, на традиційний

«Сумівський Щедрий Вечір»
який відбудеться дня 28 січня 2012 року,

у парафіяльній домівці УГКЦ, при Шенстрассе 55.
Святкування почнется, традиційно, відправою
«Вечірні» о год 18:00 в церкві УГКЦ.
потім спільна трапеза у домівці.
Радо вітатимемо Вас
у гарній, веселій, дружній, сумівській атмосфері!

Коли ?

Що ?

17.06. або
24.07.2012

Турнір Волейбол у Мюнхені

27.-29.07.2012

Будова Табору

01.08.-05.08.2012

Табір для суменят

05.08. - 12.08.2012

60-вишкільно-відпочинковий табір

12.-13.08.2012

Розбудова Табору

13.10.2012

Крайовий З`їзд СУМ у Німеччині
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