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Spoštovane bralke, spoštovani bralci te okro nice,ž

vsako leto ob tem času pride na Vaše naslove naše pismo. Z
njim želimo v Vaše domove v prvi vrsti prenesti lep pomladni
pozdrav  in  Vas  hkrati  obvestiti  o  aktualnih  dogodkih  in
spremembah,  ki  so  se  v  zadnjih  mesecih  odvijale  v  društvu
SAVA oz. naši slovenski skupnosti v Frankfurtu in okolici.
Tako sta bila konec  novembra 2010 na občnem zboru društva
Sava izvoljena novi nadzorni in novi 12-članski upravni odbor
društva Sava. Upravni  odbor bo v naslednjih dveh letih vodil
delovanje  društva,  odgovoren  bo  za  izvedbo  programa,  za
razvijanje  novih  društvenih  dejavnosti  in  za  izpolnjevanje
poslanstva društva. 
V upravni odbor so bili izvoljeni:
Silva Regalbuto, predsednica,
Maja Daniel, podpredsednica,
Polona Križnar, tajnica,
Tatjana Geike, blagajničarka.
Ostali člani UO so: Ana Barišić, Jože Lopič, Metka Hvala, Marko
Medič, Dunja Žabkar-Ritscher,                               , Kristina
Barišić-Bevc in Helena Žmavc.
Novi nadzorni odbor sestavljajo:
Rozalija Žmavc, predsednica
Janko Zemljič in Franc Rožič, člana.

Kot vidite, se je s pomladjo pomladilo tudi naše članstvo, saj je v
upravni  odbor pristopilo  5 mladih  žena oz. deklet,  ki  so  nam
prinesle svežine in novega zagona. Dekleta so že začela pridno
delati in so si za tekoče leto zastavila številne cilje. Upamo, da
nam jih bo s skupnimi močmi uspelo realizirati. 
Pred  letom  dni  ste  v  naši  okrožnici  že  brali  besede  gospe
Natalije Robnik, ki je med drugim zapisala: "Sava smo mi vsi in
pripada  nam  vsem."  Pomembno  je,  da  se  vsi  Slovenci  v
Frankfurtu in njegovi okolici zavedamo, da je v slogi moč in da
lahko  le  s  skupnimi  močmi  veliko  premaknemo naprej  in  na
bolje.

Zelo smo zadovoljni,  da nam je konec leta 2009 uspelo najti
nove  društvene  prostore,  kjer  se  učenci  dopolnilnega  pouka,
njihovi  starši  in  tudi  mi  vsi  dobro  počutimo  in  kjer  lahko  ob
klepetu po domače negujemo naš slovenski jezik. 
Predvsem pa je razveseljivo dejstvo, da se tukaj zbira že tretja
generacija  Slovencev.  To  so  vnučki,  ki  jih  babice  in  dedki
pripeljejo  k  pouku  slovenščine  in  kulture,  medtem  ko  otroci
sodelujejo pri pouku, imajo njihovi spremljevalci možnost, da v
prijazni bivalni kuhinji poklepetajo ob skodelici kave ali čaja.
Dragi  rojaki,  želja  Upravnega odbora je,  da bi  v  čim večjem
številu našli pot v naše skupno društvo in s seboj prinesli svoje
ideje in želje, ki jih bomo skušali uresničiti. Naše društvo je svet
v malem in novoizvoljeni upravni odbor je pripravljen z novimi
pristopi in idejami popestriti društveno delovanje. 
Zaupajte  nam svoje  predloge,  ideje:  Kaj  pogrešate? Kaj  Vas
moti? Kaj bi lahko v društvu izboljšali? ... Veseli bomo vsakega
predloga, tudi vsakega novega člana, ki bi želel na svoj način
pomagati pri ohranjanju društva.     
Upravni odbor
                                                                     
*Program, projekti, prireditve v prvem polletju 2011*

 5.  februarja smo v društvu gostili  učence iz  OŠ Franca
Rozmana Staneta iz Maribora, ki  so nam pripravili  bogat
kulturni  program,  tako  smo  počastili  slovenski  kulturni
praznik.

 19. februarja nam je »Versicherungsamt« mesta Frankfurt
nudil  predavanje  na  temo  Pokojninsko  zavarovanje,
predavanje so poslušalci zelo odobravajoče sprejeli. 

 19. marca sta nam rojakinji − zdravilki − Milica Kubiak in
Gordana Borbe predavali na temo Kako ohranimo zdravje.
Odziv  na  predavanje/delavnico  je  bil  zelo  dober,  kar  je
dokaz, da  zanimanje za alternativno medicino narašča. 

 8.  maja  –  v  nedeljo  –  bomo  po  nekaj  letih  premora
ponovno organizirali piknik. Začel se bo ob 11. uri v parku
"Riederwald",  kjer  so nam na voljo  igrišča za otroke. Za
hrano in pijačo bo priskrbljeno. Vabljeni!

 28. maja bo slovenska mladina iz Frankfurta v počastitev
20.  obletnice  slovenske  državnosti  izvedla  projekt  z
naslovom "Mladih 20 let sLOVEnije – 20 let ljubezni" .
Pobuda za  projekt  in  vse  ideje  zanj  so  iz  v  vrst  mladih
rojakov,  kar  je  dokaz,  da  se  tudi  mladi  zavedajo  svojih
korenin.  Prav  zaradi  tega  so  toliko  bolj  potrebni  naše
podpore  in  pomoči  pri  izpeljavi  projekta.  Veseli  bomo
vsakogar, ki nam bo pri tem projektu priskočil na pomoč,
bodisi s prostovoljnim delom ali pa z denarnim prispevkom.

******************************ZAHVALA**************************************
Konec  lanskega  leta  se  je  skupaj  z  ženo  Vero  v  domovino  vrnil
dolgoletni  član  nadzornega  odbora  Stane  Grešak.  Obema  se
zahvaljujemo za njuno dolgoletno prostovoljno delo v društvu  Sava ter
jima želimo veliko sreče v njunem lepem domu v Laškem.
**************************** OBVESTILA*********************************

* Konzularni dnevi v Frankfurtu do nadaljnjega odpadejo.*
Za vse dodatne informacije se do novih obvestil obračajte na

Veleposlaništvo RS, Berlin, Hausvogteiplatz 3-4,
tel.: 030/20 61 45 50, faks: 030/20 61 45 70,

e-naslov: vbn@gov.si
*Pomembno: Posodobili smo spletno stran društva! *

Na spletni strani lahko e pridobite informacije o aktualnihž
dogodkih v SAVI. Obiš ite nas na naslovu: č

http://www.sava-frankfurt.de

SPOŠTOVANI  ROJAKI
Upravni  odbor društva se vsem rojakom zahvaljuje  za v  letu
2010 na račun društva nakazane denarne prispevke.  Ti  nam
pomagajo  kriti  del  stroškov  za  najemnino,  ogrevanje  in
vzdrževanje prostorov.
Na  ob nem  zboru  društva  Sava  je  bil  soglasno  sprejetč
sklep, da letno oziroma dru insko lanarino dvignemo naž č
40 oz. 50 . €
40 € na leto ni prehuda obremenitev za družinski proračun, je pa vsota,
potrebna za  OHRANJANJE delovanja  našega društva  in  društvenih
prostorov,  ki  imajo  nalogo  povezovati  Slovence  in  so  naš  košček
Slovenije v Frankfurtu.
Društvo se med drugim financira tudi s pomočjo Državnega urada RS
za Slovence v zamejstvu in  po svetu, kamor je potrebno vsako leto
znova  vložiti  prošnjo  za  sofinanciranje  projektov,  nato  posebna
komisija pri Uradu odloča, ali bo društvu za posamezni projekt dodelila
sredstva  ali  ne.  Ministrstvo  za  šolstvo  RS  društvu  prispeva  nekaj
sredstev za čas, ko se v društvenih  prostorih odvija dopolnilni pouk
slovenščine.  Toda najemnino,  kurjavo in ostale stroške je treba kriti
mesečno in ne le v času,  ko v Sontraer Str. 3 poteka dopolnilni pouk. 
Prosimo Vas,  da  v  društveno blagajno  še  vnaprej  po  svojih  močeh
prispevate  navedeno  vsoto.  S  tem  boste  omogočili,  da  bo  društvo
lahko  obdržalo  in  vzdrževalo  prostore, kjer  si  v  knjižnici  lahko
izposojate slovenske knjige ali v arhivskem gradivu poiščete  podatke v
zvezi  z zgodovino in delovanjem društva oziroma slovenske skupnosti
v Frankfurtu.

Predloge in vprašanja pa nam lahko pošljete po elektronski pošti na:
drustvo@sava-frankfurt.de

Naš ban ni ra un:č č
Slow. Verein Sava e. V.

Kt.-Nr. 53009 (BLZ 500 308 00) LHB
Upravni odbor društva SAVA,

v aprilu 2011.

mailto:drustvo@sava-frankfurt.de
http://www.sava-frankfurt.de/
http://www.sava-frankfurt.de/


27. 5. 11 ob 19. h

PREDSRE ANJE PRED SRE ANJEMČ Č  
 •  za več info o tem večeru pišite na:

Mladih20LETsLOVEnije@gmail.com

28. 5. 11 ob 19. h

BIG OPENING – VELI ASTNA OTVORITEVČ
SRE ANJA (BIVŠIH) U ENCEV SLOVENSKE ŠOLEČ Č

Frankfurt, Offenbach, Darmstadt

• delavnice za vaše mlade nadebudneže (beri: otroke in 
najstnike)

"USTVARJAMO, OKUSIMO, UTIMO sLOVEnijo"!Č
("We CREATE, we TASTE, WE FEEL sLOVEnia!")    

... za varstvo bo torej občasno poskrbljeno. 

• zabava z 
BEATBUDDIES (frankfurtsko-slovensko Hip-Hop-kooperacijo),

ansamblom VZPON iz Gornje Radgone,
s slovenskimi in

v-srcu-vsaj-malo-slovenskimi prijatelji
 z sLOVEnije, Bruslja, Essna, Reutlingena, Stuttgarta ...

... z vsemi, ki so hodili v slovensko šolo,
s tistimi, ki še hodijo v slovensko šolo in
s tistimi, ki jim je še danes al, da niso hodili!ž

29. 5. 11 ob 12. 30
FAREWELL – POSLOVITEV – ODHOD GOSTOV

Da se bodo naši gostje srečno in varno pripeljali nazaj do svojih
domov v Sloveniji,  po Nemčiji,  v Belgiji  ...  jih bomo v nedeljo
svečano  "poškropili"  in  se  zahvalili  vsem,  ki  stojijo  ZA TEM,
posebej  še  tistemu,  ki  stoji  NAD TEM –  V PARKU SANKT
GEORGEN,  Offenbacher  Landstr.  224,  60599  Frankfurt/M
(Oberrad).

(Ob slabem vremenu bo nemško-slovensko mašno bogoslužje
 prestavljeno v notranji del St. Georgna.)

Kaj za pod zob ali dobra kapljica – da si še enkrat nazdravimo v
slovo in na ponovno snidenje – bosta dobrodošla. Vsak lahko
prinese nekaj, pa bomo imeli veliko!  Ne smemo pa pozabiti,
daje treba naravo zapustiti  takšno,  kot  nas je dočakala,  torej
brez smeti. 

Najdete nas tudi na facebooku pod
"Mladih 20 LET sLOVEnije - 20 let ljubezni

Dopolnilni pouk slovenš ine in kultureč
 v pristojnosti Republike Slovenije

 je v Frankfurtu organiziran:

 v šoli Julius Leber,   Seilerstr. 32, 60313   Frankfurt,  
- za šolarje: vsak TOREK popoldne, od 14. 30 do 17. 30,
- za mešano predšolsko šolsko skupino: 

vsak ETRTEKČ  popoldne, od 14. 30 do 17. 30;

 v prostorih društva  Sava    pouk poteka v 
Sontraer Str. 3 , 60386 Fraurt
- za predšolsko skupino: 

        VSAKO SOBOTO dopoldne od 10. do 11. 30, 
- za šolarje:

        VSAKO SOBOTO od 11. 35  do 14. 35,
- za popoldansko predšolsko – šolsko  skupino: 

VSAKO SOBOTO  od 14. 35 do 16. 05,
- za skupino odraslih slušateljev: 

                  VSAKO SOBOTO od 16. 20 do 17. 50.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine

Natalija Robnik, informacije po 069 78807606 in po
e-pošti: natro105@yahoo.de

              
VE  O DOPOLNILNEM  POUKU SLOVENŠ INE Č Č

PO SVETU NA SPLETNI STRANI STI IŠ A Č Č
http://www.zrss.si/slovenscina
 in spletni strani slovenci.si

mailto:Mladih20LETsLOVEnije@gmail.com
http://www.zrss.si/slovenscina
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