Dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije,
spoštovani rojaki, v tokratni okrožnici se bomo najprej
spomnili na poletno društveno dogajanje.
Nanj se bomo ozrli s pomočjo besedila rojakinje Barbare
Zimic, ki živi v Frankfurtu in se kot Delova dopisnica s članki
o življenju in bivanju v Frankfurtu redno oglaša v Delu.
V tiskani izdaji Nedela je njen članek z naslovom Prišli za
nekaj let, ostali za vedno izšel 28. septembra, v spletni 5.
oktobra 2019. Z dovoljenjem avtorice in urednika članek
skoraj v celoti povzemam za bralce okrožnice.

POGLED NAZAJ 1
V Frankfurtu že skoraj 50 let deluje društvo Sava in povezuje
Slovence, ki so v Nemčijo prišli s trebuhom za kruhom.
Društvo je aktivno skozi vse leto. Organizirajo piknike za praznik
dela, pa program ob kulturnem dnevu, za Miklavža in ob prazniku
naše mlade države. Takrat zadiši po slovenski hrani, po klobasah
in zelju, pečejo se potice in jabolčni zavitki, pa gibanice in še kaj.
Nazadnje smo se tako družili in poveselili na poletnem pikniku, na
katerem je najbolj odmevala harmonika izpod spretnih prstov
Patricka Kovačiča.

Četudi morda v društvu ni več takšne gneče, kot je bila včasih, je
slednje nepogrešljivo. „Prednost društva je, da lahko nastopamo
kot partnerji, pomagamo pri organizaciji, če se kdo od tu želi
povezati s Slovenijo in obratno. Lahko tudi podpisujemo pogodbe
za projekte. Prijavljamo se na razpise Urada za Slovence po
svetu, vsako leto skušamo naše delovanje še razširiti,“ pojasnjuje
in doda, da delovanje društva financirata tako Slovenija kot
Nemčija.
Tatjana Geike, blagajničarka društva, se je v Frankfurt preselila
pred 13 leti. Deloma zaradi moža, ki je Nemec, deloma zaradi
službe.
„Ko smo se preselili, je bil sin star tri leta in mi je zelo veliko
pomenilo, da ohrani stik s slovenščino. V nekem trenutku je z
menoj želel govoriti le še nemško, meni pa je bilo pomembno, da
zna slovensko. Stik z društvom sem našla preko sodelavcev pri
LHB banki,“ pove Geikejeva in doda, da je delo, ki ga v društvu
opravlja učiteljica slovenščine Natalija Robnik izjemno
pomembno. Slovenski jezik je v mešanih družinah v Nemčiji
včasih težko ohraniti. Za to se je potrebno truditi. Nekateri se na
sobotni dopolnilni pouk slovenščine vozijo tudi uro ali dlje.
„Ure slovenskega jezika so ključne. Doma nimamo časa za
slovnico, razlagati, kako visok je Triglav, katere pokrajine imamo,
da imamo potico in žgance. Ni dovolj, da z otrokom govorimo
slovensko, mora poznati zgodovino države, mora vedeti kaj je
kurent. Občudujem vse starše, ki otroke v Frankfurt na
slovenščino vozijo z velikih razdalj ob sobotah,“ poudarja
Geikejeva.
Tako Križnar kot Geikejeva pravita, da si za naprej
puščata odprta vsa vrata. Morda se bosta še selila, morda šla
nazaj v Slovenijo. Trdnih načrtov nimata. Mnogi Slovenci v
Frankfurt prihajajo zgolj za nekaj let, a se nato tu postarajo. Na
piknikih društva Sava lahko slišiš številne zanimive življenjske
zgodbe in ob zvokih harmonike ter tipičnih slovenskih razpravah,
v katerih ne manjka politike, kaj hitro pozabiš, da si sredi Nemčije.
Po članku dopisnice Dela Barbare Zimic povzela Natalija Robnik.

POGLED NAZAJ 2
Na srečanjih je živahno, čeprav Igor Križnar, predsednik društva,
opaža, da se struktura članov zelo spreminja. „Pred desetimi leti
nas je bilo precej več. Tisti, ki so tukaj in imajo svoje vezi s
Slovenijo, ne potrebujejo društva. Od tistih, ki so prišli v 60. in 70.
letih, se jih je zelo veliko že vrnilo domov. Zdaj je veliko takšnih, ki
so povezani z evropskimi in mednarodnimi inštitucijami,“ pravi in
dodaja, da danes priseljenci že sami za vse poskrbijo, na društvo
pa se obrnejo le povsem na koncu, če se jim kje zatakne.

Fridays for future ─ 27.
septembra 2019 ─
vseslovenski podnebni
štrajk
Septembrsko zasedanje
Generalne skupščine ZN
v New Yorku so spremljali
množični podnebni
protesti po vsem svetu.
Na milijone udeležencev v

139 državah svetovne voditelje poziva k odločnemu podnebnemu
ukrepanju. Po podatkih organizatorjev se je na protestih v 14
slovenskih krajih zbralo več kot 13.000 ljudi.
Veliki podnebni protest se bo po pričakovanjih zapisal v
zgodovino kot največji doslej, poroča CNN.
https://www.24ur.com/novice/svet/veliki-podnebni-protesti.html,
Od osnovnošolcev do gimnazijcev
V Ljubljano so prispeli tudi mladi iz drugih krajev, med drugim iz
Litije. Ravnateljica jim je, kot je povedala dijakinja Maša, dovolila,
da po dva iz posameznega razreda lahko izostaneta od pouka.
Učiteljica OŠ Vrhovci Nataša Golec je na protest pripeljala
prvošolce. ″Pri pouku se veliko pogovarjamo o ločevanju,
varčevanju,″ je povedala.
Tudi sama je mati in sin ji je potarnal, da pogosto ne more živeti
okoljsko zdržno zaradi pritiskov prijateljev in okolice, ki se ne
zavedajo pomena trajnostnega življenjskega sloga.
Protest so prišli podpret tudi učenci 7. C osnovne šole Vič,
opremljeni z barvitimi transparenti: ″Zahtevamo pravičnost in
spremembe. To moramo doseči vsi mi in vlada,″ sta povedala Jan
Šuštar in Tian Zorko. ″ Namesto da bi šel na treninge z avtom,
grem s kolesom. Pozimi se prijateljem s treninga peljeva skupaj,
da dodatno ne onesnažujeva zraka,″ je svoj angažma povzel Jan,
in dodal, da tudi njegov oče namesto avtomobila uporablja kolo.
Razredničarka 7. C je dejala, da je vodstvo šole pokazalo
razumevanje za udeležbo otrok na protestu. ″Vsi učitelji po malem
poskušamo osveščati prihodnje generacije, dolžnost teh pa je, da
bodo to počeli naprej,″ je prepričana.
https://www.delo.si/novice/okolje/protesti-tokrat-tudi-v-sloveniji232387.html
S spleta povzela učiteljica slovenščine Natalija Robnik.

MOJ POGLED NA PODNEBNE PROTESTE
Vsak petek učenci in študenti protestirajo za okolje. Začela je
Greta Thunberg, ki pravi, da moramo bolj paziti na okolje in
reducirati izpuste toplogrednih plinov. Jaz se strinjam z njo, ker se
po vsem svetu vidi, da bo vedno bolj vroče, zato se talijo ledeniki
na severnem in južnem tečaju. Zdi se mi, da do zdaj še nisem nič
naredil za okolje, ker se nočem odreči nekaterim stvarem. Res pa
je, da vedno ločujem odpadke in da nisem potrošniško naravnan.
Luka Geike, učenec DPS

POGLED NAZAJ 3
ŠPORTNI USPEHI SLOVENCEV
➢ Slovenski kolesarski junak Primož Roglič (Jumbo Visma) je
brez težav zaključil Dirko po Španiji. Postal je prvi Slovenec
z zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu.
Rogličev uspeh je s tretjim mestom v skupnem seštevku

dopolnil mladi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na svoji
prvi tritedenski dirki navdušil kolesarski svet, saj je osvojil
tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.
➢ Slovenija, Francija, Belgija in Nizozemska so bile države
gostiteljice evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki je
potekalo med 12. in 29. septembrom. Na prvenstvu je prvič
sodelovalo 24 reprezentanc. Slovenska ekipa je v finalni
tekmi v Parizu igrala s Srbijo in žal osvojila »le«
srebrno medaljo.
S spletnih strani (https://www.zurnal24.si/sport/sanje-so-se-koncales-srebrno-medaljo-hvala-junaki-334829) povzela Natalija Robnik.

POGLED NAPREJ
SKPD Sava bo predvidoma od 8. do 10. maja 2020
organizator jubilejnega 25. posveta Slovencev v
Nemčiji. Vabljeni posamezniki, društva, organizacije.

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA LETA
2019 IN V PRVEM DELU LETA 2020
➢ Sobota, 9. novembra, ob 16. uri, druženje s filmskim
večerom v prostorih društva.
➢ Sreda in četrtek, 27. in 28. novembra, slovenska stojnica na
božičnem sejem v Bad Sodnu, Messer Platz, oba dneva od
16. do 21. ure.
➢ Sobota, 30. novembra, od 11. do 20. ure, slovenska stojnica
na božičnem sejmu v Bad Vilbel – Heilsbergu, pred CityHotelom, postaja »Alte Frankfurter Straße« avtobusa št. 30.
➢ Nedelja, 1. decembra, od 16. ure dalje, miklavževanje,
skupna dejavnost oddelkov DPS, učencev EŠF, njihovih
staršev ob podpori SKŽ in SKPD Sava.
➢ Sobota, 18. januarja 2020, ob 16. uri, občni zbor društva.
➢ Nedelja, 2. februarja, ob 16. uri, maša, nato osrednja
proslava za slovenski kulturni praznik, 8. februar (SKŽ
Frankfurt).
➢ Sobota, 8. februarja, od 16. ure dalje v prostorih društva
kulturno družabni večer za 8. februar, slovenski kulturni
praznik.
➢ Sobota, 7. marca, od 16. ure dalje praznovanje dneva žena v
prostorih društva.
➢ Od 8. do 10. maja jubilejni, 25. posvet slovenskih društev v
Nemčiji, organizira društvo Sava v Wiesbadnu. Vabilo sledi.
➢ Nedelja, 21. junija, ob 16. uri maša za domovino v kraju
Gernsheim.
V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava in
SKŽ Frankfurt.

STIKI – KONTAKTI
Najbolj aktualne informacije najdete na spletni strani društva:
http://www.sava-frankfurt.de in na Facebook strani:
http://www.fb.com/SavaFrankfurt, lahko se prijavite na prejemanje
novic. Kakršnekoli pobude, predloge ali vprašanja nam lahko
pošiljate po elektronski pošti na: drustvo@sava-frankfurt.de.
Za vsa sporočila vam je na voljo telefonska številka 069/ 621 950,

SLOVENSKA STOJNICA NA BOŽIČNEM
SEJMU V BAD SODNU
Dragi rojaki, društvo bo 27. 11. in 28.11. 2019 od 16. do 21. ure
na vabilo častnega konzula RS v Hessnu, g. Messerja,
zastopalo Slovenijo na božičnem sejmu v kraju Bad Soden, na
"Messer Platzu" (končna postaja S- 3, smer Bad Soden).
Društvo Sava že petič gostuje na Božičnem sejmu in tam
predstavlja Slovenijo. Ob zvokih božične glasbe lahko uživate
planinski čaj, pristno slovensko kapljico in kraški pršut.
Veselimo se vašega obiska!

člani UO bomo vrnili klic ali po dogovoru/predhodni najavi
pričakali v prostorih društva ter pomagali z informacijami.

PRISPEVKI
Društvo se najlepše zahvaljuje vsem rojakom za neprecenljive
denarne prispevke, s katerimi omogočate obstoj in delovanje
društva ter izvajanje naših programov. Veseli bomo, če boste
lahko tudi v bodoče po svojih močeh prispevali.
Priporočeni letni prispevek za posameznike: 40,00 €
V primeru elektronskega plačila navedete naslednje podatke:
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt
BLZ: 50050201, Konto: 200499513
IBAN: DE44500502010200499513
BIC: HELADEF 1822

Obstoj društva je odvisen od vaše pomoči, hvala za podporo!

KONZULARNI DNEVI
Konzularne dneve organizira Veleposlaništvo RS iz Berlina v
prostorih društva Sava. Termin naslednjega konzularnega dne bo
objavljen na spletni strani društva in veleposlaništva.

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti Ministrstva
za izobraževanje, znanost, šport Republike Slovenije je v
Frankfurtu od septembra 2017 organiziran le ob sobotah in
(razen med šolskimi počitnicami) poteka v prostorih društva
Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:
➢ 1. mešana skupina od 12. 30 do 14. ure,
➢ 2. mešana skupina od 14. do 15. 30,
➢ skupina odraslih slušateljev od 15. 45 do 18. ure.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, več
informacij po e-pošti: natro105@yahoo.de
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU NA
SPLETNI STRANI STIČIŠČA http://www.zrss.si/slovenscina in
spletni strani http://slovenci.si
Veleposlaništvo naproša, da morebitno zanimanje za naslednji
konzularni dan sporočite na elektronski naslov: vbn@gov.si oz. po
telefonu: 030/206 145 50 ali 030/206 145 54.
Vse dodatne informacije dobite na Veleposlaništva RS v Berlinu,
Hausvogteiplatz 3-4, tel.: 030/206 145 0, faks: 030/206 145 70,
http://berlin.embassy.si, e-naslov: vbn@gov.si.
UO društva Sava, oktober 2019

PRIREDITEV ZA UVOD V PRAZNIČNI
DECEMBER
TRADICIONALNO MIKLAVŽEVANJE V SKŽ
(auf dem Muehlberg 14, cerkev »Herz Marien«).
V nedeljo, 1. decembra 2019, ob 16. uri maša, nato program
učencev DPS in EŠ v pozdrav častnemu gostu Miklavžu,
zatem druženje za praznično obloženo mizo. Vabljeni!

