SEDANJOST

POGLED NAZAJ
Dragi bralci naše okrožnice, cenjeni prijatelji Slovenije,
spoštovani rojaki, tudi v letošnji pomladanski okrožnici se
bomo najprej ozrli nazaj, in sicer v Are, na svetovno
prvenstvo v alpskem smučanju. Tam nas je 10. februarja
2019 razveselila zlata Ilka Štuhec, saj je obranila naslov
svetovne prvakinje in prejela zlato medaljo.

Na novo slovensko medaljo oziroma senzacijo v Areju je bilo
treba čakati le en dan: Štefan Hadalin, slalomski kamikaze,
je na kombinacijski tekmi osvojil srebrno snežinko, s 30.
mhttp://www.berlin.embassy.si/esta se je prebil do srebrne
Medalje na SP.

Na začetku marca se je tudi Slovenija uspešno predstavljala
na enem izmed največjih sejmov turizma na svetu, ITB
Berlin.
20. marca 2019 smo lahko v medijih prebrali naslednjo
razveseljivo novico:
V okviru 10. mednarodne konference Dnevi
korporativne varnosti je Ljubljana že tretjič prejela
nagrado Slovenska velika nagrada varnosti (Slovenian
Grand Security Award) v kategoriji »najbolj varno mesto
za leto 2018«.
V letu 2019 kar nekaj slovenskih organizacij in ustanov
obhaja častitljive jubileje.
→ 310-letnico obeležujeta Kapucinski arhiv in knjižnica
samostana v Škofji Loki, v arhivu je shranjen Škofjeloški
pasijon, najstarejši dramski tekst v slovenskem jeziku.
→ 100. obletnico praznujeta Univerza v Ljubljani in SNG
Maribor.

→ Loški muzej Škofja Loka (v Loškem gradu) praznuje 80.
obletnico.
→ 70. obletnico bosta zaznamovala Mestno gledališče
ljubljansko, drugo največje dramsko gledališče v Sloveniji, in
inštitut Jožef Štefan, največji slovenski znanstveni center.
→ 24. 3. 2019 je Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2016
Duncan Haldane v prostorih slovenskega veleposlaništva v
Washingtonu zaprisegel kot slovenski državljan. Haldane se
je rodil leta 1951 v Londonu, njegova mati Ljudmila Renko
pa je bila Koroška Slovenka. Haldane pa se danes
opredeljuje kot pol Škot in pol Slovenec.

POGLED NAPREJ
→ V Ljubljani bo od 8. do 11. aprila potekal Svetovni
gradbeni forum 2019 (Odpornost stavb in infrastrukture).

Častni pokrovitelj bo predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor.
→ Od 30. aprila do 5. maja 2019 bodo v Ljubljani potekale
30. mednarodne salezijanske igre mladih – PGSi Slovenija
2019.
→ Evropske volitve, 26. maj 2019
Tokrat ni dovolj samo upanje v boljšo prihodnost. Tokrat
moramo zanjo vsi prevzeti odgovornost. Narediti moramo
več, kot le iti na volitve ─ prepričati moramo tudi druge, da
se jih udeležijo. Če vsi volimo, vsi zmagamo.
→ Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019.
Dodatne informacije dobite na Veleposlaništvu RS v Berlinu
(http://www.berlin.embassy.si/).
→ 8. junija bo na sporedu na ZDF oddaja 1, 2 oder 3, v
kateri so marca največ znanja pokazali trije učenci OŠ
Miklavž na Dravskem polju, Lea Korošak, Aljaž Šavora in
Neja Györek.
Besedilo in fotografije s slovenskih spletnih strani
http://blog.kulturnik.si/okrogle-obletnice-2019/
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-evropski-parlament/volitve-vevropski-parlament-2019, http://znanost.sta.si/2619264/nobelovnagrajenec-za-fiziko-duncan-haldane-zaprisegel-kot-slovenskidrzavljan povzela in priredila Natalija Robnik.

DOGODKI IN PRIREDITVE DO KONCA
JUNIJA 2018
➢ Sobota, 4. maja, od 13. ure dalje tradicionalni pomladni
piknik za športnim igriščem, Steinauer Straße 44,
Fechenheim.
➢ Od petka, 10. maja, do nedelje, 12. maja, 24. posvet
slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih
delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji, tokrat še
posebej vabljene družine z otroki, saj bodo v
družinskem letovišču ob Bodenskem jezeru
(Familienferiendorf Langenargen) organizirane
delavnice za otroke. Prijavnica za srečanje je na spletni
strani društva (http://sava-frankfurt.de/).
➢ Sobota, 18. maja, od 10. 30 dalje, skupna dejavnost
oddelkov DPS, staršev iz Frankfurta in Mannheima,

učencev EŠF, ob podpori SKPD Sava in Urada RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu predavanje z
ustvarjalnimi delavnicami za otroke in starše. Vodi ga.
Andreja Rustja Moškotevc iz Berlina.
S temi dejavnostmi in s sodelovanjem pri maši za
domovino se bodo učenci DPS in EŠ v Frankfurtu
poslovili od šolskega leta.
➢ Nedelja, 16. junija, ob 13. uri, maša za domovino v
Gernsheimu, Maria Einsiedel, nato srečanje s piknikom
(SKŽ Frankfurt).
➢ Sobota, 29. junija, od 15. ure naprej zadnje
predpočitniško druženje učencev DPS in EŠ z igrami na
prostem (ob lepem vremenu) ali z družabnimi igrami v
prostorih društva.
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, člani UO bomo vrnili klic ali po dogovoru/predhodni
najavi pričakali v prostorih društva ter pomagali z
informacijami.
POMLADNI PIKNIK!
Piknik bo v soboto, 4. maja od 13. ure dalje.
V okviru druženja vabimo tudi na sprehod/pohod do gozda
„FECHENHEIMER WALD“.
PROSTOR: kot lansko leto, torej za športnim igriščem,
Steinauer Straße 44, Fechenheim, v bližini »Vogelschutzwarte
für Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland«.
DOSTOP z javnim prevozom: najbližja avtobusna postaja
na »Steinauer Straße«, avtobusi št. 41, 44, in 5.
Vabljeni!

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 €
PRIREDITEV ZA ZAKLJUČEK
ŠOLSKEGA LETA
BO V SOBOTO, 18. MAJA 2019.
ZBIRANJE v dvorani cerkve »St. Hildegard« v
Mannheimu OD 10. URE DO 10. 30, NATO SREČANJE
Z ANDREJO RUSTJA MOŠKOTEVC.
Ta Slovenka je čuteča popotnica, teologinja, novinarka. S
svojo preprostostjo in spoštovanjem si je pridobila zaupanje
Inuitov na kanadski Arktiki in časa živela z njimi.
V zanimivi interaktivni delavnici nam bo približala življenje in
kulturo Inuitov. Pokazala nam bo diapozitive o Arktiki,
življenju na severu, o severnih medvedih … Potipali bomo
nekaj predmetov iz inuitskega vsakdana, poskusili "inuitski
kruh", se naučili nekaterih inuktitut besed/gest … VEČ
BOSTE IZVEDELI, ČE SE NAM BOSTE 18. MAJA
PRIDRUŽILI NA SREČANJU V: dvorani cerkve "St.
Hildegard", Dürkheimer Str. 88, Käfertal Süd, 68309
Mannheim.
Vabljeni!

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. A zaenkrat od aprila 2019 do

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 dopoldne od 10. 30 do 12.,
➢ 2., 3. mešana skupina od 12. do 15. 45,
➢ skupina odraslih slušateljev od 15. 45 do 18. ure.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, enaslov: natro105@yahoo.de
O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU najdete
izčrpne informacije NA SPLETNI STRANI STIČIŠČA
http://www.zrss.si/slovenscina in spletni strani http://slovenci.si

nadaljnjega v Frankfurtu ni predviden noben konzularni
dan.
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.
Prav tako do jeseni odpadejo konzularni dnevi v društvu
Bled Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.
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, aprila 2019

