HAMBURGI MAGYAROK EGYESÜLETE E. V.
VEREINIGUNG DER HAMBURGER UNGARN E. V.

Kedves Hamburgi Magyarok!
Reméljük, kellemesen telt a nyár a hamburgi kiszámíthatatlan időjárás ellenére is.
Elkészült őszi programunk, szokás szerint táblázatba foglalva. Bővebb informácóikat
az egyes rendezvényekről mindig az aktuális, tehát a soronkövetkező rendezvény
hirdetésében adunk a főhelyen.
Továbbra is szeretettel várunk tagot és nem tagot rendezvényeinkre. Ahhoz viszont,
hogy változatos programokat tudjunk szervezni, szükségünk van nemcsak fizető
tagokra, hanem tevékenységet vállaló személyekre is.
Üdvözlettel
A HME Vezetősége

2016. szeptember
04.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban
Langenstücken 40, 22393 Hamburg
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83)

18.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445)
Bibliai történetek gyermekeknek
Új lehetőség magyarul tudó, ill. tanuló gyermekek számára: a hamburgi magyar
református istentiszteletek idejében olyan magyar gyermekfoglalkozások
sorozatát kezdjük, melyen egy-egy bibliai történetet dolgozunk föl
gyermekszerűen, játékosan. Ehhez tartozó gyermekénekekkel, versikékkel,
gyermekimákkal is ismerkedünk és tanulgatjuk őket.

2016. október
02.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban
Langenstücken 40, 22393 Hamburg
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83)

08.
szombat
19 óra

Est Kertész Imre emlékére.
Kova László és Menich-Horváth István közreműködésével
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16.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445)
Bibliai történetek gyermekeknek
Új lehetőség magyarul tudó, ill. tanuló gyermekek számára: a hamburgi magyar
református istentiszteletek idejében olyan magyar gyermekfoglalkozások
sorozatát kezdjük, melyen egy-egy bibliai történetet dolgozunk föl
gyermekszerűen, játékosan. Ehhez tartozó gyermekénekekkel, versikékkel,
gyermekimákkal is ismerkedünk és tanulgatjuk őket.

22.
szombat
19 óra

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából.
Meghívott előadó Dr. Hefty György, a Frankfurter Allgemeine Zeitung Dr Georg
Paul Hefty néven jól ismert volt szerkesztője.

2016. november
05.
szombat
15 óra

Gyerektalálkozó

05.
szombat
17 óra

Varrótanfolyam Csepregi Andreával. (III. rész)

06.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban
Langenstücken 40, 22393 Hamburg
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83)

19.
szombat
19 óra

A nő meg a férfi, ha 40 (vagy több vagy kevesebb). Szabó T. Anna, Lackfi
János és mások versei.
A Verslavina c. versgyűjtemény bemutatása (a f. év első hónapjaiban a
Facebookon lezajlott költői vetélkedés anyagából).

Betekintés a gépvarrás rejtelmeibe, valamint patchwork technikák elsajátítása.
Mindazoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk profiktól mindezt eltanulni.
Hozzatok varrógépet és pár méter hosszabbító-elosztót, valamint batyus
inni-ennivalót magatokkal. Igazi csajos buli lesz, de várjuk az ügyesebb
férfiakat is.

Bemutatja: Horváth Tibor
20.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445)
Bibliai történetek gyermekeknek
Új lehetőség magyarul tudó, ill. tanuló gyermekek számára: a hamburgi magyar
református istentiszteletek idejében olyan magyar gyermekfoglalkozások
sorozatát kezdjük, melyen egy-egy bibliai történetet dolgozunk föl
gyermekszerűen, játékosan. Ehhez tartozó gyermekénekekkel, versikékkel,
gyermekimákkal is ismerkedünk és tanulgatjuk őket.
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26.
szombat
19 óra

Egyesületi Taggyűlés
(csak egyesületi tagok számára)

2016. december
03.
szombat
15 óra

Gyerektalálkozó

03.
szombat
19 óra

Mikulás táncmulatsággal az Alster Cityben
Szervezi: Horánszky Adél

04.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban
Langenstücken 40, 22393 Hamburg
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83)

10.
szombat

Kirándulás vonattal a Lübeck-i Karácsonyi Vásárba
Maga a vásár egy érdekesség, ahol kézművességbemutató programok,
mesejátékok, a St. Petri templomban karácsonyi ajándékkészítés gyerekeknek,
és vásár mellett jégpálya van.
Indulás délelőtt, érkezés késő este. A csoportot Fazekas Judit vezeti.
Érdeklődés 0157-71859922

18.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445)
Bibliai történetek gyermekeknek
Új lehetőség magyarul tudó, ill. tanuló gyermekek számára: a hamburgi magyar
református istentiszteletek idejében olyan magyar gyermekfoglalkozások
sorozatát kezdjük, melyen egy-egy bibliai történetet dolgozunk föl
gyermekszerűen, játékosan. Ehhez tartozó gyermekénekekkel, versikékkel,
gyermekimákkal is ismerkedünk és tanulgatjuk őket.
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