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6. Rundschreiben 2014, in Deutsch! (November 2014)
VERANSTALTUNGEN DER DGG SAAR e.V. IN KÜRZE
Donnerstag, den 4. Dezember 2014 -entfällt-entfällt-entfällt-entfälltDas geplante Monatstreffen fällt aus, da am Sonntag danach, den 7. Dezember2014, die
36. Ordentliche Mitgliederversammlung der DGG Saar mit Neuwahl des Vorstandes
stattfindet und diese Termindichte scheint in der vorweihnachtlichen Zeit zu hoch zu sein.

Sonntag, den 07. Dezember 2014, 11:00 Uhr, Holzhaus
• 36. Ordentliche Mitgliederversammlung der DGG Saar
im weihnachtlichen Flair mit Neuwahl des Vorstandes!
Eine gesonderte Einladung mit der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung liegt bei.
Dieses Jahr steht die Neuwahl des Vorstandes an. Ich hoffe, dass zahlreiche Mitglieder an
dieser Veranstaltung teilnehmen. Das wäre ein Zeichen seitens der Mitglieder, dass sie die
Arbeit des Vorstandes schätzen und unterstützen. Während der Sitzung werden Kaffee und
Plätzchen angeboten, nach der Sitzung werden die Mitglieder eingeladen, kostenlos einen
Imbiss oder eine Suppe zu genießen und miteinander einen Plausch zu halten.

Sonntag, den 14. Dezember 2014, 15:30 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
• Griechisch-Orthodoxe Weihnachtsliturgie mit Pater Zarkanitis
Sie sind alle herzlich eingeladen, insbesondere Familien mit Kindern, auf die eine
kleine Überraschung, außer den Weihnachtsplätzchen, wartet.

Sonntag, den 21. Dezember 2014, 15:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
• Weihnachtsfeier der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Saar

Es ist das erste Mal, dass eine Weihnachtsfeier ohne Verbindung mit einer Liturgie bei der
DGG Saar durchgeführt wird. Ich lade alle Mitglieder herzlich ein, besonders Familien mit
Kindern, und hoffe, dass es uns gelingt, eine festliche und fröhliche Weihnachtsatmosphäre
zu gestalten.

Sonntag, den 25. Januar 2015, 15:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
• Anschneiden des traditionellen griechischen Neujahrkuchens
(Vassilopita) mit der Glücksmünze. Vorher: Jubilarehrung langjähriger Mitglieder und Begrüßung der Neumitglieder des Jahres 2014.
Es handelt sich um eine der beliebtesten Veranstaltungen unserer Gesellschaft, auf griechische Art das Neujahr zu begrüßen, nämlich den Neujahrskuchen anzuschneiden und die
GLÜCKSKINDER 2015 zu ermitteln: es sind diejenigen, die in Ihrem Stück Kuchen die
Glücksmünze finden! Wir werden ausreichend viele VASSILOPITA´s backen, so dass jeder
Besucher ein eigenes Stück Kuchen (vielleicht mit der Glücksmünze) garantiert erhält. Für
die Kinder werden wir besondere Neujahrskuchen backen. Die Jubilare und die Neumitglieder des Jahres 2014 erhalten eine eigene Einladung und ein kleines Geschenk.

Donnerstag, den 5. Februar 2015, 19:00 Uhr, Holzhaus am Ilseplatz
• Monatstreffen mit einem interessanten Thema!

Ich wünsche unseren Mitgliedern und Freunden schöne Feiertage und alles Gute!
Eure Vorsitzende, Euthymia Graßmann-Gratsia.
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6η Επιστολή του 2014, στα Ελληνικα! (Νοεµβρ. 2014)
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Πέµπτη, 4η ∆εκεµβρίου 2014 - ∆ΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ Η σχεδιαζόµενη µηνιαία συνάντηση δεν θα λάβει χώρα, γιατί την επόµενη Κυριακή, 7η
∆εκεµβρίου 2014, θα συγκλιθεί η 36η Γενική Συνέλευση της ΓΕΕ του Σάαρλαντ και το
πλήθος των εκδηλώσεων λίγο πρίν τα Χριστούγεννα κρίνεται σαν υπερβολικό.

Κυριακή, 7η ∆εκεµβρίου 2014, 11:00 η ώρα, Ξύλινο οίκηµα
• 36η Γενική Συνέλευση µε Χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα και
εκλογή του νέου διοικητικού συµβουλίου της ΓΕΕ Σάαρλαντ!
Την ιδιαίτερη πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση αποστέλλω µε αυτή την επιστολή. Φέτος
θα γίνουν εκλογές για ενα νέο διοικητικό συµβούλιο και ελπίζω πολλά µέλη µας να λάβουν
µέρος στη Συνέλευση. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα προσφερθούν δωρεάν καφές
και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Μετά την συνεδρίαση θα προσκληθούν τα µέλη µας, να
απολαύσουν, µε έξοδα της Εταιρείας, ένα σνάκ ή µια σούπα και να συζητήσουν µαζί.

Κυριακή, 14η ∆εκεµβρίου 2014, 15:30 η ώρα, Ξύλινο οίκηµα

• Ελληνική ορθόδοξη χριστουγ. λειτουργία µε τον πατέρα Ζαρκανίτη
Σας προσκαλώ όλους εγκάρδια στην Λειτουργία αυτή, ιδιαίτερα οικογένειες µε παιδιά, στα
οποία επιφυλάσσουµε, εκτός από τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, και µια µικρή έκπληξη.

Κυριακή, 21η ∆εκεµβρίου 2014, 15:00 η ώρα, Ξύλινο οίκηµα
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Γέρµανο-Ελληνικής Εταιρείας
Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει µια χριστουγεννιάτικη γιορτή στην εταιρεία µας ανεξάρτητα
από µία Λειτουργία. Σας προσκαλώ εγκάρδια να συµµετάσχετε, ιδιαίτερα οικογένειες µε
παιδιά, και ελπίζω, ότι θα καταφέρουµε να προσφέρουµε µία εορταστική και χαρούµενη
χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα.

Κυριακή, 25η Ιανουαρίου 2015, 15:00 η ώρα, Ξύλινο οίκηµα
• Κόψιµο της παραδοσιακής ελλην. βασιλόπιτας µε το φλουρί.
Προηγουµένως: τιµητική διάκριση των µελών που γιορτάζουν
επέτειο και καλωσόρισµα των νέων µελών του 2014.
Πρόκειται για µία από τις πιο αγαπητές εκδηλώσεις του συλλόγου µας, το να καλωσορίζεται
δηλαδή το νέο έτος µε το ελληνικό έθιµο „ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ“ και να διαπιστώνεται, ποιοί είναι οι τυχεροί του καινούργιου χρόνου: είναι όσοι βρούν στο δικό τους
κοµµάτι βασιλόπιτα το φλουρί. Θα ψήσουµε πολλές βασιλόπιτες, ώστε µπορούµε να
εγγυηθούµε, ότι ο κάθε επισκεπτης θα λάβει το δικό του κοµµάτι, ίσως µε ένα φλουρί.
Στα παιδιά θα προσφερθούν βασιλόπιτες, που θα έχουν φτιαχθεί ειδικά γι´αυτά.
Τα µέλη που θα διακριθούν και θα καλωσορισθούν θα λάβουν ιδιαίτερη πρόσκληση.

Πέµπτη, 5η Φεβρουαρίου 2015, 19:00 η ωρα, Ξύλινο οίκηµα
• Μηνιαία συνάντηση γύρω από ένα ενδιαφέρον θέµα!

Εύχοµαι στα µέλη και τους φίλους µας καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισµένο το καινούργιο έτος 2015!
Η πρόεδρος σας, Ευθυµία Graßmann- Γράτσια

