Шановні родини!
Ви пройшли важкий шлях, і ми сподіваємося, що Ви знайдете мир і спокій з нами в
Овельґьонне.
Наші співробітники пані Стовер, пані фон Руннен, пані Столле та пані Зеланд подбали про
вас у перші кілька днів і допомогли вам влаштуватися у нас.
Ситуація така, що Ваші діти в Нижній Саксонії можуть і повинні скористатися різними
можливостями освіти та догляду за дітьми. Як усі діти та молодь тут, а також Ваші діти
мають право на безкоштовний догляд, безкоштовне шкільне чи професійне навчання від
держави – залежно від їхнього віку.
Нажаль, на даний час, немає вільних місць у яслах та дитячих садочках. Ми можемо лише
здогадуватися про страхи та хвилювання, які Ви зараз переживаєте, і що для Вас зараз
важливіше обмінятися ідеями з іншими родинами з України та трохи прижитись тут, у
Німеччині.
Парафія Овельґьонне та парафіяльна громада Vier Kirchen Ovelgönne (чотири церкви
Овельґонне) запрошують вас та ваших дітей на зустріч.

„MOIN“ - це відкрите місце зустрічі для людей та сімей, які були вимушені виїхати з
України через війну та проживають у громаді Овельґьонне.

М = спільність
О = Овельґьонне
I = інтеграція
N = любов до ближнього
„MOIN“ завжди відбувається у ВІВТОРОК, СЕРЕДУ та П’ЯТНИЦЮ з 9:00 до 12:00 у
громадському центрі за адресою: Eselstraße 6, 26939 Großenmeer.
В цьому центрі у Вас буде ножливість зустрітись та обмінятись необхідною інформацією.
Інші пропозиції з округу Везермарш та від організації «Рефугіум», наприклад, мовні курси
для інтеграції, будуть запропоновані з часом.
Під час зустрічей Громада Овельгьонне організовує підтримку для ваших дітей з боку
фахових працівників освіти. В окремій кімнаті дітьми шкільного віку опікуватиметься
вчитель з України. А також початковою школою Овельґьонне було надано мобільні пристрої
для дистанційного навчання.
Після Великодніх канікул Ваші діти мають бути зараховані до місцевих шкіл.
Перша зустріч відбудеться 25 березня 2022 року о 9:00 годині. Також на цей ранок
заплановане молитовне богослужіння з пасторкою Ренате Болтєс у церкві Святої Анни в
Гроссенмер.
Під час «MOIN» зустрічей для вас буде відкрита церква Св. Анни для молитви в тиші.
Як Вам потрапити на зустріч?

У Вас є можливість безкоштовного проїзду у автобусі. Автобусна зупинка знаходиться
неподалік центру містечка. Звідти можна легко дійти до громадського центру на Eselstraße 6,
26939 Großenmeer.
Участь відбувається згідно правил 3G. Якщо Ви не вакциновані, Ви маєте можливість
безкоштовно пройти тест на КОРОНУ на ринковій площі в Гроссенмері (Marktplatz
Großenmeer).
Ми очікуємо на Вас з нетерпінням!
Будь ласка, приходьте на відкриття 25 березня о 9:00 у Гроссенмер та візьміть із собою
друзів та знайомих.
Найщиріші привітання,
Саша Столорж
Мер Овельґьонне

Ренате Болтєс
пасторка Овельґьонне

Приклад поїздки на автобусі:
до Гроссенмер

з Гроссенмер

