วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

ที่ วธฮ.๐๑.๐๓/๕๔

Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511-768-5746 | Fax 0511-542-1931
info@watdhammavihara.de
www.watdhammavihara.de
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๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง จัดงานสงกรานต์

เจริ ญพรคุณโยม
ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี
๒๕๕๔ เพือ่ รักษาประเพณีทด่ี งี ามของพวกเราชาวไทยและเป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยด้วย
โดยจัดงานเป็ นสองช่วง คือ พิ ธีสรงนํ้าพระวันอาทิ ตย์ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๔ ณ วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์ วันเสาร์ที่ ๒๓ จัดงานบันเทิ งที่ Sporthalle,KurtSchumacher-Schule Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover (Anderten) สถานทีเ่ ดิม
งานวันเสาร์ท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ จัดทอดผ้าปา่ เพือ่ หาปจั จัยสร้างวัด และมี
นักร้องหนุ่มคู่แฝด ลูกทุง่ หมอลําสร้างความบันเทิงตลอดทัง้ งาน
ขอเชิญสาธุชนทีม่ กี าํ ลังพร้อม ช่วยทําอาหารหวานคาวมาบริจาค เพือ่ ขายใน
ราคาบุญกุศล สะสมปจั จัยสร้างวัด
โดยงานตอนเช้าเป็ นพิธที างศาสนา หลังจากพระสงฆ์ฉนั เพลเสร็จแล้ว ทําพิธี
ทอดผ้าปา่ สร้างวัด และเป็นภาคบันเทิงต่อไป มีกาํ หนดการ ดังนี้
๑๐.๓๐ น. บูชาพระรัตนตรัย รับศีล, ตักบาตร ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
๑๑.๓๐ น. ชมการแสดงสดดนตรีไทยจาก ม.บูรพา และการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากสมาคม
เมืองไทย และอาจจะมีรายการแทรกจากคณะอื่นเข้าร่วมด้วย
๑๓.๐๐ น. ฟงั พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๓.๓๐ น. ทอดผ้าปา่ สามัคคีรว่ มกัน
๑๔.๓๐ น. ชมลูกทุง่ หมอลําโอ+เอ
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จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ

เจริ ญพร

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
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Einladung zu den Songkran-Feierlichkeiten im April 2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
das thail. Neujahrsfest (Songkran) feiern wir an zwei Terminen.
Am Sonntag den 17. April 2011 findet die Songkran- Zeremonie von 9:30 bis 16:00 Uhr
im Tempel (Ahlemer Turm) statt.
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Das Songkran-Fest feiern wir am 23. April 2011 wie gewohnt in der Sporthalle der KurtSchumacher-Schule in Anderten. Das Fest beginnt um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Es
erwartet Sie thailändische Kultur, Kulinarisches und Kunsthandwerk, entspannen Sie sich
bei Original thailändischer Massage. Für die Kinder ist wieder die Hüpfburg aufgebaut.
Programm am Samstag, 23. April 2011

10:30 Eröffnung der buddhistischen Zeremonien, Segensgebte und Gabenspende an die
Mönche (Tag Baat)
11:00 Essenspende an die Mönche
13:00 Dhamma-Lehransprache (Tetsana)
13:30 Phapa-Zeremonie
14:30 Verschiedene Unterhaltungsprogramme.
Dieses Jahr treten wieder die thailändischen Sänger O Sayun & Ae Sunya auf.
Am Nachmittag findet eine „Phapa-Spende der Barmherzigkeit“ statt. Das gesammelte Geld
wird für Ausbau/Renovierung des Tempels in Hannover Ahlem verwendet.
Über Sachspenden für die diesjährige Songkran-Tombola würde wir uns sehr freuen.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, geben Sie Ihre Sachspenden bitte im Tempel ab.
Am Tag des Festes wären wir Ihnen für Spenden, mitgebrachte Essen und Getränke für die
Besucher sehr dankbar.
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an diesen Feierlichkeiten ein und danken Ihnen für
Ihre freundliche Unterstützung.

Aktuelle Informationen, Informationen zur Anreise und Veranstaltungstermine finden Sie
auch auf unserer Webseite http://www.watdhammavihara.de
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Mit freundlichen Grüßen,

Phra Maha Thongnark Nagavaro
Abt d. Wat Dhammavihara Hannover
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ประกาศเรื่องบุญ

a a.d
ar r
ih iha
av av
m m
am am
Dh tdh
at a
W w.w
11 w
20 /w
© tp:/
ht

-๏ ขอเชิญสาธุชนแต่ละเมืองจัดผ้าปา่ มาตามกําลังของตนหรือท่านใด
จะเป็ นเจ้าภาพคนเดียวก็ได้ เพือ่ ทอดถวายปจั จัยสร้างวัด
-๏ ขอเชิญสาธุชนบริจาคอาหารหวานคาว จะทํามาเองหรือบริจาคให้
วัดเป็ นผูจ้ ดั การให้กไ็ ด้
-๏ ขอเชิญสาธุชนบริจาคเครือ่ งสอยดาวได้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
-๏ งานบันเทิงปี น้ี พบกับนักร้องหนุ่มลูกลุง่ หมอลําคูแ่ ฝดโอ+เอ

ติดต่อบริจาคอาหารได้ท่ี
คุณป๊อก
0511 7685746

จองโต๊ะออกร้านจําหน่ายสินค้าได้ท่ี
คุณนภาพร (มด) 01514 1826444
(รับจองถึงวันที่ 17 เดือนเมษายน 2552)

บริจาคสิง่ ของสอยดาวได้ทว่ี ดั กับ
คุณป็ อก
0511-768 57 46
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ประกาศ
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วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์
จัดงานสงกรานต์ ๒ วัน คือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔
จัดพิธที าํ บุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายสังฆทาน
สรงนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผูใ้ หญ่ขอพร ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔

จัดงานภาคบันเทิงที่ Sporthalle,Kurt-Schumacher-Schule Eisteichweg 5-7,
30559 Hannover (Anderten) สถานทีเ่ ดิม

จัดทําบุญตักบาตร ทอดผ้าปา่
สรงนํ้าพระพุทธรูปตลอดงาน
โอ เอ มาสร้างความบันเทิงให้อกี ครัง้
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