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วดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์
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ท่ี วธฮ.๐๒.๑๑/๕๔ 
 
 
 
 
 
Wat Dhammavihara Hannover 
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover 
 
An alle Mitglieder, Freunde 
und Interessierte des 
Wat Dhammavihara Hannover 

 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 
 
 

เรือ่ง  จดังานทาํบญุวนัขึน้ปีใหม่ ๒๕๕๕/2012 

เจริญพร  คณุโยม  

 

ดว้ยวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์กาํหนดจดังานทาํบญุวนัขึน้ปีใหม่ ๒๕๕๕/2012 ในวนั

อาทติยท์ี ่๑ มกราคม ๒๕๕๕  

ในโอกาสน้ี ขอเชญิสาธุชนมาบาํเพญ็บุญกุศลรว่มกนั เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ตวัเราและ

ครอบครวัเน่ืองในวนัขึน้ปีใหม ่ 

โดยชว่งเชา้ประมาณ ๑๐.๕๐ น. ทาํบุญตกับาตร ชว่งบ่ายหลงัจากรบัประทานอาหาร

เสรจ็แลว้ ฟงัพระธรรมเทศนา ๑ กณัฑ ์เสรจ็แลว้ ทอดผา้ปา่สง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่เสรจ็แลว้

ขอเชญิจบัฉลากแลกของขวญัเพือ่สรา้งมติรไมตรใีหอ้บอุน่ โดยขอตัง้ราคาของขวญั ๑๐ ยโูร ขึน้

ไป  

ทางวดัจะเตรยีมของขวญัพเิศษไว ้๓ ชิน้ เพือ่ใหท้า่นทีม่าทาํบุญรว่มกนัจบั 
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เรือ่ง  จดังานทาํบญุวนัพ่อ ถวายเป็นพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

และกงสลุสญัจร ณ วดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์
 

เจริญพร  คณุโยม  

ดว้ยวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์ กาํหนดจดังานวนัพอ่แหง่ชาตขิึน้ในวนัอาทติยท์ี ่ ๔ ธนัวาคม 

๒๕๕๔ ณ วดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์ 

ในโอกาสน้ี ขอเชญิสาธุชน รว่มกนัเป็นเจา้ภาพผา้ปา่สามคัค ี๑๐๙ กอง ๆ ละ ๔๙ ยโูร เพือ่เป็นสริิ

มงคลในวนัอนัเป็นมงคลน้ี  รว่มกบัเพือ่นๆ เป็นเจา้ภาพกไ็ด ้ เพือ่สรา้งความงามของจติและเพือ่ฝึกจติให้

งามเทา่นัน้อนัจะเป็นบุญบารมแีก่ชวีติ อกีทัง้เป็นการเพิม่พลงัชวีติมกีาํลงัยิง่ในการดาํรงอยูใ่นปจัจุบนั

จนถงึภพชาตต่ิอไป 

ทางวดัเตรยีมตน้ผา้ปา่ไวใ้หท้า่นทีเ่ป็นเจา้ภาพ เป็นพานบายศรทีาํจากผา้และรบิบิน้งดงาม  หลงั

ทอดผา้ปา่เสรจ็ ขอเชญินํากลบับา้นเพือ่ราํลกึถงึบุญทีเ่ราทาํ  

ขอเชญิสาธุชนบวชพราหมณ์ปฏบิตัธิรรม ตัง้แต่เยน็วนัศุกรถ์งึวนัอาทติย ์๒-๔  

เชญิแจง้เป็นเจา้ภาพผา้ปา่ไดท้ีว่ดัตามหมายเลขโทรฯขา้งบน 
 

และขอแจ้งให้สาธชุนทราบว่า วนัเสารท่ี์ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ทางสถาน

เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรงุเบอรลิ์น จดักงสลุสญัจร ท่ีวดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์

 

 จงึเจรญิพรมาใหส้าธุชนไดท้ราบ 

                 เจริญพร 
 
 

 
          พระมหาทองนาค นาควโร 

 

ประธานสงฆว์ดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์ 
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ซ่อม 
ขอเชิญเป็นเจา้ภาพผา้ป่าพนักองฉลองวดั ๙ ปี 

วดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร์ 

Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover. Tel. 0511 768 57 46 
 

เน่ืองจากหลงัคาของวดัธรรมวหิาร ฮนัโนเฟอร ์เกดิความชาํรดุทรดุโทรม เหตุจากถูกใชม้าแลว้
หลายปี ก่อนทีว่ดัของเราจะยา้ยมาอยู ่ณ อาคารแหง่น้ี  ถงึแมว้า่ขณะน้ีหลงัคายงัพอใชไ้ด ้แต่สภาพ
ของหลงัคากเ็ก่ามากอยา่งยิง่ ดแูลว้ไมง่าม 

บดัน้ี เป็นเวลาอนัสมควรทีจ่ะซ่อมหลงัคาวดัใหด้ขีึน้ และสามารถทีจ่ะคงทนอยูไ่ดอ้กีหลายปี และ
ดว้ยความทีอ่าคารแหง่น้ี เป็นอาคารหลงัใหญ่ จงึจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการซ่อมแซมเป็น
จาํนวนมาก  
จงึขอชวนเชญิสาธุขนทัง้หลายรว่มกนัเป็นเจา้ภาพผา้ปา่ซ่อมหลงัคาครัง้น้ี  โดยทางวดัตัง้กองผา้ปา่
ไวห้น่ึงพนักอง กองละ ๑๑๙ ยโูร  
ทางวดัเตรยีมของชาํรว่ยมอบเป็นของทีร่ะลกึแก่เจา้ภาพทุกทา่น เพือ่เป็นสริมิงคล ในงานผา้ปา่พนั
กองครัง้น้ีดว้ย จะทอด วนัฉลองวดัครบ ๙ ปี วนัที ่๒๔ มถุินายน ๒๕๕๕ 
ทา่นทีป่ระสงคเ์ป็นเจา้ภาพผา้ปา่ครัง้น้ี ขอเชญิแจง้เป็นเจา้ภาพกบัทางวดัไว ้หรอืกลุ่มสาธุชนเมอืง
ใดมตีวัแทนในการรวมรายชื่อ ขอเชญิแจง้ไวก้บัตวัแทนบุญทา่นนัน้ 
ดว้ยอาํนาจแหง่บุญน้ี ขอทา่นจงเป็นผูม้สีขุภาพทีด่มีทีีอ่ยูอ่าศยัทีแ่ขง็แรงดงาม ประดุจดงัวมิาน
สถานอาคารใหญ่โต ขอใหม้คีรอบครวัทีด่ทีีอ่บอุน่ มทีรพัยส์มบตัสิมบรูณ์พนูผล อยา่ทุกข์
ยากลาํบากดว้ยเรือ่งใดๆ ขอใหไ้ดเ้ป็นเศรษฐมีหาเศรษฐผีูใ้จบุญ ตัง้มัน่อยูใ่นบุญ มปีญัญาเป็น
สมัมาทฐิ ิจนกวา่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน เทอญฯ 

เจริญพร  
 

พระมหาทองนาค นาควโร 
  ประธานสงฆว์ดัธรรมวิหาร ฮนัโนเฟอร ์
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über unsere kommenden Veranstaltungen im Winter 2011 informieren. 
 
Am 4. Dezember 2011 feiern wir den thailändischen Vatertag mit einer Zeremonie.  

In der Zeit vom 2. bis 4. Dezember 2011 haben Thailänderinnen die Möglichkeit im Wat 
Dhammavihara an einer dreitägigen Buat Mae Chi (Meditationszeit als Nonne) teilzunehmen. 
 
Am 17. Dezember 2011 bietet das Konsulat-Team der thailändischen Botschaft  in der Zeit  
von 9 bis 17 Uhr seine Dienste an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
(www.watdhammavihara.de) unter Angebote -> Kosulat-Team. 

Für spezielle Vorabinformationen oder weitere Fragen setzen Sie bitte mit der Botschaft unter 
Telefon 030 79481-112 oder 030 79481-114  in Verbindung. 
 
Unsere Neujahrs-Zeremonie findet am 01. Januar 2011 statt. Wir möchten an diesem Tag ein 
verspätetes „Wichteln“ veranstalten. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, bringen Sie bitte ein 
kleines verpacktes Geschenk im Wert von ca. 10 € mit. 
 
Da das Dach des Ahlemer Turm in „die Jahre gekommen“ und teilweise reparaturbedürftig ist, 
planen wir es neu zu decken. Dazu starten wir eine Spendenaktion und hoffen, dass wir die 
benötigten Mittel (119.000,- €) bis zu unserem 9-jahrigen Jubiläum am 24. Juni 2012  
zusammen bekommen haben. Wir bedanken uns schon jetzt für jede helfende Spende bei Ihnen. 
 
Zu allen Veranstaltungen laden wir Sie, Ihre Freunde und Bekannte ganz herzlich ein und freuen 
uns auf Ihren Besuch. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite http://www.watdhammavihara.de 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Phramahan Thongnark Nagavaro 




