ที่ วธฮ.๐๑.๐๑/๕๗

Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover

วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511-768-5746
Fax 0511-542-1931
info@wathannover.de
www.wathannover.de

ra
iha e
av r.d
m ve
am nno
Dh ha
at at
W w.w
14 w
20 /w
© p:/
t
ht

Firma
Name
Straße
PLZ Ort

๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ทําบุญวันมาฆบูชา

เจริ ญพรคุณโยม

ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดงานทําบุญวันมาฆบูชา ในวันที่อาทิ ตย์ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ขอเชิญสาธุชนทัง้ หลาย มาบําเพ็ญบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาของพวกเราในครัง้ นี้ เพือ่
รักษาพระพุทธศาสนาและช่วยกันเผยแผ่วฒ
ั นธรรมแบบพุทธให้ดาํ รงคงอยูใ่ ห้นานยิง่ ขึน้
ในการนี้ ขอเชิญสาธุชนทีส่ นใจบวชพราหมณ์ปฏิบตั ธิ รรมเนื่องในวันสําคัญนี้ดว้ ย เริ่ มวันศุกร์ที่
๑๔ ถึง วันอาทิ ตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ รวม ๓ วัน
จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ
เจริ ญพร

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

ประกาศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
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จัดกงสุลสัญจร พบปะประชาชนและทําเอกสารต่างๆ
ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

วันเสาร์ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
เริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

สงกรานต์วดั ธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

จัดงาน ๒ วัน คือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

ทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานพระสงฆ์
สรงนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผูใ้ หญ่ ขอพรจากท่าน ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

จัดงานภาคบันเทิงที่ Hannover Congress Centrum ใกล้สวนสัตว์ ZOO Hannover

Adress: Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

จัดทําบุญตักบาตร ทอดผ้าป่ า,สรงนํ้าพระพุทธรูปตลอดงาน
ส่วนการแสดงต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
รถเมล์ Bus: 128, 134. สถานี Station: Hannover Congress Centrum
รถรางสาย U 11 สถานี Station: Hannover Congress Centrum
A2, A7 ต่อ A37 เข้า Zentrum สังเกตแล้วไปตามป้าย Congress Centrum/Zoo
ขอเชิญสาธุชนมาบําเพ็ญบุญพร้อมกัน ณ สถานทีแ่ ห่งใหม่โหญ่โตและงดงาม
มีทจ่ี อดรถมากกว่า ๑,๐๐๐ คัน

ขอเชิญสาธุชนทําบุญบริ จาคสิ่งของสําหรับทําสอยดาว เพื่อหาปั จจัยสร้ างวัดได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้เป็ น
ต้ นไป
บริ จาคได้ ที่วดั

ที่ วธฮ.๐๒.๐๑/๕๗

วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511-768-5746
Fax 0511-542-1931

๙ มีนาคม ๒๕๕๗
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เรื่อง จัดงานสงกรานต์

เจริ ญพรคุณโยม
ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี ๒๕๕๗ เพือ่ รักษา
ประเพณีทด่ี งี ามของพวกเราชาวไทยและเป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยด้วย โดยจัดงานสองวัน คือ
พิ ธีสรงนํ้าพระ ในวันอาทิ ตย์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์ และ
ในวันอาทิ ตย์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ จัดงานบันเทิ งที่
Hannover Congress Centrum ใกล้สวนสัตว์ ZOO Hannover
Adress: Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover
งานวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ จัดทอดผ้าปา่ เพือ่ หาปจั จัยสร้างวัดด้วย
ขอเชิญสาธุชนทีม่ กี าํ ลังพร้อม ช่วยทําอาหารหวานคาวมาบริจาค เพือ่ ขายในราคาบุญกุศล สะสม
ปจั จัยสร้างวัด
โดยงาน มีกาํ หนดการ ดังนี้
๑๐.๔๕ น. บูชาพระรัตนตรัย รับศีล, ตักบาตร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
๑๑.๓๐ น. ชมการแสดงสดช่วงแรก
๑๓.๐๐ น. ฟงั พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๓.๓๐ น. ทอดผ้าปา่ สามัคคีรว่ มกัน
๑๔.๓๐ น. ชมการแสดงดนตรี
จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ
เจริ ญพร

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

Einladung zu den Songkran Feierlichkeiten im April 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
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auch in diesem Jahr veranstaltet der Wat Dhammavihara Hannover die Feierlichkeiten zum
tradionationellen Songkran Fest.
Wir möchten Sie daher schon heute herzlichst einladen, an den beiden Veranstaltungen
teilzunehmen.

Am Sonntag, den 13.April 2014 findet die erste Songkran Feier direkt bei uns im Tempel in
Ahlem statt. Im Rahmen der Veranstaltung finden eine buddhistische Zeremonie, die
Almosenübergabe an die Mönche und die traditionelle Waschung / Wasserweihe statt.
Am Sonntag, den 20.April 2014 veranstalten wir dann das große Songkran Fest im
Hannover Congress Centrum. Die Anschrift lautet:
Hannover Congress Centrum
Adresse: Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

Anfahrt zum HCC:
ÖPNV:
Ab Hauptbahnhof:
Ab Kröpcke:

Buslinie 128 od.134 Richtung Peiner Strasse
direkt bis Hannover Congress Centrum (ca.10 Min)
Stadtbahn Linie 11 (Zoo) bis Hannover Congress Centrum

mit dem Auto:
A2/A7 bis Autobahndreieck Hannover-Süd über die A37;
Messeschnellweg bis Ausfahrt H.-Kleefeld;dann links,an der 1. Ampel
rechts in Clausewitzstr.

[Bitte geben Sie ggf. in das Navigationsgerät „Schillstraße“ Hannover ein, da einige Navigationsgeräte den Theodor-HeussPlatz nicht erkennen.]

Folgendes Programm ist für diesen Tag geplant:
10:45Uhr
Eröffnung der buddhistischen Zeremonien, Segensgebete und Gabenspende an
die Mönche (Tag Baat)
11:00Uhr
Almosenübergabe an die Mönche 11:30Uhr Unterhaltungsprogramm 1.Teil
13:00Uhr
Dhamma-Lehransprache (Tetsana) 13:30 Uhr
Phapa-Zeremonie
14:30Uhr
Unterhaltungsprogramm/ Live-Musik

Am Nachmittag findet die „Phapa-Spende der Barmherzigkeit“ statt. Die gesammelten
Einnahmen werden für den Ausbau/Renovierung des Tempels in Hannover-Ahlem
verwendet.
Für Spenden, mitgebrachte Speisen und Getränke für die Besucher am Tag des Festes, sind
wir Ihnen sehr dankbar. Wir freuen uns, Sie zu diesen Feierlichkeiten begrüßen zu dürfen und
danken Ihnen im Voraus für Ihre freundliche Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,

Phra Maha Thongnark Nagavaro
Abt d. Wat Dhammavihara Hannover

