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Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Πάσχα 2017- Πρόσκληση
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας
Σας καλούμε και θα χαρούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση του Κυρίου και
την μεγάλη γιορτή της Αγάπης ,το Πάσχα με τα παραδοσιακά κόκκινα αυγά, αρνιά και
τσουρέκια.
Λειτουργία:
Το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017 θα τελεστεί στον Ιερό Νάο Inselkapelle στη Βέρνη η
Θεία Λειτουργία και η Τελετή της Αναστάσεως. Ώρα έναρξης της Λειτουργίας 18.30.
Υπενθυμίζουμε ότι το «Χριστός Ανέστη» θα ψαλεί στο προαύλιο της εκκλησίας στην
αρχή της Λειτουργίας, γι αυτό παρακαλείστε να μην αργοπορήσετε. Η είσοδος στο
ναό,λόγω έργων, γίνεται από την σκάλα απέναντι από τα επείγοντα περιστατικά του Ινζελ.
Μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία παρακαλείστε να σβήσετε τα κεριά μέσα στο ναό, μετά το
τέλος της Λειτουργίας,κατά την έξοδό σας, θα μπορείτε να παίρνετε το Άγιο Φως.
Οι επόμενες Θείες Λειτουργίες θα τελεστούν ως εξής
Κυριακή 28 Μαίου 2017 ώρα 10:30 το πρωί
Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 ώρα 10:30 το πρωί
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 10:30 το πρωί
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 ώρα 10:30 το πρωί
Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 ώρα 10.30 το πρωί
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων 2017 ώρα 19:00
Πασχαλινό Γλέντι:
Για το Πασχαλινό γλέντι σας περιμένουμε την Κυριακή 16 Απριλίου 2017 στο
Parktheater Grenchen (www.parktheater.ch) έναν πολύ ωραίο χώρο με ένα καταπράσινο
πάρκο και κούνιες όπου μπορούν να παίξουν τα παιδιά και να κάνετε τον περίπατό
σας. Από τις 11 το πρωί είσοδος με απεριτίφ και μεζέ αρνί με τζατζίκι. Η αίθουσα θα
είναι ευρύχωρη και με καλή ακουστική και φυσικά θα εχουμε και ζωντανή μουσική από
την ορχήστρα Rebetologie η οποία θα έρθει από τη Γαλλία.
Πασχαλινό Γεύμα:
Μεταξύ 12.30 και 13.00 θα αρχίσει να σερβίρεται το γεύμα και θα υπάρχουν ελληνικά
κρασιά.
Ορεκτικό: σαλάτα
Κυρίως πιάτο: καρέ χοιρινού κρέατος με ψητές πατάτες και λαχανικά εποχής
Επιδόρπιο:Πανακότα και μους σοκολάτας
Χορτοφαγικό πιάτο: Χαλούμι με ψητές πατάτες
Παιδικό μενού: μικρή σαλάτα και chicken nuggets με πατάτες τηγανητές, ίδιο επιδόρπιο.
Τιμή για ενήλικες:
55 ελβ.φράγκα
Τιμή για παιδιά από 6-12ετών:
25 ελβ.φράγκα
Τα παιδιά ως 5 ετών δεν πληρώνουν
Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην γιορτή ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 τηλεφωνόντας στην κυρία Μαρκογιαννάκη στο τηλ.
078 761 61 61 ή στην κυρία Λάτση τηλ. 078 749 46 96 και να προπληρώσετε το γεύμα
σας με το παρακείμενο κουπόνι. Μπορείτε επίσης να στείλετε emai στο
marcoyannakis@grgb.ch ή στο latsi@grgb.ch με το όνομα και τον αριθμό των ατόμων.
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Να μας δηλώσετε επίσης αν επιθυμείτε χορτοφαγικό γεύμα.
Αν έχετε κάνει κράτηση, αλλά δεν μπορείτε τελικά να έρθετε στη γιορτή παρακαλούμε
θερμά να μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου, αλλιώς θα πρέπει να
πληρώσετε για τη συμμετοχή σας. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώσετε έγκαιρα την
συμμετοχή σας ώστε η εκδήλωση να έχει επιτυχία.
Συναυλίες
Σωκράτης Μάλαμας 31 Μαρτίου 20.30 Alte Kaserne Ζυρίχη (Πληροφορίες στο
www.sinnbildverein.ch)
Γιάννης Χαρούλης Σαββατο 1η Απριλίου 2017 19.45 Ζυρίχη Kaufleuten (Πληροφορίες
στο www.greece-on-tour.eu/haroulis.htm )
Δευτέρα 8 Μαίου στις 20:00 Halle 622 Νταλάρας Ζυρίχη (Πληροφορίες στο
www.starticket.ch/de/tickets/george-dalaras-20170508-2000-halle-622-zurich?PartnerID=23 )
Ομιλία για τις ομορφιές της Αττικής και συναυλία με την Καλλιόπη Βέττα για τα 25
χρόνια του Συλλόγου Φιλελλήνων Βασιλείας στις 19 Μαίου στις 20.00 (Πληροφορίες
στο www.kulturverein-griechenland.ch)
24 Μαίου Ντυσελντορφ συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη (Πληροφορίες στο
www.greece-on-tour.eu)
Διάλεξη των Hellasfreunde
Ο Σύλλογος Hellasfreunde Bern διοργανώνει Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 19:30 στο
Tell Saal Ostermundigen (Bernstrasse 101) διάλεξη του κυρίου Sergio-Maurice Vaglio από
το ταξιδιωτικό γραφείο Vaglio Reisen με θέμα τις Κυκλάδες. Είσοδος δωρεάν, θα
ακολουθήσει απερό. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.hellasfreunde.ch.
Διάλεξη των Hellasfreunde
Ο Σύλλογος Hellasfreunde Bern διοργανώνει Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 19:30 στο
Tell Saal Ostermundigen (Bernstrasse 101) διάλεξη του κυρίου Sergio-Maurice Vaglio από
το ταξιδιωτικό γραφείο Vaglio Reisen με θέμα τις Κυκλάδες. Είσοδος δωρεάν, θα
ακολουθήσει απερό. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.hellasfreunde.ch.
Νέα παράσταση Κουκλοθέατρου από την Κρήτη και Καραγκιόζης
Η Ελληνική Κοινότητα Βέρνης διοργανώνει μια φαντασμαγορική παράσταση
κουκλοθέατρου με τον ίδιο θίασο που έρχεται από το Ηράκλειο Κρήτης και απευθύνεται σε
μικρούς και μεγάλους. Ο τίτλος της παράστασης είναι "Ο Πινόκιο" (www.koyklotheatro.gr).
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στη Βέρνη την Κυριακή 21 Μαίου 2017 στις 18.00 το
απόγευμα στο Reberhaus Bolligen και θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι πόρτες θα
ανοίξουν από τις 17:00 και στις 17:30 (πριν το κουκλοθέατρο) θα πραγματοποιηθεί και
παράσταση Καραγκιόζη από τον Παναγιώτη Μπαργιώτα.Τα παιδιά του ελληνικού σχολείου
δεν πληρώνουν είσοδο, ενώ η είσοδος για τους ενήλικες κοστίζει 10 CHF.
Νέα σχολική χρονιά από τον Αύγουστο
Δικαίωμα εγγραφής στο ελληνικό σχολείο έχουν όλα τα παιδάκια με τουλάχιστον έναν
έλληνα γονιό που έχουν γεννηθεί μέχρι το 2011 και κατοικούν στην Βέρνη ή στα
περίχωρα. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 στο
σχολικό κτίριο Tschanergut (16:30-19.30)Bethleem με την κυρία Ανδριάνα Αρβανίτη και
την κυρία Ιωάννα Μπισμπιλή. Παιδιά μεταξύ 6 και 12 χρόνων μπορούν να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα και παρακαλώ ενημερώστε τους γονείς με τα παιδιά
αυτής της ηλικίας. Παιδιά ηλικίας 4 ως 6 ετών μπορούν να παρακολουθήσουν το
νηπιαγωγείο, την ίδια μέρα από τις 16.30 ως τις 18.30 με την κυρία Στέλλα Λυγούρα.
Πληροφορίες στην κυρία Μανώλακα τηλ. 031 536 40 02, mmanolaka@yahoo.gr ή στην κυρία
Τσότρα tsotra@grgb.ch.
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Σας περιμένουμε στο Πασχαλινό γλέντι και σας ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική
άνοιξη!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

