
Пасхальний марш у 
Вермельскірхені 

За мир у всьому світі - Проти війни в Україні 

Великодній понеділок, 18 квітня 2022 року, 15.00 
Шваненплац 

В Європі панує війна! 

Більшість людей не знають про це; майже всі люди вірили, що це 
ніколи не повториться. Добре озброєна російська армія стріляє по 

українських солдатах, мирних жителях та дитячих лікарнях, бомбардує 
міста. Сотні тисяч матерів та їхні діти біжать на Захід - також до 

Німеччини, також до Вермельскірхена. 

Ця війна зачіпає всіх людей у Європі, а також у Німеччині та в нашій 
Бергіській землі. Ми всі покликані виступити проти війни в Україні, за 
мир у Європі – незалежно від наших політичних переконань, нашої 
віри, соціального статусу, статі. Всі ми. Ми всі відчуємо наслідки цієї 
війни. Нафта та газ дорожчатимуть. Той факт, що пшениці з Росії та 
України майже не залишилося, викличе голод не лише у всій Африці. 

Тому особливо важливо, щоб усі люди в нашому місті – християни, 
мусульмани, іудеї, буддисти, атеїсти, політики, бізнесмени, робітники, 
службовці, школярі, вчителі, домогосподарки, музиканти, ремісники, 
пастори, щеплені та нещеплені, молоді та старі – виступили разом 
проти війни та за негайне відновлення миру між Україною та Росією. 



15.00 Початок Шваненплац 

Великодній марш розпочнеться з вітання Арміна Хіммельрата та 
підтримки хору тромбонів Вермельскірхена. Потім хода пройде 

вулицями Айх і Телеграфенштрассе до ратуші. 

15:30 Прибуття в ратушу 

Норберт Галонська, 2-й заступник бургомістра Вермельскірхена, вітає 
учасників у ратуші промовою, а потім передає слово Арміну 

Хіммельрату, який нагадує про декларацію визнаних учених проти 
ядерного озброєння Бундесверу. Хор тромбонів із Вермельскірхена 
знову забезпечить музичну підтримку. Близько 16.00 години марш 
продовжиться через Таубенгассе і Хюпп-Анлаген в Хаус Айфген. 

16.30 Прибуття до Haus Eifgen 

У пивному саду Haus Eifgen відвідувачів вітатиме пастор Манфред 
Джеттер із протестантської церковної громади у Вермельскірхені. Після 
короткої перерви програма другої половини дня із денною програмою. 

16.40 Групова дискусія 

Хорст Кляузер, багаторічний кореспондент радіо WDR, який працював 
у Москві з 2002 по 2007 рік, обговорить поточну ситуацію в Україні із 
трьома професійними музикантами. Міша Нодельман та Костянтин 
Гутман – вихідці з Росії. Олексій Величко родом із України. Усі три 
музиканти працюють концертмейстерами та збирають гроші на 

проекти в Україні. 

18.30 Закінчення заходу 


