Запрошуємо Вас на смачний обід
Щовівторка та четверга
з 12:00 до 14:00
Щовівторка та четверга, з 12:00 до 14:00 в Егідієнкірхе будуть
смачний суп із сосисками (також без сосисок), хліб та тістечка з
гарячою кавою для тих, хто залишив Україну і зараз перебуває у
Нюрнберзі.
Ми щиро запрошуємо Вас!
Їжа безкоштовна!
Адреса, за якою Ви зможете знайти нашу церкву:
Egidienkirche, Egidienplatz 12, 90403 Nürnberg.
У зв'язку з COVID-19 є правила для Вашої безпеки, при вході до

церкви:
- потрібний сертифікат з мінімум двома щепленнями від COVID-19;
- Якщо Ви нещодавно перехворіли, потрібне підтвердження про Ваше
одужання;
- Тест, якому не більше 24-х годин, як підтвердження того, що Ви
здорові.
Ви можете зробити швидкий та безкоштовний тест на COVID-19 за
адресою:
Bindergass Apotheke, Theresienplatz 2-4, 90403 Nürnberg.

Церкви Св. Зебальда, Св. Егідієна та студентська спільнота
сердечно вітають Вас у Нюрнберзі.
Ми раді, що Ви в безпеці і продовжуватимемо робити для Вас все,
що в наших силах!
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