Petitioun

Petitioun

Fir den Erhalt an d’Moderniséierung
vun de Kierchefabrécken

Fir den Erhalt an d’Moderniséierung
vun de Kierchefabrécken

 modern Kierchefabrécken

 modern Kierchefabrécken



Reduzéierung vun der Gesamtzuel vun de
Kierchefabrécken
(Prinzip: eng Kierchefabréck pro Gemeng)



Reduzéierung vun der Gesamtzuel vun de
Kierchefabrécken
(Prinzip: eng Kierchefabréck pro Gemeng)



eege Personalité juridique



eege Personalité juridique



demokratesch Wahlen



demokratesch Wahlen



professionaliséiert, transparent Comptabilitéit



professionaliséiert, transparent Comptabilitéit



Solidaritéit tëscht de Kierchefabrécken



Solidaritéit tëscht de Kierchefabrécken

 direkt Verwaltung sur place

 direkt Verwaltung sur place



vun Don’en fir déi lokal Kierch



vun Don’en fir déi lokal Kierch



fir d’Par op benevoller Basis



fir d’Par op benevoller Basis



aktiv Ënnerstëtzung vu lokale Veräiner



aktiv Ënnerstëtzung vu lokale Veräiner

 Zesummenaarbecht mat der Gemeng

 Zesummenaarbecht mat der Gemeng



Méiglechkeet vun der Gemeng ënnerstëtzt
ze ginn, wéi all aner lokal Associatiounen



Méiglechkeet vun der Gemeng ënnerstëtzt
ze ginn, wéi all aner lokal Associatiounen



Erhalt vu reliéisem a kulturellem Patrimoine



Erhalt vu reliéisem a kulturellem Patrimoine



Multipel Notzung vun de sakrale Bauten am
Aklang mat der Dignitéit vum Gebai



Multipel Notzung vun de sakrale Bauten am
Aklang mat der Dignitéit vum Gebai

Bis den
21. November 2016.

Bis den
21. November 2016.
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„D’Kierch bleift am Duerf

„D’Kierch bleift am Duerf

mat

mat

Ärer Ënnerstëtzung!!“

Ärer Ënnerstëtzung!!“
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Sidd Dir der Meenung,

Sidd Dir der Meenung,

datt de Kierchefabrécken hier Immobilien an all déi Saachen, déi an
Äre Kierchen sinn, well se vun Iech, de Parleit, Äre Virfueren etc. fir
eben Är lokal Kierch gestëft goufen, solle weiderhin dezentral an op
lokalem, direkten Niveau an Ärem Interêt verwalt a versuergt ginn,
an dat duerch eng „personalité juridique“ ofgeséchert ass,

datt de Kierchefabrécken hier Immobilien an all déi Saachen, déi an
Äre Kierchen sinn, well se vun Iech, de Parleit, Äre Virfueren etc. fir
eben Är lokal Kierch gestëft goufen, solle weiderhin dezentral an op
lokalem, direkten Niveau an Ärem Interêt verwalt a versuergt ginn,
an dat duerch eng „personalité juridique“ ofgeséchert ass,

DANN ËNNERSTËTZT W.E.G. EIS PETITIOUN !

DANN ËNNERSTËTZT W.E.G. EIS PETITIOUN!

Des pétition publique n°715 kann online um Chamber-Site: www.chd.lu

Des pétition publique n°715 kann online um Chamber-Site: www.chd.lu

oder

oder

op enger entspriechender Lëscht ënnerschriwwe ginn.

op enger entspriechender Lëscht ënnerschriwwe ginn.

Weider Informatioune fannt Dir op www.syfel.lu

Weider Informatioune fannt Dir op www.syfel.lu

oder stellt Är Froe per Mail op syfel@syfel.lu

oder stellt Är Froe per Mail op syfel@syfel.lu

oder beim SYFEL: 15, am Duerf - L-7651 Heffingen - Tel: 837169

oder beim SYFEL: 15, am Duerf - L-7651 Heffingen - Tel: 837169

MERCI

MERCI

