Hannover: Feja, Mundësitë Sociale, Politike dhe Kulturore.

Feja: Gjermania ishte vendi i parë në 1517 që u shkëput nga dogma katolike. Hanoveri është për
shumicën Luterane ose Ungjillore. Ende ka një pjesë të madhe të katolikëve, duke qenë feja e dytë
më e përhapur. Në 2 shekujt e fundit fluksi i emigracionit solli shumë kultura dhe fe të reja. Në
Hannover ka komunitete të mëdha myslimane dhe judaike, si dhe ortodokse, budiste, etj. Hannover
është një nga qytetet më mikpritëse në Gjermani, sa i përket fesë dhe kulturës. Kur të merrni
regjistrimin nga zyra e Bürgeramt, do t'ju pyesin se cilës fe i përkisni, pasi 0,009 e taksës suaj do të
shkojnë për të përfituar një nga kishat e njohura zyrtarisht në Gjermani.
Kishën tuaj mund ta gjeni në internet në faqen e internetit Haus der Religionen. Aty do të gjeni
adresën e Kishës, sa njerëz i përkasin komunitetit dhe informacione të tjera rreth saj. Këto
komunitete janë zakonisht njerëz që janë shpërngulur në Gjermani ose fëmijët e tyre të lindur
tashmë në Gjermani, që do të thotë se ata do të ndajnë të njëjtën përvojë dhe mund t'ju këshillojnë
për shumë gjëra.

Sociale: Hannover është një qytet i vërtetë multikulturor, mendjehapur dhe i lirë për të gjithë.
Edhe pse është gjithmonë më mirë të përpiqeni të jeni pjesë e popullatës gjermane, mund të gjeni
një komunitet njerëzish nga vendi juaj. Ata zakonisht ndajnë faqet e Facebook si "philippinos in
Hannover". Ju mund të gjeni online komunitete ndërkombëtare të të huajve, të cilët organizojnë
kinema, netë jashtë, etj. si meetup. Ka edhe takime sociale të quajtura “tandem” në të cilat
gjermanët flasin dhe takohen me të huaj për të biseduar dhe për t'i ndihmuar ata me gjuhën e tyre.
Disa prej tyre janë ngritur nga Universiteti Leibniz, disa nga shoqata katolike në qendër të qytetit të
Hanoverit. Të gjitha ato janë krejtësisht falas (mund të merrni diçka për të pirë, por është gjithashtu
shumë e lirë!).

Politika: Gjermania është një Republikë federale, e përbërë nga 16 shtete që ndajnë një qeveri dhe
parlament federal në Berlin, por secili me organin e vet legjislativ dhe ekzekutiv. Shtetet federale
kanë njëfarë autonomie, prandaj për shembull, procesi “Anerkennung” është i ndryshëm nga shteti
në shtet. Hannover është kryeqyteti i Niedersachsen (Saksonia e Poshtme), kur jetoni dhe punoni në
Hannover, ju lejohet/ju duhet të votoni për kryetarin e qytetit, këshillin e qytetit dhe këshillin e
lagjes. Ju mund të merrni pjesë në mbledhjen e këshillit të qytetit dhe të bëni pyetje ose të jepni
këshilla. E njëjta gjë është edhe për këshillin e lagjes, edhe pse ka një limit prej 19-21 personash.
Mund të gjeni online kalendarin e takimeve dhe formularin për të aplikuar. Kur duhet të votoni, do të
merrni për postim 3 muaj përpara, të gjitha informacionet dhe dokumentet për të votuar dhe, nëse

dëshironi, për të votuar për postim. Për të gjitha informacionet rreth politikës në Gjermani dhe në
qytetin tuaj, mos harroni "Tagesschau" lajmet televizive dhe disa gazeta lokale.

Kultura: Hannover quhet “qyteti i muzikës”, këtu janë shtypur disku i parë, kaseta dhe CD-ja!
Hannover ofron shumë ngjarje, falas dhe jo falas, kryesisht në çdo kohë të vitit. Nga pranvera në
vjeshtë Hannover ofron gjithashtu shumë ngjarje kulturore në ajër të hapur si koncerte, shfaqje,
tregje, etj. Mund të gjeni muze, parqe, kopshte, monumente, biblioteka, teatro, kinema, salla
koncertesh dhe shumë jetë nate. Në thelb, çdo javë ka diçka që po ndodh. Ju mund të gjeni në disa
vende revista falas që paraqesin të gjitha ngjarjet çdo ditë. Faqja e internetit hannover.de ka një faqe
të plotë të dedikuar për të gjitha ngjarjet kulturore që mund të shijoni, të tilla si Maschseefest (një
festë 20 ditore në të gjithë liqenin e qytetit tonë Maschsee), Schützenfest, Oktoberfest, Frühlingsfest
(festa e Pranverës), etj.

