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Thư Mời 
tham dự chương trình văn nghệ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 

 
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vpc. 

 
Theo truyền thống hằng năm, nhằm tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên và cùng nhau vui Xuân của 
NVTN trên đất khách quê người, đồng thời cũng là dịp để giới thiệu với người dân bản xứ về 

phong tục tạp quán của dân Việt,  Hội NVTN tại Frankfurt tổ chức một chương trình văn nghệ 
mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. 
 

vào lúc 16,00 giờ; ngày thứ bảy 09 tháng 02 năm 2019 
tại Saalbau Titus Forum (Nordweststadt) 

đường Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt am Main 
 

Thay mặt BCH Hội NVTN tại Frankfurt, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị Hội viên, Đồng 
hương cùng thân hào nhân sĩ dành chút thời giờ quí báu đến tham dự chương trình vui Xuân 

trong lúc tha hương và kính nhờ Quý vị chuyển tiếp thư mời này đến quý Đồng hương, Thân 
hữu xa gần, để mời họ cùng đến tham dự chương trình mừng Xuân Kỷ Hợi theo ngày giờ và 
địa điểm nêu trên. 
 

Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết & phát triển cộng đồng. 
 

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc 
Hội Trưởng 
 

 
 
 

 
Võ, Hùng Sơn 

 
-Chương trình mừng Xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại hội trường khang trang, rộng rãi và vào cửa miển phí!  

-Có các quầy giải khát và thực phẩm với món ăn thuần túy quê hương trong ngày tết. 
-Đính kèm tờ chương trình tết Kỷ Hợi 2019 

- Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với: 
1.- Đóng góp chương trình văn nghệ, liên lạc với anh Đặng Bá Thông (ban văn nghệ tết) qua số điện thoại: 
0176-55446618 – Email:   philip_tom01@yahoo.de  
2.- Đóng góp gian hàng trong buổi tết, liên lạc với anh Trần Quang Dũng qua số điện thoại: 069-67737347 – 
Email:  luonglan@hotmail.de  
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