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                                                München, ngày 09  tháng 01 năm 2019 
 

THƯ MỜI 

Tham dự Tết Kỷ Hợi 09.02.2019 
 

Kính thưa Quý vị Đại Diện các Tôn Giáo, Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và  

Quý Đồng Hương tại München và Vùng Phụ Cận.  

 

Năm Mậu Tuất sắp qua và Xuân Kỷ Hợi 2019 lại đến với chúng ta, những người Việt Quốc 

Gia ly hương. Tuy vì hoàn cảnh chính trị của đất nước phải sống xa quê hương, nhưng chúng 

ta vẫn luôn cố gắng duy trì và phát huy nền văn hóa đất nước mình với những nét truyền 

thống đặc biệt của dân tộc Việt trên xứ người. Theo tôn chỉ này, Cộng Đồng Người Việt Tự 

Do München Bayern sẽ tổ chức một đêm Văn Nghệ đón tết Kỷ Hợi với chủ đề „ Xuân Đoàn 

Kết “ 
 

Vào lúc 18 giờ  ngày thứ bảy, 09 tháng 02 năm 2019 tại 

Hội trường Kulturzentrum 2411  

Blodigstrasse 4  3.Stock,  80933 München  (U2 hoặc BUS 60, Station Hasenbergl) 

           

Chương trình, ngoài phần nghi thức dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc cầu an cho đất 

nước và dân tộc sẽ có phần đón xuân sẽ gồm những tiết mục văn nghệ phụ diễn đặc sắc với 

sự đóng góp của các hội viên và thân hữu CĐ cùng các hội đoàn bạn.  

 

Trân trọng kính mời Quý Vị và gia đình cùng đến tham dự chung vui đón mùa Xuân đến. 

Sự hiện diện đông đủ của Quý Vị sẽ là niềm vinh hạnh lớn cho Ban Tổ Chức và buổi Hội 

Tết „Xuân Đoàn Kết“ sẽ thêm phần long trọng, đông đủ và vui tươi,  thể hiện tinh thần 

đoàn kết của người Việt hải ngoại nói riêng và München-Bayern nói chung.  

 

Mọi sự ủng hộ hoặc ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban tổ chức:  

 

vtdmb@viettudomunich.org  - Các anh Lê Hồng Đức, Vũ Ngọc Chi, Nguyễn Văn Mạnh, 

Công Khắc Dũng, Lê Phi Bằng, Lê Quang Thành, Nguyễn Mậu Đăng Khôi. 

Tombola&Văn nghệ -  chị Ngọc Huệ, anh chị Phi Bằng & Kim Tơ và anh Nghệ                            

  

Trân trọng kính chào Quý Vị 

 

TM Ban Chấp Hành CĐNVTD-MB 
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Bản đồ hướng dẫn đến địa điểm tổ chức: 

(U2  hoặc BUS 60, trạm U2-Hasenbergl ca. 50m) 

 

 
 

 

 


