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THƯ MỜI 
 

Tham dự buổi họp mặt Cộng Đồng tháng Tư 2019  
 

 

Quý Hội Viên và Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern thân kính. 

 

Vào ngày thứ bảy 20.04.2019, anh Lê Trần Tĩnh có nhã ý rủ các hội viên, thân hữu CĐ cùng tổ chức một 

buổi họp mặt nướng thịt tại bờ hồ Fasanerie từ 12 – 22 giờ. 

Lời mời trên trang mạng CĐ:  https://viettudomunich.org/2019/03/21/sinh-hoat-cong-dong-thang-4-5/ 

Trong buổi họp mặt nướng thịt này, CĐ chúng ta sẽ nhân tiện họp CĐ Tháng Tư và bàn về một số công 

việc, sinh hoạt sắp tới của CĐ:  

- Biểu tình 27.04.2019 tại Frankfurt,  

- Việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại München vào ngày thứ bảy 04.05.2019… 

Buổi họp CĐ sẽ bắt đầu vào lúc 

16 giờ 30 ngày thứ bảy 20.04.2019 tại 

Fasaneriesee (S 1 hoặc Bus 175, trạm Fasanerie) 

Phần nướng thịt ăn trưa, chiều sẽ do tất cả các hội viên và thân hữu cùng đóng góp theo điều kiện có thể.  

Đây cũng là dịp để quý Cô Bác, Anh Chị Em trong Cộng Đồng chúng ta có dịp ngồi lại hàn huyên, tâm tình 

và góp ý xây dựng về mọi sự việc có liên quan đến tổ chức cũng hoạt động của Cộng Đồng trong tương lai 

thêm được vững bền và tốt đẹp.  

Chúng ta cũng có thể vào dịp này mời những bạn bè thân quen, nhất là những bạn trẻ cùng đến với Cộng 

Đồng để làm quen, sinh hoạt và tạo sự cảm thông. 

Rất mong có được sự tham dự đông đủ của tất cả Quý vị. 

Trân trọng kính chào 

BCH CĐNVTD-MB 

Lê Hồng Đức 

Nguyễn văn Mạnh 

Vũ Ngọc Chi 

Lê Phi Bằng 

mailto:vtdmb@viettudomunich.org
https://viettudomunich.org/
https://viettudomunich.org/2019/03/21/sinh-hoat-cong-dong-thang-4-5/


 

 
 

 

 

Bản đồ và hướng dẫn đường đi:                    
                                    

    
 

Hướng dẫn đường đến Fasaneriesee:   

 

Đi S1 xuống trạm Fasanerie, đi về hướng nhà thờ và tiếp tục đi dọc bên phải con đường Feldmochinger 

khoảng 400m là bãi đậu xe của hồ. Nếu xuống trạm Feldmochinger thì phải đi xe Bus và từ trạm xe Bus 

đến chỗ nướng phải đi vòng qua phía bên kia bờ hồ (đi bộ hơi xa 1 chút).  

 

 

Quý vị đi bằng S-Bahn và cần được đón  từ trạm S-Bahn, xin vui lòng gọi điện thoại  0179/ 1229541  

  

 

 

PS: Nếu thời tiết xấu (mưa, gió lạnh...), buổi nướng thịt và họp CĐ sẽ được dời vào ngày hôm sau 

chủ nhật 21.04.2019 cũng từ lúc 12 giờ. (sẽ được thông báo bổ túc sau). 
 

Chi: Theo dự báo thời tiết hiện tại thì cả ngày thứ 6,7, lẫn chủ nhật thì ngày nào cũng khô, nắng và đủ 
ấm.  

Mình ngoài ra có đề nghị là tháng 6 chúng ta nên họp CĐ và picnic tại Botanischer Garten vào một 
ngày chủ nhật để mọi người với gia đình và thân hữu đều có thể tham dư. Xin các cô bác và anh chị 

cho biết về ý kiến này. 


