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THƯ MỜI 

DỰ LỄ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 4898 

« cây có cội, người có tông » 
 

 

Kính gửi Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Hội viên, Thân hữu và Đồng hương 

 

Kính thưa Quý Vị,  

 

nối tiếp các sinh hoạt theo thông lệ hàng năm của Cộng Đồng trong mục đích giữ gìn và tiếp nối các truyền 

thống tốt đẹp của người Việt Nam, năm nay, Cộng  Đồng Người Việt Tự Do München Bayern sẽ phối hợp 

với hội đoàn bạn long trọng tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Tổ năm thứ 4898 tại 

 

Hội trường Freizeitstätte Neuland 

Neuherbergstraße 90 

80937 München 

vào ngày Thứ bảy 4 tháng 5 năm 2019 

18 giờ 30 - 22 giờ 00 

 

Trong dịp Tháng Tư Đen này, chúng ta cũng trân trọng làm lễ tưởng niệm QUỐC HẬN lần thứ 44. 

Trân trọng kính mời Quý vị dành chút thời giờ đến tham dự. Sự có mặt đông đủ của Quý Vị là thể hiện tinh 

thần hướng về cội nguồn, tạo cơ hội đoàn kết, sinh hoạt gắn bó trong tập thể người Việt và đó cũng là niềm 

khích lệ lớn lao cho hội đoàn chúng tôi. 

 

 

Trân trọng 

 

Tm Ban Tổ Chức GTHV 4898 

 

 

BCH CĐNVTD-MB 

 

Lê Hồng Đức 

Nguyễn Văn Mạnh 

Vũ Ngọc Chi 

Lê Phi Bằng 
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PS: Để buổi lễ giỗ thêm phần trang trọng và đẹp mắt, xin quý khách tham dự, nếu có thể,  xin vui 

lòng mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.         

    

Quý vị nào có thể đóng góp thêm cho phần văn nghệ, thực phẩm cho buổi lễ xin vui lòng thông báo 

đến BTC (eMail: vtdmb@viettudomunich.org, điện thoại: 0172-5448957  hoặc 089-61519986) 

 

 

Chương trình tổng quát 

 

- Nghi thức khai mạc 

- Tế lễ theo nghi thức cổ truyền 

- Tưởng niệm 44 năm, ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 

- Quan khách dâng hương 

- Phần thuyết trình (Việt Nam 4000 năm văn hiến, tài liệu lịch sử, đền đài miếu mạo dưới thời cộng sản)         

- Văn nghệ xen kẽ giúp vui   

- Dùng cơm thân mật                                                   

- Phần thảo luận , đóng góp ý kiến xây dựng về những sinh hoạt văn hóa, xã hội hữu ích cho cộng đồng 

người Việt tại địa phương cũng như về tình hình thời sự đất nước.    

        

 

Bản đồ hướng dẫn đến địa điểm họp: 

 

U2 Feldmoching, xuống trạm Dülferstr. lên hướng ngược chiều xe chạy, có bảng chỉ  đến 

Dominikuszentrum đi bộ khoảng 300m, Freizeitstätte Neuland nằm bên phía tay phải, lầu 1.    
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