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 THƯ MỜI 

 Buổi họp mặt ngoài trời của Cộng Đồng với mục nướng thịt 

   

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

 trân trọng kính mời quý Thành Viên và Thân Hữu CĐ cùng tham dự buổi họp mặt có mục nướng thịt 

do CĐNVTD-MB tổ chức vào trưa chiều ngày  

Chủ nhật 27.06.2021, bắt đầu lúc 12 giờ tại 

Fasaneriesee (S 1 hoặc Bus 175, trạm Fasanerie) 

Tuy việc lây lan Covid-19 đã giảm rất nhiều, nhiều người đã tiêm chủng 1 hay 2 mũi, chính quyền đã 

nới lỏng việc giới hạn tiếp xúc, nhưng các phòng họp vẫn đóng cửa, nên BCH quyết định tổ chức buổi 

họp mặt bán chính thức ở ngoài trời. Tiết mục chính của buổi họp mặt picnic này sẽ là nướng thịt ăn 

trưa, do tất cả các hội viên và thân hữu cùng đóng góp.  Đây là dịp để quý Cô Bác, Anh Chị Em chúng 

ta, sau những tháng giản cách xã hội,  có dịp ngồi lại hàn huyên, tâm tình và góp ý xây dựng về mọi sự 

việc có liên quan đến sinh hoạt của Cộng Đồng.  

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội chúng ta có thể mời những bạn bè thân quen, nhất là những bạn trẻ 

cùng đến với Cộng Đồng để làm quen 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  

  

cùng ban Cố vấn với  

Lê Trần Tĩnh  

và Lê Quang Thành 

mailto:vtdmb@viettudomunich.org
https://viettudomunich.org/

