
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V. 
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München, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

 

THƯ MỜI 
 

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

Kính thưa Quý Hội Viên và Thân Hữu,  

 

Thân mời quý Cô Bác Anh Chị đến tham dự buổi họp mặt Tất niên của Cộng Đồng, sẽ 

được tổ chức  

 

Vào lúc 17 giờ ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2021 

Tại Jugendraum RIVA NORD 

Ingolstädter Straße 243 80939 München. 

 

Chương trình buổi họp mặt sẽ có các các tiết mục sau đây: 
 

• Bàn chi tiết về việc CĐ chuẩn bị chương trình Mừng Xuân Nhâm Dần vào ngày thứ 

ba 01.02.2022 (mùng 1 Tết !) để chung vui Tết giữa CĐNVTD–MB và các Hội 

Đoàn bạn cũng như các quý Thân Hữu !!!. 

• Linh tinh & ăn tối và ca nhạc (do hội viên và thân hữu đóng góp) ... !!! 

 

Rất mong quý Cô Bác và Anh Chị dành chút thì giờ  cùng đến tham dự buổi họp mặt Tất 

niên của Cộng Đồng và mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng liên lạc qua Email 

Cộng Đồng vtdmb@viettudomunich.org . 

 

Lưu ý : Tuân theo quy định 2G Plus của chính phủ Bayern hiện thời trong việc phòng 

ngừa dịch Covid Vũ Hán lây lan cho các phòng ốc công cộng, hội viên và thân hữu tham 

dự phải có có giấy chứng nhận đã nhiễm bệnh và phục hồi, hoặc đã chích ngừa đầy đủ. 

Ngoài ra phải làm Schnelltest trước khi đến dự. CĐ sẽ cung cấp dụng cụ test nhanh cho 

những ai chưa làm trước đó được. 
 

Trân trọng kính chào. 

 
  

TM BCH CĐNVTD-MB 

 

Vũ Ngọc Chi 

Nguyễn Văn Mạnh 

Lê Phi Bằng   

Lê Hồng Đức 
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Schnelltest chỉ có giá trị trong ngày 

Schnelltest kostenlos:  

Tại trang https://www.schnelltest-zentrum.de/ có thể hẹn giờ làm test nhanh tại những chỗ 

sau đây (tốt nhất xin giờ hẹn từ 1 tuần trước): 

- Hofbräukeller am Wiener Platz Innere Wiener Straße 19 (nähe U - Bahn Max Weber 

Platz) 

- Pacha Club am Maximiliansplatz 5 (nähe S-und U-Bahn Karlsplatz/Stachus)  

- Freiheitshalle Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1 Direkt an der S - Bahn Donnersberger 

Brücke (Laufweite ca. 100 m) 

Trang https://www.corona-testung.de/ cho Testzentrum Matthias-Pschorr-Straße 4, 

München (Auf der Theresienwiese) 

Ngoài ra khi ghi số Postleitzahl vào trang https://map.schnelltestportal.de/ thì có thể tìm 

được những chỗ test nhanh ở gần nhà. 

 

 

Hướng dẫn đường đi: Từ trạm U Bahn Dülferstr hay Harthof lấy xe Bus 141, hay từ trạm 

U Bahn am Hart lấy xe Bus 294 tới trạm Neuherbergstraße, từ đó đi dọc theo Ingolstädter 

Straße hướng ra khỏi thành phố cho tới căn nhà cuối cùng.  
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