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THƯ MỜI
Buổi Sinh hoạt Cộng đồng cuối học kỳ 2021/22
Quý Hội viên và Thân hữu Cộng đồng Người Việt Tự do München Bayern thân kính,
theo như thông lệ hàng năm, khi học sinh nghỉ hè, CĐ đều có một cuộc họp mặt ngoài trời vào cuối tháng
Bảy. Trân trọng kính mời Quý Hội viên, và Thân hữu CĐ cùng tham dự buổi họp mặt với đồ ăn nướng do
CĐNVTD-MB tổ chức tại
Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl
Dülferstr. 34
80933 München
vào ngày Thứ bảy 30 tháng 7 năm 2022
14 – 22h
Tiết mục chính của buổi họp mặt này sẽ là buổi ăn trưa với các đồ ăn nướng, do tất cả các hội viên và thân
hữu cùng đóng góp. Ngoài ra còn có phần văn nghệ Karaoke. Ban Chấp Hành CĐ cũng muốn nhân dịp
này ngỏ lời cảm tạ tất cả quý vị Hội viên, Thân hữu đã yểm trợ tích cực cho các sinh hoạt của CĐ về công
sức, tài chánh cũng như đã khích lệ tinh thần mặc dù có những thời điểm vì đại dich Covid sinh hoạt bị giới
hạn trong những năm vừa qua. Đây cũng là dịp để quý Cô Bác, Anh Chị Em chúng ta có dịp ngồi lại hàn
huyên, tâm tình và góp ý xây dựng về mọi sự việc có liên quan đến sinh hoạt cũng như làm việc của Cộng
Đồng.
Ngoài ra, đây cũng là dịp 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
BCH CĐNVTD-MB
Lê Hồng Đức
Nguyễn Văn Mạnh
Vũ Ngọc Chi
Lê Phi Bằng

