Hội Người Việt Tỵ Nạn CS tại Odenwald
Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern
Tập Thể CS VNCH Đức Quốc
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị Âu Châu

Thư Mời
Tham dự trại hè Âu châu & Vinh Danh Cờ Vàng 2022
Kính thưa Quý Hội Đoàn, Tổ Chức Người Việt và Quý Đồng Hương,
Nhằm mục đích tạo điều kiện gặp nhau làm quen, sinh hoạt chung trong tình đoàn kết của người Việt
Nam và đồng thời tiếp nối tinh thần trại hè Âu châu 2015 Rotenturm, Áo Quốc, 2017 Cornuda, Ý
Quốc, năm nay 2022, nhóm hội đoàn người Việt tại Âu châu và Đức Quốc sẽ tổ chức một kỳ Trại Hè
cuối tuần từ
ngày 02.09. đến ngày 04.09 tại 64720 Michelstadt , Odenwald, Đức Quốc.
(CVJM Camp Michelstadt, Odenwald, Đức Quốc)

Trân trọng kính mời quý vị thuộc các Hội đoàn người Việt tại Âu Châu cùng tham dự.

Chương trình trại Hè 2022 (dự thảo)
Thứ sáu 02.09: Nhập trại, khai mạc
Sáng - trưa chiều đón khách, thủ tục nhập trại, chuẩn bị bữa ăn trưa và tối.
Chiều khoảng 17 giờ, khai mạc trại, với các nghi thức, lời phát biểu. Giới thiệu các hội đoàn, khách
tham dự.
Ăn tối, họp mặt, văn nghệ chào mừng.

Thứ bảy 03.09: Đi bộ vinh danh cờ vàng, du ngoạn, hội thảo
Sáng: Đi bộ vinh danh cờ vàng (tuyến 5 hoặc 10 km). Ai không tham gia đi bộ thì có thể du ngoạn
quanh vùng Odenwald (Erbach, Michelstadt, Scloss Fürstenau)
Chiều: hội thảo về VN (Việt Nam: Diễn biến thời sự, giải pháp chính trị...) (có trực tiếp trên zoom)
Tối: Ăn chiều, sinh hoạt văn nghệ lửa trại. (Mời khách, chính quyền địa phương tham dự).
Đêm: Tâm tình, thao thức bên nhau

Chủ nhật 04.06: Thể thao, đi dạo, bế mạc trại.
Sáng: Thể thao, (bơi lội), đi dạo...
Trưa: ăn trưa, tổng kết , lễ bế mạc trại.
Các vị khách ở xa có thể thăm 1 vài thành phố như Frankfurt, Mainz, Wiesbaden và sau đó là
München.
Rất mong có được sự yểm trợ và tham gia nhiệt tình của mọi người. Sự tham gia đông đảo của Quý vị
sẽ là niềm vinh dự và sự khích lệ lớn lao cho các hội đoàn người Việt tại Âu châu và Đức quốc.
Liên lạc ghi tên tham dự:
Trần Văn Hoàng Tel +49 151 7457 2947
Lê Trung Ưng ltrungung@gmail.com +49 174 688086
Lý Minh Thanh thanhly2903@yahoo.de

+49 176 5699 1495

Lê Hồng Đức duc@lehong.de +49 173 6508789
Vũ Ngọc Chi vnc.vtdmb@gmail.com

+49 172 544 8957

Lê Quang Thành vtdmunich@gmail.com
Nguyễn Sơn Hà

+49 170 7945 226

n.sonha0906@gmail.com +33 695 62 2398

Để tiện việc chuẩn bị và sắp xếp, quý vị tham dự trại hè xin vui lòng liên lạc và ghi tên trước ngày
15.08.2022.Trại phí dự định 55 €/người.
Trong khuôn viên trại có các loại phòng đơn, đôi và nhiều giường. Xin vui lòng mang theo mền gối,
túi ngủ, drap trải giường.
Chương trình chi tiết của trại hè sẽ được thông báo đến quý vị sau khi ghi tên tham dự.
Ban Tổ chức rất hân hạnh đón chào Quý Khách bằng cả tấm chân tình.

Địa điểm tổ chức trại hè Vinh Danh Cờ Vàng tại Michelstadt, Odenwald, Đức Quốc

Khu trại trường của Hiệp Hội Thanh Niên Công Giáo Michelstadt CVJM Camp Michelstadt, tiểu
bang Hessen, Đức Quốc (cách Frankfurt khoảng 60 km về phía nam)
-

Đi xe lửa (mua vé đến Michelstadt, đổi xe ở Frankfurt). Đến trạm Michelstadt có người đón.
Đi xe hơi: Dùng NAVI đến CVJM Camp Michelstadt , 64720 Michelstadt, Am Stadion.
Đi bằng phi cơ: Đến phi trường Frannkfurt, d8i xe lửa đến nhà ga Frankfurt, có người đón.

Một số hình ảnh Erbach, Michelstadt và khu trại hè Jugendcamp Michelstadt:

Tòa thị sảnh Erbach (Odenwald)

Tòa thị sảnh Michelstadt (Odenwald)

Toàn cảnh trại Michelstadt

Lâu đài Erbach (Fürstentum) và vườn hoa

Phố cổ Michelstadt và lâu đài Fürstenau vùng Odenwald

Lộ trình đi bộ vinh danh cờ vàng: (dự định)
Có 2 tuyến đi bộ để lựa chọn: (Sau khi có sự góp ý, ban tổ chức sẽ quyết định đi tuyến đường
nào)

1. Từ nhà thờ Einhardbasilika vòng quanh khu Steinbach: Khoảng 9 km, dễ đi. (hơn 2 giờ đi
bộ).
Khởi hành từ nhà ga Michelstadt, không khó đi, lại đi tới những nơi lịch sử của vùng ErbachMichestadt như lâu đài Fürstenau được nhắc tới lần đầu tiên vào năm 1310, bây giờ vẫn còn là chỗ cư
trú của nhà Erbach-Fürstenau. Tuyến có đi ngang qua Einhardsbasilika, một nhà thờ được cố vấn von
Karl der Größe cho xây và hoàn tất vào năm 827. Michelstadt lúc đó được Ludwig der Frommen , con
Karl der Größe, tặng cho vào năm 815. Lúc về có thể vào phố Michelstadt viếng những kiến trúc lịch
sử như tòa thị sảnh, lâu đài Michelstadt.
https://www.ich-geh-wandern.de/ab-der-einhardsbasilika-rund-um-steinbach-michelstadt

2. Từ tòa lâu đài ở trung tâm Erbach đi xuyên Michelstadt hướng về trại: Khoảng 5 km, dễ
đi. (hơn 1 giờ đi bộ)

