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Frankfurt am Main, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 
 

Thư Mời 
tham dự buổi liên hoan tất niên 2019  

  

 

Kính thưa quý Hội viên và Thân hữu  
 
Để duy trì sinh hoạt truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng NVTN chúng ta 

trong lúc tha hương cũng như dựa theo quyết định chung Ban Chấp Hành Hội NVTN tại 
Frankfurt tổ chức buổi họp mặt liên hoan tất niên nhằm tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên và cùng 
sinh hoạt hát Karaoke nhân dịp cuối năm 2019. 

 
Buổi họp mặt được tổ chức: 

từ 15:00 giờ, ngày thứ bảy 07.12.2019 

tại Saalbau Titus Forum (klein Saal) 
đường Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt (Nordweststadt) 

 

Trong dịp này BCH Hội trân trọng kính mời toàn thể quý Hội viên & Đồng hương cùng đến 
tham dự buổi liên hoan tất niên này. 
 

BCH Hội NVTN tại Frankfurt sẽ khoản đãi quý vị một số món ăn thuần túy và giải khát tại hội 
trường; Đồng thời cũng đề nghị quý vị đến tham dự mỗi người mang theo một phần quà 
hoặc bánh để đóng góp cho buổi họp mặt tất niên cuối năm được đầy đủ hương vị. 
 

Chúng tôi sẽ rất hân hoan được tiếp đón quý vị trong buổi họp mặt tất niên 2019 này và trân 
trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết. 
 

 

TM. Hội NVTN tại Ffm & vpc 

Hội Trưởng 
 
 

 
 
 
 
 

Võ Hùng-Sơn              

 
 
 

• kính nhờ quý vị giúp phổ biến chuyển lời mời của chúng tôi đến thân hữu và đồng hương quanh vùng 
để cùng mời họ đến tham dự 
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