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Frankfurt am Main, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

  

Thư Mời 
hỗ trợ tổ chức Tết Quý Mão 2023 

  
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vpc. 

  
Theo truyền thống hằng năm, nhằm tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên và cùng nhau vui Xuân 
của NVTN trên đất khách quê người và cũng là dịp để giới thiệu với người dân bản xứ 

những nét đặc thù về văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc Việt; Đặc biệt năm nay 
sau cơn đại dịch toàn cầu SARS CoV-2 và sự hỗ trợ của thành phố Frankfurt, Hội NVTN 
tại Frankfurt liên kết với Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức và Hội NVTN tại 

Wiesbaden tổ chức một chương trình văn nghệ mừng Xuân Quý Mão 2023. 
  

từ 16,00 đến 24:00 giờ 
ngày thứ bảy 11 tháng 02 năm 2023 

tại Saalbau Nidda 
đườngHarheimer Weg 18-22, 60437 Frankfurt am Main 

  
Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị đại diện quý Đoàn thể, Tổ 
chức, Hội viên, Đồng hương và thân hào nhân sĩ, dành chút thời giờ quí báu đến tham 
dự buổi họp mặt sau đại dịch với chương trình vui Xuân trong lúc tha hương và kính 

nhờ Quý vị chuyển tiếp thư mời này đến quý Đồng hương, Thân hữu xa gần, để mời họ 
cùng đến tham dự chương trình mừng Xuân Quý Mão 2023 theo ngày giờ và địa điểm 

nêu trên. 
  

Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết, củng cố & phát triển cộng đồng. 
  

TM. Hội NVTN tại Ffm và vpc 
HộiTrưởng 

 
Võ, Hùng-Sơn      

 
 
 
 
 
 
 
 

Đính kèm bảng quảng cáo cho ngày Tết Quý Mão. 
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