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Thư Mời
tham dự chương trình văn nghệ mừng Xuân Canh Tý 2020
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, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại
Frankfurt tổ chức một chương trình văn nghệ mừng Xuân Canh Tý 2020.
từ 16,00 đến 24:00 giờ
ngày thứ bảy 29 tháng 02 năm 2020
tại Saalbau Titus Forum (Nordweststadt)
đường Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt am Main
Thay mặt Ban Chấp Hành Hội NVTN tại Frankfurt, chúng tôi trân trọng kính mời quý Đoàn
thể, Tổ chức, Hội viên, Đồng hương cùng thân hào nhân sĩ, dành chút thời giờ quí báu đến
tham dự 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 Canh Tý 2020 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 Frankfurt và vpc
Hội Trưởng

Võ, Hùng Sơn
-Chương trình mừng Xuân Canh Tý được tổ chức tại hội trường khang trang, rộng rãi và vào cửa miển phí!
-Hội chợ bắt đầu từ 16:00 giờ với các gian hàng thực phẩm với món ăn thuần túy quê hương trong ngày tết.
-Đính kèm sơ đồ hướng dẫn đến địa điểm tổ chức tết Canh Tý 2020
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