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11.11.2017
TẾT TRUNG THU
tại
Jenfelder Grundschule
Jenfelder Str. 252 - 22045 Hamburg

13g00 - 15g00
SINH HOẠT BAN CAO NIÊN & NHÓM GT
Sinh hoạt của ban Cao-niên (quý cô chú từ 55t trở lên).
Sinh hoạt gồm có:
Thông báo những luật lệ tại CHLB Ðức vừa hay sắp thay đổi
Tin tức tổng quát khắp nơi - nhất là nơi quốc nội
Chia xẻ cách sống khỏe mạnh
Tiệc trà thân mật
Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với
Ô. Hồ Bữu Hiệp
Tel: 0176-49187039 / eMail: hiephobuu@alice-dsl.net

Trung thu 2017
Một Trung thu nữa lại về, đánh thức trong lòng ta biết bao kỷ niệm về tuổi
thơ. Trung thu trong ký ức, những món đồ chơi chỉ là chiếc lồng đèn làm
bằng giấy màu, dán cơm nếp, hay là hạt bưởi phơi khô xâu thành chuỗi đốt
lửa kêu lép bép. Mâm cỗ “trông trăng” cũng giản dị với quả bưởi, nải chuối,
cùng với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, chứa chan tình
làng quê.
Trung thu còn là thời điểm gợi nhớ đến những kỷ niệm với người thân, gia
đình. Dù có đi đâu, làm gì, thì mỗi người trong chúng ta Trung thu luôn là
mảng màu ký ức đẹp đẽ, trong sáng và có ý nghĩa gợi nhớ về tuổi thơ sâu
sắc nhất.

Cùng với những ý tưởng cao đẹp đó, HNVTNCS tại Hamburg sẽ tổ chức một
chương trình văn nghệ Trung thu.
Kính mời Quý phụ huynh cùng các em nhỏ bớt chút thời gian đến tham dự.
Trân trọng
Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg
Ban Đại Diện Hội
Nguyễn Ðình Phúc
Tel: 0176-493 724 67 - eMail: dpnguyen@alice.de
Bùi Văn Thành
Tel: 0176-822 562 27 - eMail: buithanh39@yahoo.de
Dương Đức Hiếu
Tel: 0176-418 063 52 - eMail: hieutram2002@yahoo.de
Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Tel: 0176048662061 – eMail: kieuhanh@onlinehome.de

