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THƯ MỜI THAM DỰ
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Thứ bảy, ngày 23.06.2018
Schule Jenfelderstrasse
Jenfelder Strasse 252 – 22045 Hamburg

SINH HOẠT BAN CAO NIÊN
13g00 đến 16g00

Sinh hoạt của ban Cao‐niên
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:
Ông Cao Đức Tài
040 / 4105773
Ông Khánh
040 / 654 91616
Ông Hiệp
040 / 669 5222
(xem tiếp xin bấm vào đây!!!)

Đức quốcc, ngày 26.05.2018
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m dự đông
g đảo của qquý vị.
Trân trọnng
TM/ Cơ ssở Đảng Việt
V Tân tạại Hamburrg
Nguyễn Đ
Đức Liệu

