
 

 

 

                                                 03. 01. 2017 

 Văn thư số: 01.2017 

THƠ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI XUÂN ĐINH DẬU 

   
Kính gởi:  - Quý Cha 

- Qúy Ban Điều Hành Cộng Đoàn, Hội Đoàn 

- Quý Ông Bà Anh Chị Em  

- Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên 

 

Kính thưa quý cha và quý vị, 

Trong tâm hồn từng người Việt Nam chúng ta, mỗi độ Xuân về, ngày tết đến, ai cũng mong ước có những phút giây 

xum họp cùng người thân trong gia đình, cùng đồng hương trong cộng đồng, đồng đạo trong cộng đoàn để nguyện 

xin ơn trên ban bình an trong năm mới, trao cho nhau những lời chúc may lành, ngồi bên nhau trong tiệc mừng 

Xuân. Trong tâm thức đó, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội Mừng Xuân Đinh Dậu. 

 

Vào ngày: Thứ bảy,  ngày 21- 01- 2017 

Tại:  Sønderbro Kulturhus 

Lindvigsvej 4  

8700  Horsens 

 

Chương trình:  15giờ00 Rước Kiệu Kính Đức Mẹ La Vang  

  16giờ00 Thánh Lễ Mừng Xuân - Mừng Ngân Khánh Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến 

  18giờ00 Văn Nghệ Hội Xuân Đinh Dậu 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý cha và toàn thể quý vị trong cộng đồng đến tham dự. 

 

Để Đại Hội Xuân được tổ chức trong linh thiêng thánh thiện qua Thánh Lễ, mang nhiều sắc thái đặc nét Việt Nam 

và truyền thống dân tộc trong văn nghệ mừng xuân, và đậm đà hương vị quê hương trong buổi tiệc mừng, Ban Chấp 

Hành Cộng Đồng mong ước các cộng đoàn, hội đoàn, ca đoàn vui lòng hưởng ứng: 

 Tham gia Ca Đoàn Tổng Hợp. 

 Đóng góp các tiết mục:  

Hợp ca, song ca, đơn ca, vũ, kịch, ảo thuật, múa lân, biểu diễn võ thuật... 

 Các món ăn và bánh, chè hoặc đứng bán nơi các quầy hàng. 

Ca đoàn:  Anh Đinh Tấn Lịch - Điện thoại: 26855905 – Email: lichdinh.dk@gmail.com 

Văn nghệ:  Anh Nguyễn Khắc Hiếu - Điện thoại: 28703391 - Email: khachieu69@hotmail 

Ẩm thực:  Anh Lê Xuân Bảng - Điện thoại: 27292344 – Email: bang_nhung@hotmail.com 

                 Chị Trần Thị Thanh Minh – Điện thoại: 30247272 –Email: minh3t@hotmail.com 

 

Mọi sự đóng góp cho chương trình của tất cả các đoàn thể sẽ thể hiện một tinh thần hiệp nhất, và tạo nên một bầu 

khí đón xuân nồng ấm trong tình yêu của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. 

 

Trân trọng kính chào 

TM/ Ban Chấp Hành CĐCGVN-DK 

Nguyễn Khánh Hải  

ChủTịch 
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