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Kính Gởi:

-

THƯ CÁM ƠN
Quý Cha
Quý Đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn
Quý cụ, Quý ông bà anh chị em
Ban điều hành thanh thiếu niên

Kính thưa Quý cha cùng toàn thể Quý vị,
Hòa cùng niềm vui với những người con dân Đất Việt, Cộng Đồng chúng ta đã cùng
hội ngộ mừng Xuân trong niềm vui đón chào xuân mới Kỷ Hợi 2019. Chúng ta đến
với nhau trong tình đồng hương, chung một niềm tin, và tràn đầy với một trái tim
nồng cháy ngọn lửa yêu thương, để tạo nên một ngày xuân ấm cúng chan chứa tình
quê, và tình tha hương nơi đất khách.
Sự hy sinh, đồng sức, đồng lòng của các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn, Quý ông bà
anh chị em và các cháu thanh thiếu niên đã tạo nên ngày Đại Hội Mừng Xuân nồng
ấm, mọi sự diễn ra thật tốt đẹp. Nhiều tấm lòng quảng đại đóng góp hiện vật, hiện
kim cho ngày tổ chức, những bàn tay rộng rãi gây quỹ Bác Ái giúp cho những người
bất hạnh tại quê nhà. Tất cả đều thể hiện qua tinh thần Tám Mối Phúc Thật: ” Phúc
cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ ”.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng chúng con xin trân trọng gởi lời cám ơn đến:
 Cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Kim Thăng
 Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến Chánh Xứ Svendborg
 Quý thành viên trong Ban Chấp hành Cộng Đồng
 CĐ Hjørring, CĐ Åbenrå, CĐ Haderslev, CĐ Svendborg, CĐ Horsens, CĐ
Esbjerg, Đội lân Herning& Esbjerg, CĐ Odense, CĐ Vejle, CĐ Ålborg, CĐ
Silkeborg, CĐ Kolding, CĐ Viborg, CĐ Aarhus, Hội người việt Aarhus, CĐ
Sjælland, Ca đoàn tổng hợp, Hội cầu nguyện, Hội dòng ba Đa Minh, CTTTHN
gia đình
 Ban ẩm thực và Quý ông bà anh chị em phụ giúp
 Ban thanh niên toàn quốc

 Cùng toàn thể Quý cụ, Quý ông bà anh chị em và các cháu thanh thiếu niên
thiếu nhi trong cộng đồng.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Xuân ban tràn đầy hồng phúc xuống cho Quý cha và
mọi người trong Cộng Đồng.
Ban chấp Hành Cộng Đồng cố gắng làm tất cả để chu toàn mọi việc tổ chức mừng
Xuân, tuy nhiên không tránh được những thiếu sót, hay không làm hài lòng tất cả mọi
người đến tham dự. Vì tình yêu thương và lòng bao dung như Thiên Chúa đã dạy
chúng ta: Hãy tha thứ cho nhau, để năm mới này, cùng nhau tiếp tục dấn thân phục
vụ, gìn giữ, xây dựng và làm triển nở Cộng Đồng.
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