Bản Tin Số 2
“Minh Đức Hội Ngộ” tại Port Elliot, Nam Úc năm 2013
Thứ Hai 17/12/2012
Quý anh chị và các bạn thân mến,
Sau khi gửi đi Bản Tin số 1, nhóm tổ chức tại Adelaide cho đến nay đã nhận được 26 người ghi danh
tham dự, 1 người (Sam Tỷ) sẽ trả lời sau và 1 người không tham dự (Liễu, NSW). Cám ơn các anh chị
đã hồi báo. Xin tiếp tục hồi báo cho nhóm tổ chức. Nay xin gửi thêm một số chi tiết:
Lệ phí tham dự tại Port Elliot: $250/ người lớn và $180/trẻ em dưới 16 tuổi.
Xin các
liên lạc
với:
Chi
tiếtbạn
trương
mục
để các anh chị có thể gửi vào:
Lê
Quang
Tín
(tinlan61@gmail.com)
Name: Tin Le, BSB: 633 000, Account number: 140757725, Bank: Bendigo Bank.
Nguyễn Văn Thắng (thang53@gmail.com)
Xin đừng quên ghi tên của mình trong phần Reference.
để biết thêm chi tiết về việc đóng tiền.
Quý anh chị có thể trả góp hàng tháng hoặc trả luôn một lần.
Xin được nhắc lại các chi tiết đã gửi:
Địa điểm:
Port Elliot YHA Beach House, 13 The Strand, Port Elliot, SA 5212
Websites : http://www3.yha.com.au/Hostels/SA/Fleurieu-Peninsula/Port-Elliot-Beach-House-Accommodation/
Thời gian:
Từ 2 giờ chiều thứ Sáu 4/10 đến 10 giờ sáng thứ Hai 7/10/2013 (Long

weekend cho các anh chị ở SA, NSW, Canberra và WA)

Chương trình chi tiết sẽ được thông báo thêm cho các anh chị vào các bản tin sau. Đính kèm là tờ
thông tin về “Port Elliot Group Info Pack”. Hy vọng bản tin này sẽ được thực hiện hàng tháng. Xin vui
lòng chuyển email này đến các anh chị không nằm trong danh sách email này hoặc không có email.
Chúng tôi kêu gọi các anh chị và các bạn hãy vận động và tham dự đông đủ để việc tổ chức kỳ họp
mặt 2013 tại Adelaide được thành công mỹ mãn.
Mến chúc quý anh chị và gia đình một Mùa Giáng Sinh An Bình.
Thân ái
Nhóm Tổ Chức họp mặt tại Adelaide 2013
Thắng & Thảo, Phương & Hữu, Dũng & Thu, Nga và Tín & Lan
*Ghi chú : Vì cần tối thiểu 40 người tham dự nên chúng tôi tha thiết mời gọi sự xác nhận
tham dự sớm của quý anh chị chưa hồi báo ở các tiểu bang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Giấy hồi báo
Tên / Số người
Tôi sẽ
 Tham dự họp mặt tại Adelaide vào tháng 10 năm 2013
 Cố gắng thu xếp tham dự, sẽ trả lời vào ngày……/……/…….
 Không thể tham dự

