Bản Tin Số 3
“Minh Đức Hội Ngộ” tại Port Elliot, Nam Úc năm 2013
Thứ Tư 27/2/2013
Quý anh chị và các bạn thân mến,
Nhóm tổ chức (NTC) tại Adelaide cho đến nay đã nhận được 45 người ghi danh tham dự (kể cả 10
người từ Hoa Kỳ, Pháp và Việt Nam), 2 người sẽ trả lời sau và 3 người không tham dự. Đính kèm là
danh sách ghi danh để các anh chị tham khảo và kiểm lại. Cám ơn các anh chị đã hồi báo. Xin tiếp tục
hồi báo cho nhóm tổ chức. Xin gửi lại một số chi tiết:
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/
Lệ phí tham dự tại Port Elliot: $250/ người lớn và $180/trẻ em dưới 16 tuổi.
Chi tiết trương mục để các anh chị có thể gửi vào: Name: Tin Le, BSB: 633 000, Account
number: 140757725, Bank: Bendigo Bank. Xin đừng quên ghi tên của mình trong phần Reference.
Hiện đã có 12 người đóng tiền. Nếu đươc, xin vui lòng trả trước ngày 10/9/2013 vì NTC sẽ phải đóng
số tiền trại cho YHA. Dĩ nhiên nếu các anh chị ở ngoại quốc hoặc không có điều kiện đóng trước cũng
có thế đóng tiền khi nhập trại.
Năm nay NTC dự định sẽ chia số người tham dự thành 3 hoặc 4 nhóm để cùng chia sẻ các việc chung
và các sinh hoạt khác.
Chương trình dự trù như sau:
Thứ Sáu 4/10:
• Đón các bạn từ phi trường và tập trung về nhà Ac Phương & Hữu. Rời Adelaide khoảng 2 giờ
để đến Port Elliot YHA Beach House. Chuyến xe 12 chỗ bao chót sẽ rời Adelaide lúc 4 giờ 30
chiều (xin tránh không đến phi trường sau 4pm)
• Nhận phòng + Phân chia nhóm + Ổn định chỗ + Ăn tối và sinh hoạt tâm tình & chia sẻ
Thứ Bảy 5/10:
• Sáng: Sinh hoạt tự do & Thể thao & đi biển Pt Elliot
• Trưa: BBQ
• Chiều: Đi thăm viếng Goolwa, Hindmarsh Island và các bãi biển lân cận
• 6pm: Thánh Lễ cho các bạn Công Giáo tại Victor Harbor
• Ăn tối + Văn nghệ và thi đua sinh hoạt giữa các nhóm
Chúa Nhật 6/10:
• Đi thăm viếng thành phố và bãi biển Victor Harbor (ăn trưa tại đó)
• Ăn tối + Sinh hoạt, đúc kết và bàn về việc tổ chức năm 2014
Thứ Hai 7/10:
• Dọn dẹp và tổng vệ sinh
• 10am: Rời Pt Elliot và về nhà Ac Tín & Lan để ăn trưa và tan hàng.
Thân ái
Nhóm Tổ Chức họp mặt tại Adelaide 2013
Thắng & Thảo, Phương & Hữu, Dũng & Thu, Nga và Tín & Lan
*Ghi chú : Vì số tối đa chỗ ở là 60 người tham dự (tức là chỉ còn 15 chỗ trống!) nên chúng tôi tha
thiết mời gọi sự xác nhận tham dự sớm của quý anh chị chưa hồi báo. Khi đã mua vé máy bay, xin vui
lòng báo ngay ngày giờ đến và đi cho NTC để giúp chúng tôi dễ dàng trong việc sắp xếp.

