CHƢƠNG TRÌNH SINH HOẠT- HỌP BẠN MINH ĐỨC
ST. JOSEPH CONFERENCE CENTRE SYDNEY 2012
Thứ sáu 05/10/2012 ( check-in)
13pm.
18pm.

24am.

- đón tiếp. ghi tên, phân phối tài liệu sinh hoạt, nơi ngủ nghỉ
- cơm tối
- giới thiệu chƣơng trình sinh hoạt
- giới thiệu tên, phân khoa cuả tham dự viên
- tập dợt những bài ca sinh hoạt
- nêu lên vấn đề: "Đại học Minh Đức tƣơng tế"
- văn nghệ, đố vui có thƣởng, karaoké .....
- nhậu tiếp hoặc đi ngủ

Thứ bẩy 06/10/2012 (opening)
7am.
8am.
9am.

- vệ sinh, thể dục: Tuấn Linh hƣớng dẫn "tiên khiên khí công"
- ăn sáng
- Lễ Chào Cờ Quốc Kỳ & khai mạc trại " VỀ NƠI ĐÂY 2"
- giới thiệu quan khách, thân hƣũ và tham dự viên
- Phạm Quang Hảỉ trình bầy về đại học Minh Đức (slide show)
- Thảo luận chi tiết: " Minh Đức tƣong tế"
- Chụp hình , trao quà lƣu niệm

12am.
13pm.

- ăn trƣa
- du ngoạn Cataract Dam (Appin Region) hay những công viên
chung quanh khu vực, hoặc tennis, hoặc để các phụ nữ:
"Cabramatta shopping"

18pm.

- BBQ

20:30pm - Thánh Lễ cho các bạn bên Công Giáo. Các bạn khác tự do....
21:30pm - thi đua kể chuyện vui có thƣởng
- hƣớng dẫn khiêu vũ
- văn nghệ đàn guita, karaoké
24am.
- đi ngủ

Chủ nhật 07/10/2012 ( excursion)
7am.
8am.
9am.
17pm.
18pm.

24am.

- vệ sinh, thể dục
- ăn sáng, phân phối xe cộ
- du ngoạn chùa Nam-Tiên và Kiama ở Woolongong
- về trại tắm rƣả nghỉ ngơi
- cơm tối
- đúc kết kế hoạch " Minh Đức tƣơng tế"
- bàn giao tổ chức họp mặt năm 2013
- văn nghệ, karaoke .....
- đi ngủ

Thứ hai 08/10/2012 (good-bye)
7am.
8am.
9am.
10am.
11am.

- vệ sinh, thể dục
- ăn sáng
- tổng kết chi thu, quét dọn phòng ốc
- giao trả thanh toán chi phí trung tâm
- rời đất trại

