
 
 

Trại Hè Thiếu Nhi tại Làng Borsum 
 

Kinderfreizeit: 26. - 30.7.2017 
 

         Chủ đề: "Chúng ta là dấu vân tay của Chúa" 
                           :: Wir sind Gottes Fingerabdruck :: 
 

Điạ điểm: Trường Tiểu Học Borsum – Grundschule Borsum 
                 Martinstrasse 69 – 31177 Harsum (Ort Borsum) 
 
Trung Tâm Mục Vụ Borsum tổ chức Trại Hè Thiếu Nhi 2017 trong 5 ngày cho các 
em Thiếu Nhi từ 7 - 14 tuổi. Ban Tổ Chức đều phải dựa vào những bàn tay hy sinh 
của phụ huynh, huynh trưởng để đóng góp ươm trồng những hạt giống tuổi thơ 
Việt Nam trở thành những cây tươi tốt trong gia đình, học đường, xã hội và Giáo 
Hội. 

- Ngày 26.7.2017: Nhập Trại Hè bắt đầu từ 12g đến 15g tại Schule Borsum 
 

�  Lệ phí: 40 Euro 
�  Các em sẽ ngủ trong phòng học của Trường Tiểu Học Borsum. 
�  Mang theo: ngoài các dụng cụ cá nhân cho 5 ngày trại hè, xin mang 

theo túi ngủ, nệm hơi hoặc nệm cao su, đồ tắm, Hausschuh, thuốc men 
nếu cần, v.v... Tránh mang theo nhiều tiền mặt, tối đa 5 € ! 

 

      - Xin Phụ Huynh mang tặng Trại Hè 5 chai Nước Suối (1,5L) cho mỗi em TN. 
- Xin giới Phụ Huynh ý thức trong thời gian Trại Hè không được tùy tiện đến thăm Trại 
Hè mà không có thông báo cho cha tuyên úy biết trước. Điều này rất dễ gây ra xáo 
trộn cho việc tổ chức chung và cho chính các cháu Thiếu Nhi. 
- Kính mời Phụ Huynh đến tham dự Thánh Lễ Bế Mạc: Chúa nhật, 30.7. lúc 11g 
- Số tiền tối thiểu các em Thiếu Nhi đóng cho tất cả sinh hoạt và ăn uống là 40 €, vì 
thế mỗi năm đều nhờ vào lòng hảo tâm đóng góp thêm của Giáo Dân trong Vùng Bắc 
Đức cho sinh hoạt quan trọng này của Thiếu Nhi. Ai muốn giúp đỡ sinh hoạt Thiếu Nhi 
xin vui lòng liên lạc với cha tuyên úy. 

 
Borsum: 24.07. – 26.7.: Họp mặt NHÓM HUYNH TRƯỞNG tại Borsum 

      � Bắt đầu họp mặt từ 15g tại TTMV Borsum 
   27.07. Thứ năm, 11g Th. Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus, Borsum 
   28.07. Thứ sáu, 11g Th. Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus, Borsum 
   29.07. Thứ bẩy, 11g Th. Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus, Borsum 
 
Borsum: 30.07. Chúa nhật, 11g Thánh Lễ Bế Mạc TRẠI HÈ THIẾU NHI  
                            - Kính mời Phụ Huynh đến tham dự và sau đó đưa các em về nhà. 
 


