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Các Bạn Thân Mến!
Đoàn Thanh Niên Việt Nam, Phân Đoàn Miền Đông lại một lần nữa vui mừng chào đón, mời gọi các bạn thanh niên xa gần đến với
Trại Hè 2019 được tổ chức tại Table Rock Wesleyan Camp, South Carolina vào dịp cuối tuần và Lễ Memorial Day từ 7 p.m. tối Thứ
Sáu 24 đến 12 p.m. trưa Thứ Hai 27 Tháng 5, năm 2019. Đến với trại, các bạn cũng sẽ được làm quen, gặp gở các bạn mới, tham
gia những trò vui chơi lành mạnh, và điều quan trọng là được học hỏi lời Chúa, tham dự những buổi hội thảo do các vị Mục Sư
hướng dẫn, và được quây quần bên ngọn lửa trại trong tiếng nhạc du dương và giọng hát của các trại viên tôn cao danh Chúa.
Đối với các bạn đã tham dự trại, đây là cơ hội để các bạn nhắc lại những kỉ niệm đẹp trong những kỳ trại vừa qua, và gặp gỡ lại
những gương mặt thân thương sau một năm vắng bóng, và cũng thể được dịp gặp gở làm quen với các bạn mới xa gần.
Đối với các bạn lần đầu tiên đến với Trại, các bạn sẽ kinh nghiệm được bầu không khí gia đình anh em trong Chúa.
Đoàn Thanh Niên Phân Đoàn Miền Đông hân hạnh đón tiếp các bạn đến với trại.

Những điều cần ghi nhớ để mang theo:
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See you all at East VAY Camp 2019

Table Rock Wesleyan Camp
127 Bethany Cove Dr, Pickens, SC
29671

Things to bring with you:
Ȑ' +$)""Ǽ .# /.)+$''*2.ǻ
Ȑ -.*)'#4"$ ) +-*0/.ǻ
Ȑ*0-$' ǒ)*/ +ǻ
Ȑ*)*/-$)"% 2 ' -4*-)4 3+ ).$1 $/ (.ǻ
Ȑ-$)"4*0- 0/$!0'.($' .ǻ

Thành Phần Ban Tổ Chức:

Ban Linh Vụǽ

Liên lạc:

- Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
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Mục Sư: Jimmy Khánh Nguyển
Phân Đoàn Trưởng Phân Đoàn Nam California

- Mục Sư Võ Hoàng Hải
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- Mục Sư Võ Hoàng Hải
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- Staff từ nhiều Ban Thanh Niên trong vùngǻ
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Mục Sư Nguyễn Hữu Nhựt
Quyền Quản Nhiệm HT. Charlotte, NC

Mục Sư Võ Hoàng Hải
Phân Đoàn Trưởng TN Vùng Đông

- Mrs. Sara Võ
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- Mrs. Tranh Nguyễn
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, declared that the above information is true in consideration of my participation in the EastVAY Camp 2019, I shall and hereby

do, for myself, my heirs, executors, administrators, and assigns agree to expressly assume all risk or loss of, or damage, or injury to
my person, or property and release, and agree to indemnify, and save harmless the organizing committee of the EastVAY Camp 2019,
their members, officers, employees, agents, representatives, successors, an assigns from any and all liabilities, claim, and expenses,
however, they may be caused and whether or not caused by their negligence, including costs and attorneys fees, arising directly or
indirectly from my participation in this event. I also confirmed that I have read, under-stood and will fully comply rules and regulations of
the EastVAY Camp 2019's commission. Camper must be at least 14 year of age, and if you are under the age of 18, consent of a
parent to legal guardian is required.
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Đoàn Thanh Niên Tin Lành Việt Nam
Phân Đoàn Miền Đông / East VAY
www.eastvay.org
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