Thông Báo Của Hội Ái Hữu Trà Vinh
- USA -

12-08-08

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BÀI VIẾT CHO
ĐẶC SAN TRÀ VINH
XUÂN KỶ SỬU Số 9 năm 2009
Kính thưa quý đồng hương
Cũng như hằng năm, Ban Báo Chí sẽ ấn hành đặc san Xuân để phát hành vào
dịp Tân Xuân Hội Ngộ. Đặc san được coi như là quyển kỷ yếu của Hội, là sợi
dây nối kết người Trà Vinh lại với nhau trên bước đường xa xứ, là quyển year
book của Hội, ước ao trong nhà mỗi hội viên chúng ta đều có bộ đặc san Trà
Vinh để mỗi khi cần đến là có ngay. Thí du như khi tìm một người nào đó
thuộc dân Trà Vinh thì lật tìm số phône dễ dàng, hay nhiều khi nhớ quê nhà,
lật ra đọc vài bài viết chắc cũng phần nào đỡ nhớ. Vì nhiệm vụ của đặc san là
như vậy , cho nên các phần trong nội dung các quyển đặc san đều na ná giống
nhau.
1.
2.
3.
4.

Tường trình sinh hoạt trong năm Mậu Tý 2008 (bài viết và hình ảnh)
Danh sách đồng hương với số phone mới
Danh sách hội viên đóng niên liễm, ủng hộ, hội viên mới...
Bài viết có liên hệ đến quê hương Trà Vinh dưới đủ mọi thể tài: Nhạc,
thơ, tùy bút, truyện ngắn,vui cười, sưu tầm, nghiên cứu...

Xin lưu ý: Bài viết đánh máy dưới dạng Unicode gởi email về địa chỉ
vanbut@hotmail.com hay votrungtin@hotmail.com , càng sớm càng ưu tiên
vì số trang có giới hạn mà đồng hương gởi bài đóng góp về rất nhiều.
Ngoài ra Ban Biên Tập hiện cần bài viết và hình ảnh có liên quan đến nhà Thờ
Cầu Quan (Mặc Bắc) quý vị nào có xin cung cấp để đặc san thêm phần phong
phú hơn.
Thành thật cám ơn và Kinh chào quý đồng hương
TM Ban Bao Chi
Trưởng Ban
Võ Trung Tín (Ấn ký)
California , ngày 12 tháng 8 năm 2009

31-05-08

Thơ Mời:

Hội Ái Hữu Trà Vinh Trân Trọng Kính Mời:
Ðồng Hương và Gia đình
Như thông lệ hằng năm vào dịp Hè về, Hội Ái Hữu Trà Vinh có tổ chức buổi
họp mặt tại Mile Square Park để các Ðồng Hương cùng Thân Hữu có dịp gặp
mặt hàn huyên tâm sự. Ðặc biệt năm nay có các Ðồng Hương từ xa về tham
dự. Song song đó Hội sẽ tổ chức nhiều trò chơi thích thú có chấm điểm và
bình bầu món ăn đồng hương thích nhứt để gây thêm nhiều hào hứng cho đồng
hương
Ẩm thực:
Pot luck (Nếu quý Ðồng Hương ở xa BCH sẽ cung cấp
Địa điểm / Thời gian:
Năm nay tổ chức lúc 10 giờ sáng đến 3giờ chiều

Chủ Nhựt ngày 13 tháng 7 năm 2008
Góc đường Euclid & Warner trong khu Mile Square Park
Sự hiện diện của Quý Vị và gia đình sẽ làm tăng thêm phần long trọng cho
buổi họp mặt Hè của đại gia đình Trà Vinh.
Trân Trọng
Thay mặt BCH. Hội Ái Hữu Trà Vinh
Hội Trưởng
GS. Văn Tường

Mọi chi tiết xin liên lạc về:
Ông Bà GS. Văn Tường
Ô.Trịnh Hão Tâm
Ô.Võ Trung Tín
Ô.Nguyễn Văn Vui
Ô. Huỳnh Kim Tiến
Ô. Võ Văn Diệu
Ô. Kiên Phi Dũng
Ô. Trần Xiều

(714) 895-7080
(714) 528-1413
(714) 545-0105
(310) 217-1936
(714) 641-0639
(714) 641-6995
(562) 864-0399
(714) 434-0106

Ô. Trần Hữu Quang
Ô. Thạch Bông
Bà Hải Ðường
Ô. Nguyễn Văn Nhựt

(714) 571-1986
(714) 776-1521
(562) 988-9477
(714) 530-3853

11-10-07
TIN TỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN
kỳ thứ V năm 2007
Tiền Đại hội:
Văn phòng nhận được các tin tức như sau:
1.
Bà Nguyễn Thị Tín : Đề nghị như cũ.
2.
Chị Hải Đường : Theo quyết định đa số.
3.
Chị Đỗ Thị Hà (Phu nhân cố đồng hương Mạch Phước Toàn) : Các
Anh làm hay xin đề nghị nên tiếp tục. Chị gởi 50$ tiền cash đóng góp buổi ăn
ngày đại hội .
4.
Anh Trần Văn Long, chị Lưu Thoại Anh, Dương Diệu và Lee Ann,
Anh Trần Long và chị Diệu Thị Phụng, Trương Vĩnh Lợi và Lưu Tố Nga, Từ
Mỹ Linh và mẹ là Trần Tố Lan (phái đoàn nầy đến từ San José). Anh Trần
Văn Long cho biết là được ủy nhiệm của Ông Hà Đông, Tăng Bé chúc đại hội
thành công và đóng góp ủng hộ 200$ tiền cash.
5.
Ông Ngô Văn Thành và Trần Sinh gởi check 50$ ủng hộ Đại hội .
Đại hội:
Lúc 3giờ 30 chiều ngày 7 tháng 10 năm 2007 tại phòng họp của Hội Ái Hữu
Trà Vinh.
Hiện diện phòng họp gồm có : Cụ Trần Xiều, cụ Hàng Công Thành, Ông Bà
Võ Văn Bê, Anh Văn Tường, Anh Võ Trung Tín, Anh Chị Võ Văn Diệu, Anh
Chị Nguyễn Văn Vui, Anh Từ Phình One, Anh Nguyễn Bữu Việt, Anh Hà Phi
Hùng, Anh Kiều Trương Anh Trương Bạc Xuỗl, Ông Trần Sinh, Anh Ngô
Thiết Hùng ( Đại diện Đôn Châu) anh Nguyễn Văn Xuân Cảnh ( Đại diện
Utah).
Sau phần nghi thức, là phần Ban Chấp Hành tường trình sinh hoạt, báo cáo tài
chánh nhiệm kỳ IV, và tuyên bố mãn nhiệm. Kế là phần tu chính nội quy, mỗi
vị phát biểu 2 phút. Đại hội lấy biểu quyết của các đề nghị , cuối cùng kết quả
là đa số tuyệt đối đồng ý sửa đổi thời gian của nhiệm kỳ: Theo nội quy nhiệm
kỳ Ban Chấp hành là hai năm (2) nay đổi lại một nhiệm kỳ là bốn năm (4) .
Đến phần bầu ban chấp hành mới: Vì không ai ứng cử, Đại Hội giải quyết

bằng cách đề nghị lưu nhiệm toàn thể Ban Chấp hành cũ và Ban Chấp Hành có
thể mời thêm nhân sự mới nếu thấy cần, tất cả đều giơ tay đồng ý.
Kết thúc:
Lúc 6 giờ chiều, tất cả vừa dùng buổi ăn tối thân mật, do tài đi chợ và nấu
nướng của Anh Nguyễn Bửu Việt và Từ Phình One, vừa bàn bạc về nội dung
tờ đặc san Xuân Mậu Tý năm 2008.
Nhận xét chung của mọi người đều cho rằng buổi sinh hoạt thật vui vẻ, thảo
luận trong tinh thần tương kính êm đềm hòa nhả rất hửu ích .
Buổi Đại Hội kết thúc lúc 7giờ tối.
Ghi nhanh của Ban Báo Chí
Nhân sự mới:
Anh Ngô Văn Thành : Đại diện Hội Ái Hữu Trà Vinh Vùng Los Angeles
Anh Ngô Thiết Hùng : Ban Liên Lạc
Anh Hà Phi Hùng : Ban Xã Hội

05-09-07
THÔNG BÁO
ĐÓNG GÓP BÀI VỞ CHO
ĐẶC-SAN TRÀ-VINH XUÂN MẬU TÝ 2008
Kính thưa quý đồng hương và thân-hữu,
Như bảy năm vừa qua, Xuân Mậu Tý 2008 sắp đến Hội Ái-Hữu Đồng-Hương
Trà-Vinh dự định ấn-hành Đặc-San Trà Vinh số 8. Đặc-San Trà-Vinh có khởi
sắc cũng nhờ đồng-hương và các thân-hữu khắp nơi đóng góp bài-vở, hình-ảnh
cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài chánh và khích-lệ tinh-thần.
Để Đặc-San năm nay nội dung có giá-trị và phong phú, Hội Đồng-Hương TràVinh thiết tha kêu gọi đồng-hương và thân-hữu đóng góp cho bài vở với mọi
thể loại như thơ, văn, nhạc phẩm, truyện ngắn, hồi ký, tùy bút, truyện cười và
đề tài liên quan đến vùng đất Trà-Vinh hay nhắc lại những kỷ-niệm ngày trước
dưới mái học đường. Các đại diện vùng có thể tập trung bài viết và hình ảnh
sinh hoạt rồi gởi về một lúc, Ban Báo Chí sẽ tiện việc sắp xếp những bài vở
theo các trang liên tục cho địa phương. Ngoài ra các đồng hương muốn lưu
ảnh bên cạnh bài viết của mình xin gởi cho hội tấm ảnh ưng ý nhất .
Bài vở xin gởi trước ngày 30-11-07 về văn phòng thường trực của Hội theo địa

chỉ nêu trên hoặc gởi về Ban Biên-Tập theo địa chỉ:
Võ Trung Tín
1246 S. Huron Dr.
Santa Ana CA 92704
Hay:
Hội Ái Hữu Trà Vinh
9242 Bolsa Ave # B
Westminster CA 92683
Điện thoại
(714) 383-0203, 856-9202 (Ngày),
(714) 545-0105 (Cuối tuần và ban đêm).
Rất hoan nghênh bài vở dưới dạng vi-tính dùng các bộ chữ VNI, Unicode,
VPS và xin email về votrungtin@hotmail.com hay vanbut@hotmail.com
Ban Biên-Tập tuyển chọn bài vở rất dễ dàng và sẽ không bỏ qua bất cứ bài nào
vì Đặc-San Trà-Vinh không phải là một tác-phẩm văn-học hay một đặc san
nghiên-cứu khoa-học mà chỉ là nơi để đồng-hương ghi lại những kỷ-niệm,
những cảm nghĩ đơn sơ, mộc mạc, là nơi để gặp gỡ, để biết còn có nhau.
Trân trọng kính chào.
California, ngày 5 tháng 9 năm 2007
HỘI TRƯỞNG
GS Văn Tường
9242 Bolsa Ave #B Westminster CA 92683
Web:vanbut.com Email:vanbut@hotmail.com
Tel. (714) 895-7080 Fax (714) 379-5097
(Giấy phép số 2615976 của State California June 22 2004)

20-9-2007 >>

Thư Mời Họp
Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Trà Vinh Nhiệm Kỳ V
( 2008-2010)
Trân trọng kính mời quý Cô, quý Bác, quý Anh Chị trong Ban Sáng Lập, Ban Cố
Vấn, Ban Chấp Hành và Hội Viên Hội Ái Hữu Trà Vinh vui lòng nhín chút thì giờ
đến họp mặt vào lúc 3giờ30 chiều ngày chủ nhựt (07 tháng 10 năm 2007) tại
phòng Họp của Hội 9242 Bolsa Ave # B Westminster CA 92683 để BẦU LẠI

BAN CHẤP HÀNH nhiệm kỳ V 2008-2010 (theo như điều lệ của nội quy Hội: hai
năm một nhiệm kỳ)
Quý vị ở xa cũng xin vui lòng nhín chút thì giờ giúp Hội đóng góp ý kiến về việc
ứng cử, đề cử, tu chính nội quy... xin biên thư, email, gọi phône về Hội trước ngày
07/10/07.
Sự hiện diện của quý vị và những đóng góp ý kiến từ phương xa gơiû về sẽ giúp
cho buổi họp có được nhiều kết quả tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.
CA, ngày 19/9/2007
HỘI TRƯỞNG
GS Văn Tường
TB. Sau buổi họp có buổi ăn chiều do một số đồng hương khoản đãi.

4-5-2007 >>

THÔNG BÁO
TỔ-CHỨC HỌP MẶT HÈ 2007
Kính thưa quý đồng hương và thân-hữu,
Nhằm tạo cơ-hội cho đồng hương Trà-Vinh gặp gỡ, hàn huyên cũng như
các con em có một ngày vui chơi, giải trí ngoài trời trong dịp nghỉ Hè. Hội ÁiHữu Đồng-Hương Trà-Vinh sẽ tổ-chức Ngày Họp Mặt Picnic Hè 2007 tại:
Địa điểm:

Mile Square Park
Góc đường Euclid St. và Warner Ave.
Fountain Valley CA 92708 (chỗ cũ như hằng năm)

Ngày Giờ:

10 giờ sáng Chủ Nhựt 15-7-2007

Chương trình gồm:
Ẩm-thực: Dưới hình thức Pot-Luck (mỗi gia đình cùng góp thức ăn). Món
ăn nào đặc-biệt nhất sẽ được chấm giải. Tuy nhiên những đồng hương nào
không tiện mang thức ăn tới, ban tổ-chức cũng có sẵn một số thức ăn căn bản
do một số đồng hương ủng hộ như bánh mì thịt, thịt nướng, bánh mặn và pizza,
chips cho các con em.
Các trò vui chơi : như vũ cầu, bóng chuyền , cờ tướng ,văn nghệ , có tính
cách vui chơi.Ngoài ra còn có các cuộc thi đấu có giải thưởng như :thi đá
cầu,thi chuyền nước, thảy banh , thi đố vui địa danh Trà-Vinh, thi chọn món ăn
thích nhứt...
Một giải bóng bàn đơn nam , nữ (vòng loại, bán kết, chung kết thi đấu tại
văn phòng hội ngày giờ sẽ thông báo sau, ghi tên kể từ ngày ra thông báo nầy)
Phát Giải Khuyến Học: cho con em đạt thành-tích xuất-sắc tại học đường
trong năm học vừa qua (chỉ dành cho con em tốt nghiệp trung-học hoặc các lớp
thấp hơn mà thôi).
Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh thân mời tất cả đồng hương và thân-hữu
đưa con em đến chung vui tham-dự. Các đóng góp ý-kiến, tặng vật ủng hộ cũng
như ghi danh tham-dự các giải thể-thao, cờ tướng, ghi danh con em đạt thành
tích xuất sắc trong học đường, Hội rất hoan-nghênh và gởi về càng sớm càng
tốt nhằm giúp cho Ngày Họp Mặt Hè vui tươi, hào hứng và thành công tốt đẹp.
California, ngày 28 tháng 4 năm 2007.
Mọi chi-tiết xin liên-lạc với Ban Tổ-chức
TM. Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh
Trưởng ban Nguyễn Văn Thành (714) 934-8583
Phó Ban Bùi Hải Đường (714) 562-988-9477
Phó ban Kiên Phi Dũng (562) 864-0399\
Phụ tá trưởng ban :Tổng Thư Ký Võ Trung Tín (714) 545-0105
Cell (714)856-9202
Cố vấn ban tổ chức: Nguyễn Văn Vui (310) 217-1936 hay464 -7498

9-4-2007 >>

Thông Báo Khẩn,
Ngày 18/2 âl THANH MINH vừa qua, NHỊ TỲ QUẢNG ĐÔNG, nằm trên đường cây dầu , đã bị
san bằng hết rồi ,
Nhà nước có thông báo, cho những thân nhân nào chôn cất thân nhân mình,tại nghỉa trang
đó ,bốc cốt dời đi hết.. để họ trưng thu làm chuyện khác... có người đi ngang qua đó, thấy còn
lại khoảng vài chục hủ cốt , đã được nhà nước bốc lên rồi , mà chưa có ai nhận...!! Vậy nếu đồng
hương nào có chôn cất thân nhân mình tại nghỉa trang QUÃNG ĐÔNG, mà chưa bốc cốt thì
hảy lo gấp " di dời ,hài cốt " đi nơi khác.. Nếu chậm trể nhà nước VC sẽ đem những hủ cốt vô
danh đó đem chôn tập thể.

17-9-2006 >>

Thông Báo Về Báo Xuân 2007
Kính thưa quí Ðồng Hương,
Kể từ khi Hội Ái Hữu Trà Vinh thành lập tới nay đã trên 6 năm,
Ðặc San Xuân Ái Hữu Trà-Vinh cũng đồng hành đã được 6 số. Khoảng
thời gian tuy rằng không dài lắm nhưng Ðặc San Ái Hữu Trà-Vinh cũng đã
gập rất nhiều trở lực khó khăn, nhờ ở sự khuyến khích và ũng hộ của quý
đồng hương xa gần nên Ban Biên Tập cũng vượt qua được. Ban Biên Tập
rất cảm kích trước tấm thạnh tình của quí vị và kính mong quí đồng hương
tiếp tục cộng tác và ủng hộ Ðặc San Xuân AHTV, để cho tập san nầy ngày
thêm phong phú về nội dung và trang trọng về hình thức.
Ðể chuẩn bị cho Ðặc San Xuân AHTV số 7 năm Ðình Hợi 2007
với chủ đề : “Ðồng Hương Trà-Vinh trên Quê Hương mới” và với bất cứ
thể loại bài vở nào liên quan đến quê hương Trà-Vinh.
Kính mong quí đồng hương tham gia đóng góp bài viết, tin tức hay
hình ảnh về cho BBT theo địa chỉ email của Ban Báo Chí :
votrungtin@hotmail.com ( Font Unicode hoặc VNI ) hạn chót là
ngày 30/12/2006 . Những bài gởi muộn sẽ dành cho số báo năm tới 2008.
Sự cộng tác và tiếp tay của quý đồng hương là một sự khích lệ to
lớn cho BBT và giúp cho đặc san Xuân AHTV mỗi năm thêm phong phú
và vững mạnh.
Tiện đây, cũng xin thông báo đến quí đồng hương, Tết ÐĐinh Hợi
năm nay Hội sẽ tổ chức ngày Trà-Vinh hải ngoại hội ngộ sau 32 năm ly

hương tại Little Sài Gòn California vào ngày Chủ Nhật 11 tháng 2 năm
2007 nhằm ngày 24 Tết ( xin xem chi tiết về tổ chức trên trang nhà
www.aihuutravinh.com ) với nhạc chủ đề “ Trúc Phương người nghệ sĩ tài
hoa đất Trà-Vinh”. Kính mời quí đồng hương hưởng ứng về tham dự để
gặp lại những bằng hữu thân thương thuở thiếu thời.
Kính chúc quí đồng hương sang năm ÐĐinh Hợi được an khang và
thịnh vượng.
Ban Biên Tập
Ðặc San Xuân AHTV

25-8-2006 >>
Thông Báo
Ngày Trà-Vinh Hội Ngộ 32 Năm
Kính thưa quí đồng hương và thân hữu,
Thắm thoát chúng ta đã rời bỏ quê hương 32 năm , tuổi đời ngày thêm
chồng chất. Ðể mừng xuân ÐĐinh Hợi sắp đến và cũng để tạo cơ hội cho Ðồng
Hương Trà Vinh cùng hội ngộ nơi đất khách quê người. Nhất là quí vị sẽ gặp lại
bạn bè thời thơ ấu, thuở học trò của các Trường Tiểu Học Trung Học tại các Xả,
các Quận, đông đảo nhất là tại Tỉnh lỵ có các Trường Trung Học Trần Trung Tiên,
Công Lập, Thánh Gioan, Long Ðức, Nguyễn Quang Anh, Minh Trí, Công Dân, Bồ
Ðề, Trần Trung Tâm, Nguyễn Văn Chưởng, Tiến Ðức, Trường Ông Ðốc Dần...
xem thử “ bạn bè lớp trước nay còn mấy ? “.
Hội Ái Hữu Trà-Vinh sẽ tổ chức một ” Ngày Hội Ngộ ” tại Little Sài
Gòn, Tiểu Bang California Hoa Kỳ nhân mùa Tết Năm ÐĐinh Hợi 2007 :
Trưởng Ban Tổ Chức : Cụ Nguyễn Ánh Nhựt.
Phó Trưởng Ban TC : Cụ Hàng Công Thành.
Ðịa điểm :
Nhà Hàng Reagent West
4717 W. First St. Santa Ana CA 92704
Tel : 714-531-5798
Ngày Giờ :
Từ 11.00 giờ đến 16.00 giờ
Ngày Chủ Nhật 11/2/2007
nhằm ngày 24 tháng Chạp Tết ÐĐinh Hợi.

Chương Trình gồm có : Múa Lân, Chúc Thọ, Lì Xì đầu năm, Chương Trình
Văn Nghệ với chủ đề “ Nhạc Sỉ Trúc Phương, Người nghệ sĩ tài hoa đất TràVinh ” và phát hành đặc san Trà Vinh Xuân ÐĐinh Hợi 2007.
Chi phí cho mỗi phần ăn là 25,00 Mỹ Kim, trẻ em dưới 10 tuổi là 15.00
Mỹ Kim. Quí đồng hương nhất là quí vị ở xa có nhu cầu đưa đón, chổ ở hay muốn
đặt chổ trước xin liên lạc trước ngày 25/01/2007 về trụ sở hội hay các số điện
thoại sau đây để tiện việc sắp xếp :
Mr. Trần Xiều
Mr. Nguyễn Ánh Nhựt
Mr. Hàng Công Thành
Mr. Thạch Bông
Mr. Văn Tường
Mr. Nguyễn Văn Vui
Mr Võ Văn Diệu
Mr Võ Trung Tín

714-434-0106
714-418-0868
714-901-6411
714-776-1521
714-895-7080
310-217-1936
714-641-6995
714-545-0105

vanbut@hotmail.com
luckynguyen1@yahoo.com
dieuvanvo@yahoo.com
votrungtin@hotmail.com

Ngoài ra nều muốn biết thêm chi tiết xin tham khảo trong đồ án tổ chức
ngày hội ngộ đính kèm hay gọi về văn phòng hội theo các số điện thoại ghi trên.
Califonia ngày 24 tháng 8 năm 2006

Hội Ái Hữu Trà-Vinh

Ngày Chủ Nhật 11/2/2007 : Tha hương ngộ cố tri
11:00-12:00
Bữa ăn nhẹ: chả gìo, pate-cheaud, trái cây, jello …
Ðồng hương và gia đình chụp hình cho Kỷ Yếu 2008

12:00-12:15
Quan khách đến
12:15-12:30
Nghi lễ khai mạc
Múa lân
Chào cờ Mỹ (đơn ca), Việt (hợp ca?)
BTC giới thiệu quan khách và tuyên bố khai mạc
Phát biểu
01:00-03:00
Tiệc liên hoan
Phát hành Ðặc San Trà Vinh Xuân 2007 Chủ đề :
”Ðông Hương Trà Vinh Trên Quê Hương Mới”.
Chương Trình Văn Nghệ chủ đề :
“Nhạc Sỉ Trúc Phương, người Nghệ Sỉ tài hoa đất Trà Vinh “.
** Chương Trình có thể thay đổi tuỳ hoàn cảnh **
X

Điện Thoại Liên Lạc :

Mr. Trần Xiều
714-434-0106
Mr. Nguyễn Ánh Nhựt 714-418-0868
Mr. Hàng Công Thành 714-901-6411
Mr. Thạch Bông

Mr. Văn Tường
Mr. Nguyễn Văn Vui
Mr Võ Văn Diệu
Mr Võ Trung Tín

714-776-1521

714-895-7080
310-217-1936

714-641-6995
714-545-0105

vanbut@hotmail.com
luckynguyen1@yahoo.com

dieuvanvo@yahoo.com
votrungtin@hotmail.com

XI
Những Điều Cần Biết
(Khi Tham Dự Ngày Hội Ngộ tại Nam California Hoa-Kỳ)
1- Thời Gian
*
Ngày Hội Ngộ 11/2/2007.
* Thăm viếng , dạo chợ Tết, du ngoạn tùy ý.
*
Mùa Tết, Little Sài Gòn rất nhộn nhịp, bà con tha hồ mua sắm Tết.
2- Thời Tiết :
*
Đầu muà Đông, chưa lạnh nhiều.
* Trời đẹp, không mưa.
*
Cần một áo lạnh mỏng vào buổi chiều và buổi tối.
*
Nhiệt độ trung bình từ 60F đến 80F.
3- Phi Trường : Phi Trường Quốc Tế Los Angeles gọi tắc là LAX cách Little Sài
Gòn 45 miles, mất 45 phút lái xe, đoạn đường nầy thường bị nghẻn xe vào giờ cao
điểm.. Phi trường điạ phương OC,thường gọi là phi trường John Wayne cách Little
Sài Gòn chừng 15 miles rất thuận tiện việc đưa đón từ các tiểu bang khác đến.
Ngoài ra còn có các phi trường nhỏ hơn như Phi Trường Long Beach, Phi Trường
Ontario cũng ở gần quanh Orange County.
4- Việc Ăn ở : Trong thời gian ngày hội, tại trụ sở Hội có phòng để hội họp
khoảng dưới 50 chổ ngồi , không có phòng ở. Vì vậy quý đồng hương sẽ cư ngụ tại
Hotel – Motel và tự đài thọ sở phí. Ban Tổ Chức sẽ giữ một số phòng cho quý vị
tại :

o
Hotel Ramada trên đường Garden Grove.
o
Motel Sai Gòn Inn trên đường Brookhurst.
Mỗi phòng có 2 giường,có thể ở được 4 người, giá khoảng $75 một ngày. Xin quý
vị cho Ban Tổ Chức biết sớm nhu cầu để tiện việc sắp xếp.
5- Đưa Đón Xin báo cho BTC biết ngày giờ,hảng máy bay, số chuyến bay, từ
đâu tới, phi trường nào,khi đến cũng như khi rời khỏi nơi đây để tiện việc sắp xếp.
6- Lưu Thông Tại các ngã Tư thuộc khu vực Little Saigon, xe cộ rất nhiều, Cảnh
Sát có gắn máy quay phim để ngăn chận các vi-phạm luật lưu thông và tiền phạt
thường rất nặng.
7- Mua sắm Hăng năm, vào mùa Tết, khu vực Little Sài Gòn không khi Xuân và
Tết rất tưng bừng, nào hội chợ, nào chợ hoa, nào đại nhạc hội v.v... không thua gì
bên quê nhà. quí đồng hương tha hồ mua sắm.
8- Liên Lạc : Xin quý đồng hương gởi danh sách cũng như nhu cầu từng phái
đoàn về cho Ban Tổ Chức trước ngày 25/1/2007 để tiện việc sắp xếp
Hội Ái Hữu Trà Vinh
9242 Bolsa # B Westminster CA 92683 Tel: 714-895-7080
email : vanbut@hotmail.com hoặc votrungtin@hotmail.com

18-6-2006 >>
THÔNG BÁO
TỔ-CHỨC HỌP MẶT HÈ 2006
Kính thưa quý đồng hương và thân-hữu,
Nhằm tạo cơ-hội cho đồng hương Trà-Vinh gặp gỡ, hàn huyên cũng như
các con em có một ngày vui chơi, giải trí ngoài trời trong dịp nghỉ Hè. Hội ÁiHữu Đồng-Hương Trà-Vinh sẽ tổ-chức Ngày Họp Mặt Picnic Hè 2006 tại:
Địa điểm:

Mile Square Park
Góc đường Euclid St. và Warner Ave.
Fountain Valley CA 92708 (chỗ cũ như hằng năm)

Ngày Giờ:

10 giờ sáng Chủ Nhựt 16-7-2006

Chương trình gồm:
Ẩm-thực: Dưới hình thức Pot-Luck (mỗi gia đình cùng góp thức ăn). Món
ăn nào đặc-biệt nhất sẽ được chấm giải. Tuy nhiên những đồng hương nào

không tiện mang thức ăn tới, ban tổ-chức cũng có sẵn một số thức ăn căn bản do
một số đồng hương ủng hộ như bánh mì thịt, thịt nướng, bánh mặn và pizza,
chips cho các con em.
Các trò vui chơi : như vũ cầu, bóng chuyền , cờ tướng ,văn nghệ , có tính
cách vui chơi.Ngoài ra còn có các cuộc thi đấu có giải thưởng như :thi đá cầu,thi
chuyền nước, thảy banh , thi đố vui địa danh Trà-Vinh, thi chọn món ăn thích
nhứt...
Phát Giải Khuyến Học: cho con em đạt thành-tích xuất-sắc tại học đường
trong năm học vừa qua (chỉ dành cho con em tốt nghiệp trung-học hoặc các lớp
thấp hơn mà thôi).
Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh thân mời tất cả đồng hương và thân-hữu
đưa con em đến chung vui tham-dự. Các đóng góp ý-kiến, tặng vật ủng hộ cũng
như ghi danh tham-dự các giải thể-thao, cờ tướng, ghi danh con em đạt thành
tích xuất sắc trong học đường, Hội rất hoan-nghênh và gởi về càng sớm càng tốt
nhằm giúp cho Ngày Họp Mặt Hè vui tươi, hào hứng và thành công tốt đẹp.
California, ngày 8 tháng 6 năm 2006.
Mọi chi-tiết xin liên-lạc với Ban Tổ-chức
TM. Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh
Trưởng ban Nguyễn Văn Vui (310) 217-1936, Cell (310) 464-7498
Phó ban Nguyễn Văn Thành (714) 934-8583
Phó ban Kiên Phi Dũng (562) 864-0399
Tổng Thư Ký Võ Trung Tín (714) 545-0105, Cell (714)856-9202
Hội Trưởng
GS. Văn Tường
XIN LƯU Ý : Để ngồi cho thoải mái; quý đồng hương nhớ mang theo ghế cá
nhân hay tấm trải ….. ..

21-3-2006 >>

Thư Mời Họp Mặt
Trân trọng kính mời quý đồng hương Sáng Lập, Cố Vấn, Chấp Hành của hội
Ái Hữu Trà Vinh vui lòng đến họp mặt vào lúc 2:00 chiều ngày Thứ Bảy 25 tháng
03 năm 2006 tai trụ sở của Hộị:

9242 Bolsa Ave # B Westminster CA 92683
Chương trình như sau:
2:00-2:30 Giải khát , hàn huyên
2:30-3:30 Tường trình của Ban Chấp Hành
3:30-4:30 Ý kiến và đề nghị của Quý Vị Sáng Lập, và Cố Vấn của Hội
4:30-5:30 Thảo luận
5:30-6:30 Cơm thân mật (Mỗi người tham dự đóng góp 10MK)
Sự hiện diện của quý đồng hương sẽ giúp cho buổi họp mặt đạt được nhiều ý
nghĩa tốt đẹp.
Chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.
Hội Ái Hữu Trà Vinh
CA,21/03/06

