Bản Tin 43

Trang 9

Quý vị Giáo Sư, CHS và thân hữu

Bác An Thiện (người thứ hai từ bên phải), trên 85 tuổi,
nhưng luôn luôn có mặt trong sinh họat của Hội.

“Quê chúng tôi ở Hòa Định, Chợ Gạo”
Thầy Trò

“ Mỗi năm mong đến ngày Họp Mặt để gặp nhau”
“Chúng tôi ở cùng Xóm…”
Chúng tôi chân thành cảm ơn:* sự có mặt của Quý Thầy Cô và các Anh Chị CHS NĐC & LNH.
* GS Tô Văn Lai cùng tất cả các Ca Nhạc Sĩ chuyên nghiệp và thân hữu đã đóng góp trong các tiết mục văn nghệ.
* Chương trình phát hình của Đài Sàigon TV, chương trình phát thanh của Trung Tâm Thúy Nga và chương trình phát thanh
của văn phòng LS Đỗ Hiếu Liêm đã quảng bá cho ngày Họp mặt.
* Cám ơn các ý kiến đóng góp trước và sau ngày họp mặt của tất cả quý vị để việc tổ chức được tốt đẹp hơn.
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Trang 10

“Thật vui khi gặp lại bạn bè xưa”

Cô Nguyễn Thị Nguyên Khai và CHS Khánh Huyền

Không khí buổi họp càng thêm vui khi có màn “Đố vui có
thưởng” của Ca sỉ Trung Chỉnh: Kể tên 9 nhánh cửa sông
Cửu Long.

Thầy Phạm Nguyên Chu và CHS Lê Quang Tiến &
Kim Anh

CHS Xuân Liên (Ái nữ Thầy Hùynh Thuận) và gia đình.

Những CHS từ xa về tham dự ngày họp mặt

Kính mời Quý Thầy Cô và các Anh Chị CHS đón xem DVD ngày Họp Mặt với rất nhiều hình ảnh và
chương trình văn nghệ đặc sắc. Nếu đã tham dự ngày họp mặt, có thể sẽ tìm thấy hình ảnh của chính
mình trong DVD. Nếu không tham dự được, sẽ nhìn thấy lại hình ảnh Quý Thầy Cô và bạn bè thân hữu.
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Các Ca Sĩ và thân hữu góp mặt trong chương trình Văn Nghệ

Ca sĩ Thế Sơn
Ca sĩ Trang Thanh Lan

Ca sĩ Hương Thủy
Ca sĩ Trung Chỉnh

Ca Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Cường

Chị Kim Liên
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Trang 12

Ca sĩ Quỳnh Dung
Các người mẫu trình diễn Fashion Show

Ca sĩ Quang Lê

Ca nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Trọng

Bộ DVD Họp Mặt ngày 29 tháng 10 năm 2006
gồm 2 DVD sẽ hòan tất trong thời gian rất gần.
Để có bộ DVD gồm nhiều hình ảnh Thầy Cô ,
bạn bè thân hữu, và một chương trình văn nghệ
đặc sắc, xin liên lạc với Chị Thủ Quỹ theo địa
chỉ ghi trên Bản Tin hoặc e-mail:
trudykk@aol.com, vinhngo2000@gmail.com

Chị Kim Hoa

Nhắn tin từ Chị Thủ Quỹ: Bản tổng kết các

Ngòai ra, vì Bản Tin 43 bao gồm một số bài viết
và hình ảnh buổi họp mặt, chúng tôi tạm gát lại
các Mục Thường Xuyên. Xin trân trọng cáo lỗi
cùng Quý vị.

phần Chi Thu đã kết tóan xong, nhưng vì số
trang của Bản Tin có giới hạn, nên xin được dời
lại trong Bản Tin kế tiếp. Mong sự thông cảm
của tất cả Quý vị. Mọi tin tức cần biết về tình
trạng tài chánh của Hội trong thời gian giữa hai
Bản Tin, xin vui lòng liên lạc với Thủ Quỹ.

Trân trọng.
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