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PHÂN NHIÊM 

TÔI VIÊT THEO SỰ SẮP XẾP TỪ NGOÀI CỬA VÀO ĐẾN SÂN KHẤU. 

9:45  Anh em có măt tại trươc măt building no later  

        Treo CHÀO MỪNG QUAN KHACH( tape, đinh, giây, kéo or dao) 

Set up 25 tables and chairs, bàn VIP có bản tên Hôi Đoàn (Lac) 

               B àn Ti êp T ân:  

- Set up môt bàn tiêp tân ngay lối vào bên trong building nhờ chi Nhơn v à môt cháu giup chi ghi 
danh. 

- T ôi s è c ó s ẳn List cac Hôi Đoàn, Truyen Thanh, Cac Niên Trương, chì c ần check khi hiên  
- diên đề tiên giới thiêu khi cần. 
-  
- Hai Ch/h măc quân phuc đón Quan khách và đưa vào chồ ngồi. 
-  
- Bàn Thờ:  
- Bàn KỶ NIÊM LỂ ĐƯC THÁNH TRẦN treo chính giẳ khan đài 

Lac đã có sẳn bàn thờ hai tầng bằng nhựa, có thề xếp đề trên xe nhò, tôi sè đem theo set up trên 
khan đài, khan đò phù, lư hương đèn..vv.. 

- Anh Chi Nhơ giup lo trái cây hoa quả, nhang đèn đầy đủ trên bàn thờ và con heo quay( sè order) 
sằn sang trên bàn thờ tầng một. 

- Nhờ xe Anh Liêm chờ Trống và Chiên 
-  
- San khau:  T ôi s è thi êt k ế poles xung quanh s ân kh ấu nh ư n ăm tr ư ơc v à treo cờ hiêu hàng 

h ải xung quanh rât đơn giàn không leo trèo và rât nhanh 
- Hai liểng dài treo tr ư ơ chai b ên kh án đ ài nh ờ anh Nhơn v à anh Hoàng Sang 
- Dàn cờ hai bên sân khấu có giá cờ Hiéu Châu đang giữ. 
-  
- (Hiéu Châu phụ trach tâp Quốc Quân Kỳ ( VNCH-Hoa Kỳ- Hải Kỳ- Thánh Kỳ, ( 4 người) do đó khi 

mờ buiding săp bàn xong là HC hướng dần tâp ngay. 

Vinh phụ trách kèn Khai quan hiệu- kèn nghiêm- măc niệm phối hơp vơi Lac và toán QQK 

- One man band: Set up bên dưới bên tay phài khan đài ready 11:00 giờ /testing 

Ban Ẩm Thưc: 

Mồi bàn sè có chai redwine, 10 ly nhựa trong nhỏ. 

5 chai nuoc lanh trên bàn 
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Set up hai dày bàn đề thưc phẩm, dỉa muồng, giây ăn ( trươc 10 phút giờ ăn, cần hai chi đặc trach 
cho bàn NT, không đề họ đi lấy thưc phâm(1 bàn), và khi mời quan khach line up mới đưa đến bàn 
NT. nếu có vị nào ăn kiêu chay, hai chi theo đây lây thưc phâm không có thịt. 

 

Thưc Phầm gồm:  

 

Môt con heo quay có đầu để tế lề( năm trươc sao năm nay vậy) 

Cần cac chi giúp order thưc phẩm(sè có phiên hop nói tới vấn đề này, chù nhà hang Buffet nói nếu 
cần món gì, order họ sè mang ra cho ta, khòi đi đâu xa. Do đó cần người volutêer talk với chù nhà 
hang. 

Sằn sang dỉa ăn, nỉa, gang tay pick thưc phẩm cho nhanh, không nên serve món nước phiền toái. 

Bao rác đề clean up. 

( vì là bàn kính hai tầng quay, nên không thề trài khan bàn đươc. 

(bàn tới mướn môt người $100.00 dọn sach sau tiêc) 

(chù lưc thưc phầm là nhờ Chi Nhưt, chi Khanh, chị Thân, Chi Hiếu, Chi Lac, chi Thanh, Chi Bình, 
Chị Xuân Cành, Mỷ Tiên, Chi Hoan, Chi Ánh, Chị Nhưt nhò… 

Ban Tế Lế (Hiếu Châu  đọc hướng dần, ready bài văn tế 

Nhờ  Anh Kha, Anh Hoan, Anh Thanh, Nhưt nhò 

 

(có gì them bớt cho tôi biêt) 

 

 


