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Thư Mời 
  
Đêm Trùng Dương Hội Ngộ năm 2016 
  
Kính gởi quý Đô đốc, 
Kính gởi quý Niên trưởng, 
Kính gởi quý Chiến hữu và Thân hữu. 
  
Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến dài tưởng như vô cùng tận, và niềm đau mất quê hương, xa 
cha mẹ, người thân, bạn bè, tình huynh đệ ... rời biển cả, nhớ đại dương dường như đã hằn trong 
ký ức của chúng ta biết bao kỷ niệm đau thương và những nỗi nhớ nhung không cùng. 
  
Nay Xuân Ất Mùi đang qua đi và Xuân Bính Thân mới sẽ đến. Đây là một cơ hội để chúng ta có 
dịp tao ngộ với nhau, cùng vui Xuân và chia sẽ cho nhau những ký ức vui buồn trong bao năm 
qua mà nhiều Huynh-Đệ đã không có nhiều dịp gặp nhau.  Trùng Dương Hội Ngộ chính là mục 
đích của chúng tôi để mong tạo được một đêm hội ngộ rất là Hải quân và Hàng hải, cùng tay bắt 
mặt mừng, cùng nhớ lại một thời hải hồ ngang dọc thuở nào. 
 

 
  
Đại diện hội Hải quân và Hàng hải Việt nam Cộng hòa miền đông Hoa kỳ, ban chấp hành chúng 
tôi sẽ vô cùng hân hoan được đón tiếp quý Đô đốc, quý Niên trưởng, quý Chiến hữu và quý Thân 
hữu trong đêm Trùng dương Hội Ngộ sẽ được tổ chức tại: 
  
Nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Blvd., Falls Church, VA. 22042. 
Ngày thứ Bảy, 2 tháng 04 năm 2016 vào lúc 06:30 pm. 
  
Ngày này cũng đúng vào tuần đầu của mùa hoa anh đào đang được tổ chức tưng bừng, ngọan 
mục tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. 
  
Đêm Trùng Dương Hội Ngộ năm nay sẽ có sự tham gia của nhiều ca sĩ danh tiếng trong và ngoài 
Thủ Đô.  Đặc biệt sẽ có tham dự của Hoàng Anh Thư, người nữ ca sĩ đã đoạt giải nhất giọng Ca 
Vàng của Trung Tâm Asia năm 2011, đến từ California. 
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Kính mong quý vị vui lòng hồi âm và nếu có thể kính xin quý vị mời nhiều thân hữu cùng đến 
chung vui. Ban tổ chức sẽ vô cùng cảm kích sự hồi báo càng sớm càng tốt để tiện việc sắp xếp 
chỗ ngồi và vé mời sẽ được gởi đến quý vị ngay. 
  
Giá vé ủng hộ: $ 40.00  
Check xin đề tên: Loc Huu Huynh 
Địa chỉ: 13156 Pavilion Lane 
Fairfax, VA 22033  
Điện Thoại: 703-216-6252 
 
Trân trọng cám ơn và kính chào toàn thể quý vị. 
 
TM. Ban chấp hành hội HQ&HH VNCH Miền Đông Hoa Kỳ  
 
HT. Nguyễn Văn Thành (703)473-8068 
 

 
Falls Church Marriott Fairview Park, Fairfax, Virginia.  Hotel này chỉ cách Nhà Hàng Harvest 
Moon 2 miles.  Hotel này không xa 2 phi trường Dulles International và Reagan National 
Airport. 


