
Kết Quả Phiên Họp Về Việc Tổ Chức Bỏ Túi Đón Xuân Của Gia Đình HQ Trùng 
Dương 

Trong một ngày khá lạnh, bầu trời không mấy sáng, phiên họp được tổ chức trong 
một khung cảnh đậm đà thân mật trong tình huynh đệ chi binh tại tư gia của Trung 
Tá Nguyễn Văn Nhựt. 

Trong một khung cảnh thơ mộng, ấm áp giữa cái lạnh sang Đông, lại được niên 
trưởng Nhựt và các chị cho thưởng thức và món ăn tuyệt vời do chính bàn tay 
khéo léo. Phiên họp được bàn thảo từng chi tiết ,làm thế nào cho việc cùng nhau 
hưởng một mùa Xuân khá khiêm tốn, nhưng mang lại nhiều sắc thái truyền 
thống, không quá cầu kỳ. 

Trong tiệc Xuân chúng ta sẽ HÁT CHO NHAU NGHE, chương hát Karaoke sẽ 
là tiết mục hấp dẫn, với dàn âm thanh 5.1 và những M.C. được chọn lựa. 

Tiệc mừng Xuân sẽ được tổ chức tại: 

Nhà Hàng Cửu Long (Kowloon) 

100 West Pioneer PKWY, Suite # 146 

Arlington, TX 76010 

Điện Thọai Metro 817-275-5334/local 817-275-5335 

Ngày 21 tháng 2 năm 2015 vào lúc 6:00 PM 

Lệ phí Ủng Hộ $25.00 cho mỗi đầu người 

Xin quý vị tham dự tiệc mừng Xuân của gia đình Hải Quân Trùng Dương 

Hạn Chót ghi tên đặt vé: 31 tháng 12 năm 2014 

Quý vị nào thích hát xin cho biết tên bài hát karaoke,hoặc quý vì gởi bài hát về 
cho HQ Pham Quang Vinh để tiện việc sắp xếp và tiết kiệm thời gian tìm kiếm 
bài hát trong Hard Disk(1.5 T), nếu được quý vị mang chính dĩa DVD, USB. 
Laptop sẽ được dùng để chơi nhạc và một màn ảnh TV 22 in. 

Đặc biệt chúng tôi có một số nhạc Karaoke Pháp trước 1975 

Để giúp ban tổ chức được chu đáo hơn, nếu quý vị có những dụng cụ âm thanh 
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xin mang đến. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc:  

HQ Nguyễn văn Nở 972-816-4339 

HQ Nguyễn văn Lang 972-533-7111 

HQ NT Trần Đại Trung 214-725-6571 

HQ Phạm Quang Vinh 682-554-0736 

Xin thân ái kính chào quý vị, chúc quý vị có những ngày vui tươi và hạnh phúc. 
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