
Một chuyến đi…… 

 
Với cái lạnh tương đối dễ chịu trong những ngày đầu mùa Xuân, những anh chị em trong 

CĐNVTD –MB cùng với các bác, cô trong Hội Cao Niên München đã chuẩn bị cho một cuộc 

hành trình đến thành phố Darmstadt để tham dự ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vưong & kỷ niệm lập 

quốc năm thứ 4892 Việt lịch do Đại gia đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương & Ban Văn 

Vũ Điểm Sáng tổ chức. 

 

Một không khí vui tươi tưng bừng của chuyến du hành đã được mở ra với những lời chào đón 

trao nhau trong tình thân mật, tạo cho nhau tinh thần đoàn kết của tất cả những người Việt 

Nam tỵ nạn cs luôn hướng về Quê Hương và luôn gìn giữ truyền thống nhớ ơn Vua Hùng 

Vương đã có công gầy dựng giang sơn Đất Việt. 

 

Tất cả các anh chị em trong CĐ và các bác, cô trong Hội Cao Niên München đã đến nơi rất 

đúng giờ. Tại đây, một điều thật dễ thương làm cho mọi người hết sức bất ngờ và mừng vui, 

qua việc được sự tiếp đón ân cần của ban tiếp tân trong đại gia đình Vovinam. Trên sân khấu 

với bàn thờ Quốc Tổ thật trang nghiêm, trịnh trọng, được lồng trong khung cảnh những trống 

đồng thật to bằng khung vải, kỹ thuật vẽ thật công phu. 

 

Những hội đoàn, đảng phái Đức, Việt cũng như những nghị viên của thành phố Darmstadt 

được mời đến tham dự đã tăng phần long trọng cho ngày Giỗ tổ Hùng Vương. 

 

Quan khách có dịp được xem phần chương trình Văn Võ Kính Tổ thật đặc sắc của đại gia 

đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương & Ban Văn Vũ Điểm Sáng trình diễn. 

 

Qua những phần phát biểu của tất cả những quan khách tham dự, đại diện CĐNVTD M-B anh 

Lê Quang Thành đã ngỏ lời cảm ơn sự mời tham dự ngày lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại thành 

phố Darmstadt của đại gia đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương, đồng thời anh Lê Quang 

Thành cũng trao tận tay Thầy Nhàn một Võ Sư và trưởng ban tổ chức một món quà lưu niệm 

của CĐ để tạo thêm phần gắn bó tình đoàn kết giữa Đại gia đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng 

Vương và CĐNVTD M-B. 

 

Sau đó tất cả quan khách đã cùng với đại gia đình Vovinam chụp hình lưu niệm trong tiếng 

cười vui, chào hỏi và  cùng nhau chia xẻ thức ăn ngon do các anh chị trong Cộng Đồng Người 

Việt Tỵ Nạn cs tại Odenwald đảm nhiệm. 

 

Một chuyến đi vui với đầy đủ ý nghĩa, và là một kỹ niệm khó quên cho tất cả anh chị em 

trong CĐNVTD M-B và các bác, cô trong Hội Cao Niên München. 

 

Nguyễn Thị Phương   

(Đôi dòng cảm nghĩ ) 

 

Một vài hình ảnh của CĐNVTD M-B và Hội Cao Niên München trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương & kỷ niệm lập quốc năm thứ 4892 Việt lịch do Đại gia đình Vovinam Việt Võ Đạo 

Hùng Vương & Ban Văn Vũ Điểm Sáng tổ chức vào ngày 20.04.2013 vừa qua tại Darmstadt. 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 


