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München, ngày 13.02.2020 

  

Thư Cám Ơn 
  

 

Kính gửi quý Hội Viên, Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do 

München Bayern. 

  
Ngày hội tết Canh Tý với chủ đề „Xuân Tri Ân“ hôm thứ bảy 08.02.2020 

vừa qua đã được thành công mỹ mãn với một kết quả thật tốt đẹp. Đó là nhờ 

công sức của tất cả các thành viên CĐ cũng như thân hữu gần xa đã nhiệt 

tình đóng góp về mọi phương diện, tài chánh, vật chất cũng như thời gian.  

 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý Cô Bác, 

Anh Chị Em đồng hương đã cùng nhau chung tay tiếp sức trong mọi giai 

đoạn từ việc lên kế hoạch, thiết kế, chuẩn bị, tổ chức và thực hiện để chúng 

ta có được một buổi lễ tết thật rộn ràng, vui tươi và đầm ấm trong không khí 

gia đình với nhiều người tham dự. (có những vị đã đến từ nơi xa xôi như 

Nürnberg, Pforzheim, Pfaffenhofen, Salzburg, Wien, Rotenturm, Geneve, 

Luzern…) Điều đáng mừng và cần chia sẻ nhất là chúng ta đã thu được một 

số hiện kim đáng kể nhằm giúp đỡ cho các chú bác thương phế binh VNCH 

và gia đình còn đang ở Việt Nam (2.650 EUR). 

 

Ngoài những thành viên, thân hữu thường xuyên sinh hoạt với CĐ trong 

nhiều năm qua, chúng tôi đặc biệt cám ơn các bạn trẻ Vĩnh Điệp (âm thanh, 

ánh sáng), Lê Phú, Đình Tuấn (MC), các ca, nhạc sĩ Ve Sầu, Hoài Khang, 

Thế Hùng, Hoài Châu, Linda Lee, Nguyễn Hiền, Johnny Nguyễn, Ngọc Nữ, 

Ngọc Huệ, Bích Huyền, Thanh Thúy… đã nhiệt tình cộng tác trong chương 

trình tết năm nay. 

 

Lời cảm tạ chân thành cũng xin được dành cho các vị Mạnh Thường Quân 

(Dr. Tiến Tùng, Nguyễn Mỹ, Ngọc Huệ, Lê Trần Tỉnh, Lệ Nga, Johnny 

Nguyễn…) đã đóng góp cho các phần giải Tombola, tranh đấu giá, cũng như 

phần ẩm thực) và những vị đã đấu giá thành công các bức tranh tình nghĩa. 

 

Còn nhiều vị đóng góp nữa, lời cảm tạ không kể hết được! Cùng một lòng, 

chung một tay, chúng ta đã vui chơi mừng xuân và có cơ hội nhớ đến, giúp 

đỡ những người cựu chiến binh, thương tật còn lại nơi quê nhà. 
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Phiên họp CĐ tháng ba sắp tới đây, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tham dự để 

có dịp tường thuật thêm chi tiết việc gửi hiện kim về cho các TPB/VNCH. 

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thành quả chung đầu 

năm mới. 

 

Chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất, việc đưa bài tường thuật, tổng kết tài chánh 

chi thu và hình ảnh buổi lễ tết gửi cho mọi người và phổ biến trên trang mạng 

của CĐ. 

  

Nhân dịp nầy, chúng tôi cũng xin gửi đến tất cả quý Cô Bác, Anh Chị Em 

những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm Canh Tý 2020.  

  

  

Kính thư 

  

TM Ban Tổ Chức/Ban Chấp Hành CĐNVTD-München Bayern e.V. 

Lê Hồng Đức 

Vũ Ngọc Chi 

Nguyễn Văn Mạnh 

Lê Quang Thành 

 

Phụ lục: 

 

Ủng hộ, đóng góp cho phần ẩm thực: 

Gđ anh Tỉnh:  Gỏi cuốn, cháo gà 

Gđ anh Mạnh: Gỏi cuốn, xôi 

Chị Lệ Nga: Bánh giò 

Gđ Khôi:  Gỏi, đồ nhậu 

Gđ Thắng: Bò kho, bánh mì 

Gđ Thành: Bánh cuốn 

Gđ Đức:  5 két bia 

Bạn hữu Pfaffenhofen: Bánh bèo, trái cây 

 

Ủng hộ, đóng góp cho giải trúng Tombola, bán đấu giá: 



Anh chị Thịnh Huệ:  1 lò nướng, 2 nồi cơm điện 

Gđ anh Tỉnh: 1 lò nướng 

Gđ anh Nghệ: 1 bình nấu nước nóng 

Gđ Dr. Tiến Tùng: 1 lò nướng Turbo 3000, 1 bức tranh màu nước  

Anh Nguyễn Mỹ: 2 bức tranh sơn mài 

Anh Johnny Nguyễn: 1 áo dài nam 

 

Ủng hộ, đóng góp tiền bạc: (EUR) 

Anh chị Bằng Tơ: 100,0 

Anh chị Mạnh Lộc: 100,0 

Chị Xuân Hương: 200,0 

Anh Hồng: 100,0 

Dr. Tiến Tùng: 100,0 

Anh chị BéBa Thảo: 54,0 

Anh chị Đằng Hiền: 100,0 

Anh chị Thành Ánh: 100,0 

Anh chị Khôi Như: 100,0 

Anh chị Đức Ánh: 100,0 

Tổng cộng ủng hộ tiền: 1.054,0 EUR 

 

Tiền thu vào: 

Bán bánh, nước: 481,30 

Tombola: 546,0  

Múa lân: 180,0 

Thùng Spendebox: 287,0 

Đấu giá tranh màu nước (chị Ngọc Nữ) : 150,0 

Đấu giá tranh sơn mài (Vịnh Hạ Long – anh Mạnh):  300,0 

Đấu giá tranh sơn mài (8 con ngựa – anh Châu) : 300,0 

Đấu giá áo dài nam: (chị Như Hà): 150,0 



Tổng cộng thu: 2.394,30 EUR 

 

Tiền chi ra: (EUR) 

Trái cây, bông hoa: 27,0 

Nước ngọt, nước suối:  46,0 

Hội trường:  285,0 

Phòng tập văn nghệ: 40,0 

Âm nhạc: 150,0 

Bánh chưng: 120,0 

Muỗng, dĩa, ly…: 30,0 

Trang trí sân khấu, văn nghệ, linh tinh:  100,0 

Tổng cộng chi: 798,0 EUR 

 

Kết quả tài chánh: 

1.054,0 + 2.394,30 = 3.448,30  

3.448,30 – 798,0 = 2.650,30 EUR 

 

 

 

                              


