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Thư Cảm Ơn
Kính thưa Quý Đoàn thể, Tổ chức Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và quanh vùng
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương
Trước cơn dịch Corona-Virus đang lan tỏa khắp nơi đã gieo nên nổi hoảng sợ lây nhiễm của
người dân khắp nơi trên toàn cầu mà thành phố Frankfurt nơi chúng ta sinh sống cũng
không ngoại lệ.
Với truyền thống hằng năm nhằm mục đích duy trì việc bảo tồn văn hóa và truyền thống
dân tộc về ngày tết thiêng liêng của dân tộc trong lúc tha hương, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại
Frankfurt và Vùng Phụ Cận vẫn tiến hành tổ chức buổi họp mặt vui xuân Canh Tý tại kịch
trường SaalbauTitus Forum, Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt am Main trong lúc nạn
dịch vẫn lan tràn.
Trong hoàn cảnh khủng hoảng về tâm lý trước cơn dịch lây lan, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại
Frankfurt và Vùng Phụ Cận vẫn được sự hỗ trợ & vấn an tinh thần của quý vị, của các cơ
quan chính quyền, kết quả các quan khách đã hân hoan đến tham dự, chúc mừng dồng
hương trong ngày tết cổ truyền, đồng thời tỏ lòng thán phục Ban Tổ Chức và đồng hương
Người Việt Tỵ Nạn chúng ta đã không nao núng trước cơn dịch lan tõa nguy hiểm này đã
đến tham dự buổi vui xuân đầy trang trọng.
Tờ báo lớn của nước Đức là tờ Frankfurter Rundschau đến thu thập tin tức & hình ảnh và
đã đăng tải ngay trong số báo ngày 02.03.2020 với nội dung viết về ý nghĩa ngày Tết
Nguyên Đán nước Việt và đã cho đăng một tấm hình thật đẹp của Ban Nghi Lễ đang làm
Lễ Tôn Nghiêm kinh bái trước bàn thờ Tổ Quốc. Bài báo đã được đăng trên nửa trang báo
lớn, đây thật là một niềm vinh hạnh cho Ban Tổ Chức là đã giới thiệu được cho người dân
bản xứ nền Văn Hóa nước nhà qua truyền thống tập tục ngày Tết. Thành quả lớn lao này
cũng là do lòng thành kính vô bờ đối với tổ tiên của Ban Tế Lễ Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt
Nam Tự Do tại Đức kết hợp cùng với Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Wiesbaden và Vùng Phụ
Cận.
Để thực hiện được buổi hội vui xuân Canh Tý này, Ban Tổ Chức đã được sự hỗ trợ chân
tình và sốt sắng của các Tổ chức, Đoàn thể và cá nhân:
- Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Wiesbaden và
Vùng Phụ Cận, Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tại Darmstadt và Frankfurt, Nhóm Tinh Thần Ngô
Đình Diệm tại Đức, Cộng Đoàn và Ca Đoàn Công Giáo tại Frankfurt, Ban Văn Vũ Điểm Sáng
tại Darmstadt, Nhóm Vũ Hip-Hop tại Darmstadt, Ban Vũ Nhịp Cầu, Ban Nhạc Black-Diamond,
Đội Lân tại Frankfurt, Anh Chị Em Ca Sĩ bốn phương.
- Những gian hàng đóng góp trong buổi mừng xuân gồm: gian hàng anh chị Tỷ Liên, gian
hàng cô Nga, gian hàng cô Thi, gian hàng anh Nguyễn văn Hải, gian hàng Cộng Đoàn Công
Giáo tại Frankfurt, gian hàng của Hội …. Đã giới thiệu với quan khách đủ mọi món bánh

trái, thực phẩm, thức ăn thuần túy quê hương trong ngày tết.đặc biệt trang hoàng thật đẹp
mắt, trật tự.
- Các anh chị đã sốt sắng cống hiến công sức trong Ban Tổ Chức: Chị Lương thị Lan, gia
đình anh Đặng Bá Thông, gđ anh Nguyễn Tín đến từ Thụy Sĩ, gđ anh Trần Văn Sơn, gđ
anh Nguyễn Hữu Nghĩa, gđ cô Nguyễn Yến Ly, Chị Lê Hồng Yến, cô Kim Thanh, cô
Nguyễn Hoàng Oanh, cô Trần Hoàng Giang, anh Phạm Thanh Lịch, gđ ông bà Phạm
Trương Long. Gđ ông Vũ Duy Minh, ông Phan đình Vinh.
Những Đoàn thể, Hội viên và Đồng hương đã hỗ trợ về tài chánh qua việc quyên góp, giúp
cho ban tổ chức trang trải phí tổn tổ chức buổi hội mừng xuân vừa qua.
Các Đoàn thể Tổ chức, trang mạng thông tin và cá nhân đã hỗ trợ ban tổ chức trong việc
truyền tin về sinh hoạt tết Canh Tý của Hội NVTN tại Frankfurt.
Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm ơn tất cả Quý Tổ chức, Đoàn
thể và Cá nhân nêu trên đã không quản ngại dịch „Corona“ đã tận tình hỗ trợ cho Ban Tổ
Chức để thực hiện buổi hội Mừng Xuân Canh Tý với Lễ Tế Tổ Truyền Thống của Người Việt
Tỵ Nạn, thật trang nghiêm đầy ý nghĩa, đượm tình tương thân tương ái trong lúc tha hương.
Trong lúc tổ chức, nếu ban tổ chức có điều chi thiếu sót, mong quý vị niệm tình tha thứ.
Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
TM. Ban Tổ Chức
Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận

-Đính kèm: Bài tường thuật về buổi lễ mừng xuân Canh Tý mà phóng viên báo Frankfurter
Rundschau thu thập và đang tải (đính kèm),
Chúng tôi đính kèm theo đây là nguồn lưu trữ hình ảnh trong buổi hội mừng xuân do anh
Nguyễn Tín đến từ Thụy Sĩ thực hiện (theo nguồn):
https://photos.google.com/share/AF1QipONLqbYVxi2I_kmcKdwxE8-B5-tTdKwjCVCGg7RyysEl1ewKU57hvOxG_PDEnxAw?key=bkZhbjJxTWEwSXRzeVZsb1dQdGo5UmxNbnFnUTl
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