CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM XỨ ST. LARENTIUS
Drammen ngày 14.01.2019
Kính gởi quý ông bà, anh chị em trong cộng đoàn công giáo Việt Nam tại xứ St. Laurent
Kể từ ngày 01.01.2019 ban mục vụ cũ đã hết nhiệm kỳ làm việc, còn ban mới chưa có. Trong
thời điểm này ngày 05.02.2019 là ngày tết cổ truyền (tết Kỷ Hợi) của dân tộc ta. Cha sẽ dâng
thánh lễ cho cộng đoàn vào Chúa Nhật ngày 03.02.2019. Được sự chấp thuận của Cha xứ,
chúng tôi là những phụ huynh có con em học giáo lý trong cộng đoàn sẽ là những người
đứng ra tổ chức tết chung cho công đoàn, nhưng chúng tôi cũng rất mong quý ông bà, anh
chị em, các cháu tham gia vào ban tổ chức, hoặc đóng góp tuỳ theo khả năng của mình vào
công việc chung này. Chương trình tổ chức tết như sau:
1. Bắt đầu với thánh lễ tạ ơn năm cũ và cầu bình an cho năm mới cho bà con trong
cộng đoàn lúc 13:00 giờ ngày 03.02.2019, sau đó chúng ta xuống hội trường
để cùng nhau ăn tất niên/vui xuân Kỷ Hợi.
2. Về phần ẩm thực: đã có các chị tình nguyện đứng ra phụ trách như:
• Khiêm phụ trách bánh tét, dưa món.
• Nguyệt và Huệ phụ trách mì xào.
• Quỳnh và Trinh phụ trách chả giò và tôm chiên.
• Thư và Sáng phụ trách cơm và thịt kho tàu
• Phượng và Đào phụ trách làm gỏi.
• Toàn phụ trác mua nước ngọt.
• Thư phụ trách mua trái cây, hộp đựng thức ăn, ly, muỗng nĩa, giấy serviett.
• Bánh ăn tráng miệng chưa có, quý bà con nào có thể giúp được xin vui lòng cho
chúng tôi biết.
• Thức ăn sẽ đóng hộp theo từng phần. những người tham dự sẽ tự đóng góp tuỳ ý.
Nếu số tiền bà con đóng góp, chơi lotto v.v.. nhiều hơn số tiền chi thì số tiền
thặng dư sẽ được đưa vào quỹ của cộng đoàn.
• Để tiện việc xắp xếp, quý ông bà , anh chị em nào tham dự buổi tiệc này, xin vui
lòng báo cho chúng tôi biết trước ngày 27.01.2019
3. Trang trí hội trường, cây mai: chúng tôi kêu gọi quý ông bà , anh chị em phụ giúp,
chúng tôi dự định sau thánh lễ thứ bẩy ngày 02.02.2019, kl.14:00, vì hội trường
nhóm người Phi sẽ dùng từ 15:00 giờ cho tới 20:30 giờ.
4. Văn nghệ: chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của quý ông bà , anh chị em, như ca vũ,
nhạc kịch, kể chuyện, karaoke. V.v…
• Cao Tuấn sẽ phụ giúp phần âm thanh, Karaoke.
• Cao Tuấn cũng sẽ phụ trách phần lotto.
• Múa lân: ban tổ chức kêu gọi các thanh thiếu niên trong công đoàn giúp, chúng
tôi sẽ liên hệ để mượn đầu lân. Em nào có thể giúp được, vui lòng cho cúng tôi
chúng tôi biết càng sớm càng tốt.
5. Tất cả các chi tiết liên quan tới buổi tổ chức tết, ghi tên tham dự tết, đóng góp
các tiết mục văn nghệ, hoặc đóng góp ý kiến. Xin vui lòng liên lạc với: Phạm Hải
Sơn: email josepham12@icloud.com, mobil 91836278.
Đây là công việc chung trong công đoàn, rất mong chúng ta mỗi người đóng góp một tay.
Nếu tôi/chúng tôi có làm điều gì sai sót, rất mong quý vị cho biết và đóng góp ý kiến.
TM/ Phụ huynh
Phạm Hải Sơn

