
Page 1 of 4 
 

 
Tân xuân hội ngộ Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth 
 
Arlington – Trong tình thân đồng đội và chiến hữu, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth 
(DFW) đã tổ chức một buổi tiệc tân xuân hội ngộ tại Trung Tâm Tuổi Vàng, thành phố Arlington, 
Texas vào trưa ngày Thứ Bảy 26/3/2022 thật đậm đà tình đoàn kết quốc gia. 
 

Một góc buổi tân xuân 
 
Chương trình do MC cũng là Hội Phó Hội Hải Quân, Châu Đức Hiếu điều hành. HQ Nguyễn Văn 
Lạc giới thiệu thân hữu tham dự. HQ Nguyễn Văn Nở và Lưu Hồng phụ trách phần văn nghệ. Tuy 
ban tổ chức thông báo tổ chức tân xuân trong tình thân mật nên chỉ giới thiệu danh tánh thân hữu 
chứ không nhắc đên chức vụ, và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của bà Nguyễn Hữu Đoan 
Trang, Chủ Tịch cộng đồng Tarrant County cùng ban chấp hành. Phu nhân cố Hải Quân Đại Tá 
Hà Văn Ngạc. Bà Trần Thủy Tiên, Hội trưởng Hội Cao Niên Dallas. Tổng hội trưởng Nha Kỹ 
Thuật Hoàng Như Bá, cựu Tổng Hội Trưởng Hải Quân Việt Nam, Nguyễn Xuân Dục. Phó Chủ tịch 
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, Bùi Quang Thống. Chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
DFW, Nguyễn văn Lạc. Cùng các vị Hội trưởng các vị hội trưởng hay đại diện các Hội Nhảy Dù, 
Nha Kỹ Thuật, Biệt Động Quân, Thủ Đức, Quân Cảnh, Hải Quân và gia đình. Truyền thông báo 
chí có Bút Việt News, đài Vietnam Dallas Radio, và Trẻ Đẹp Online. 
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Hội trưởng Hải Quân Trùng Dương DFW, Võ văn Hiệp chào mừng quan khách 
 
Sau nghi thức chào quốc kỳ và mặc niệm anh linh chiến sĩ quốc gia cùng đồng bào đã hy sinh vì 
tổ quốc, Hội trưởng Hội Hải quân Trùng Dương DFW, Võ văn Hiệp lên chào mừng quý thân hữu 
cùng gia đình Hải Quân và vắn tắt nói đây là buổi tổ chức tân xuân muộn nhưng thắm tình đoàn 
kết chiến hữu thân thương và gia đình trên bước đường xa quê hương tổ quốc bằng các câu chúc 
khá thi vị: Vui Tết tha hương - Hải Quân Trùng Dương – Lời chúc thân thương – Đến quý đồng 
hương – Người Việt tha phương – Tràn đầy yêu thương- Tất cả đồng hương – Yêu thương mãi 
mãi . Nhân dịp tân xuân Nhâm Thìn 2022 xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang 
thịnh vương và vạn sư như ý, xin cãm ơn.  Cô Annie Phạm, Giám đốc Trung Tâm Tuổi Vàng 
Arlington chúc quý vị cao niên mãi thật vui vẻ trẻ trung trong tình thương yêu của Thiên Chúa. 
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Đồng ca bài Ly Rượu Mừng 
 
Xen kẻ chương trình là phần văn nghệ với các bài hát đơn ca hợp ca, các nhạc cảnh mừng xuân 
như Xuân Miền Nam, Mùa Xuân Đầu Tiên, Đầu Xuân Lính Chúc, Lính Mà Em, Quê Hương 
Bỏ Lại, và dĩ nhiên không thể nào thiếu các bản ruột của Hải Quân như Hải Quân Việt Nam, Tiếng 
Sóng Vân Đồn, Tình Ca Người Đi Biển. Quý thân hữu cũng thư giản đôi chân ra sàn nhảy lả lướt 
theo các điệu nhạc do các nghệ sĩ Thùy Linh, Thu Hương, Thúy Vi, Nguyễn văn Nở, Nguyễn văn 
Lạc, Nguyễn Công, Thu Vân, Quý Thảo hợp cùng các ca sĩ của Trung Tâm Tuổi Vàng như Hồ Thái 
Ngọc, Thy Ngân, Bùi Cường trình bầy. 
 

Thu Vân và Quý Thảo trong nhạc cảnh hình Ảnh Người Em Không Đợi 
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Nhân dịp này, niên trưởng BĐQ, Hồ Thanh Liêm và HQ Châu Đức Hiếu cũng nhờ chúng tôi kính 
mời quý chiến hữu và quý đồng hương nếu có dịp ghé thăm hay tham dự các sự kiện tổ chức tại 
Trụ sở cộng đồng Tarrant County, thành phố Dalworthington Gardens, xin hãy đến thắp hương 
lòng tại bàn thờ tổ quốc nơi thờ di ảnh các vị tướng tuẫn tiết và anh hùng chiến sĩ quốc gia tại 
trụ sở này. Đây là nơi cố niên trưởng Lê Đình Luân và quý chiến hữu đã lập ra, và lâu nay ít người 
kính viếng, nhưng niên trưởng Hồ Thanh Liêm vẫn một lòng tôn kính giữ gìn như một di sản văn 
hóa biết ơn của người Việt quốc gia. 
 

Bàn thờ tổ quốc đặt tại trụ sở cộng đồng Tarrant County 
 
Lập Nguyễn 
nguyen1945@yahoo.com 
2 April 2022 at 10:36:33 PM GMT-5 
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