
                       
    

             

Thư Ngỏ 
 

                       Kính Gửi :  -  Qúi Thầy, Cô  

 -  Các Anh Chị đồng môn cựu sinh viên 

                                               Viện Đại Học Đà Lạt 

 

   Được sự ủy nhiệm của toàn thể Đại Diện các Khoa, Khóa – Viện Đại Học 

Đà Lạt trong phiên họp ngày 07-04-2011 tại Sàigòn. Thay mặt Ban Điều Hành 

Gia Đình Thụ Nhân Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng thông báo: 

         Nhằm tri ân và tưởng nhớ 10 năm ngày mất của Nguời Thày, Người Cha 

chúng ta:Đức Ông Simon Nguyễn văn Lập- nguyên Viện Trưởng Viện Đại 

Học Đà Lạt – tại nơi người đã cùng Ban Giảng Huấn dày công hun đúc, rèn 

luyện Trí, Đức cho các môn sinh theo tinh thần Thụ Nhân, đồng thời cũng  kết 

hợp  họp mặt  du lịch cuối năm 2011 nhằm khơi gợi tình thân ái, liên kết giữa 

các đồng môn trong gia đình Thụ Nhân. 

 

      1-Gia Đình Thụ Nhân sẽ tổ chức Lễ Giỗ Đức Ông và Họp Mặt, Du Lịch 

cuối năm 2011, thời gian 4 ngày 3 đêm , từ ngày 16/12/2011 đến ngày 

19/12/2011, có tên gọi Ngày Hội Thụ Nhân 2011, với nội dung chính như 

sau: 

      -16-17/12/2011 tại Thành Phố Đalat: 

          -Tổ chức Thánh Lễ Đồng Tế trọng thể Lễ Giỗ Đức Ông do Đức Giám 

Mục  (Đalat hoặc Kontum)  chủ tế và các linh mục  đồng tế  đều là các môn 

sinh cũ của Đức Ông , cũng nhân dịp này , xin trân trọng mời các anh cựu sinh 

viên hiện nay đang là Thày Sáu về phó tế . 

           - Tổ  chức Họp Mặt liên hoan, văn nghệ cuối năm 2011 của Gia Đình 

Thụ Nhân VN  

   -18-19/12/  2011 tại Ninh Chữ ( Tỉnh Ninh Thuận ) : 

          - buffet lửa trại ,tắm biển và du ngọan . 

 

2- Thành Phần Ban Tổ Chức: 

    - Phụ trách tổng quát    : Cao Đình Phúc ( K1 CTKD) 

    - Trưởng Ban Tổ chức  : Phan Thanh Long (K4 CTKD) 

       - Phụ trách tổ chức Thánh Lễ Đồng Tế :  

Võ Đức Trung( K7 CTKD ) 

Vũ Sinh Hiên ( VK )  

Nguyễn Văn Quản (K3 CTKD) 

      -  Phụ trách tổ chức Họp Mặt liên hoan văn nghệ và Du Lịch: Nguyễn Văn 

Đoan (K5 CTKD), Trần Văn Bá (K6 CTKD), Võ Đức Trung (K7 CTKD), Bảo 

Bườn (K9 CTKD), Phạm Viết Chấn (K10 CTKD),Nguyễn Minh(VK) 

HỘI CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

Ngày Hội Thụ Nhân 2011 

   ĐALAT 2011 



( nội dung chi tiết chương trình tổ chức sẽ được phổ biến bằng một thông báo 

sau ) 

   Vì đây là một cơ hội lớn để Thày Trò , bạn bè  chúng ta có dịp trở lại chốn 

xưa  , cùng  tưởng nhớ Cha Già nhân kỷ niệm 10 năm ngày giỗ của Người và 

cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buổn của môt thời đèn sách bên nhau dưới 

mái trường xưa ; Gia Đình Thụ Nhân VN rất mong được Qúi Thầy Cô và các 

anh chị trong và ngòai nước  hưởng ứng , tham dự và phổ biến Thư Ngỏ này 

trên các diễn đàn của mỗi Khoa, Khóa của Viện để mọi người cùng biết và 

cùng về chung vui nhân cuộc hội ngộ lớn này. 

 

     Sự hiện diện đông đủ của Quí Thầy Cô và các anh chị trong Ngày Hội Thụ 

Nhân 2011 chắc chắn sẽ làm cho buổi Hội Ngộ của Gia Đình Thụ Nhân chúng 

ta thành công tốt đẹp và lưu lại trong ký ức chúng ta, qua ngày Hội này , 

nhiều kỷ niệm ấm áp , khó quên trong đời.  

  Trân trọng. 

 

                                          T/M Gia Đình Thụ Nhân VN 

 

                                                        Cao Đình Phúc 

 

 

      


