THƯ MỜI
Ngày 07 tháng 01 năm 2017
Kính Thưa Bà Con Nội Ngoại Cao Xuân,
Thấm thoát đã trên dưới bốn mươi năm kể từ khi một số đông bà con thuộc dòng họ chúng ta phải xa lìa quê
hương. Với thời gian, nhân số của dòng họ đã tăng lên thật đáng kể; nhiều người gặt hái được những thành
tựu tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vì ở xa nhau rải rác khắp các châu lục nên từ
lâu, chúng ta ít khi có dịp để gặp gỡ nhau. Đó là điều đáng tiếc.
Năm 2010, chúng ta đã tổ chức được một cuộc họp mặt Cao Xuân, quy tụ gần 500 bà con, với thành công
rực rỡ. Từ đó đến nay, nhiều bà con đã ra đi; nhưng cũng nhiều con cháu đã được thêm vào.
Do vậy, theo yêu cầu của nhiều bà con, chúng tôi đã hội thảo và quyết định tổ chức một cuộc họp mặt bà con
nội ngoại Cao Xuân cả trong nước lẫn ngoài nước, nhằm một lần nữa tạo cơ hội để bà con gặp gỡ hàn
huyên, các thế hệ nhận biết nhau, thắt chặt thêm tình tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của
dòng họ Cao Xuân chúng ta.
Chúng tôi mong quý bà con tham dự đông đúc (đem theo con, cháu, dâu, rể,…). Hy vọng cuộc họp mặt lần
này sẽ có nhiều bà con tham dự hơn, và sẽ là truyền thống cho những cuộc họp mặt khác trong tương lai.
Trân trọng kính chào,
Cao Xuân Linh

Đặng Văn Định

Tôn Thất Niệm

Cao Xuân Tiêu

Chi Tiết Ngày Họp Mặt Cao-Xuân 2017
Ngày

Thứ Bảy 30 tháng 09 năm 2017

Giờ

Từ 03 giờ chiều đến 10 giờ tối

Địa Điểm

Nhà Hàng Seafood World
15351 Brookhurst Street, Suite 101, Westminster, California 92683, USA
Điện Thoại Nhà Hàng: (714) 775 – 8828

Chương Trình:

3 PM – 5 PM:
5 PM – 6 PM:
6 PM – 6:30 PM:
6:30 PM – 10 PM:

Tiếp tân - Tiệc trà và thức ăn nhẹ.
Giới thiệu các chi hệ, gia đình, và chụp hình lưu niệm
Trình bày về công trình xây dựng Nhà Thờ tại Nghệ An
Dùng cơm tối và văn nghệ cây nhà lá vườn.

Ban Tổ Chức:

Trưởng Ban:
Phụ Trách Họ Đặng Văn:
Phụ Trách Họ Tôn Thất:
Thủ Quỹ:
Văn Nghệ:
Phụ Trách Chương Trình:

Cao Xuân Linh (Phụ Tá: Cao Xuân Triêu)
Đặng Văn Định (Phụ Tá: Đặng Văn Âu)
Tôn Thất Niệm (Phụ Tá: Tôn Thất Định)
Tôn Nữ Bích Đàm
Nguyễn Khánh Hồng
Cao Xuân Ái Châu / Bửu Tùng

Đóng Góp:

Xin bà con tham dự đóng góp mỗi người 35 Mỹ Kim (dưới 10 tuổi miễn đóng góp).
Chi Phiếu xin để tên “Betty Ton Nu”
Địa chỉ: 12172, 9th Street, Garden Grove, CA 92840

Để tiện việc sắp xếp, xin bà con vui lòng trả lời càng sớm càng tốt, trước ngày 30 tháng 06 năm 2017
Xin cho biết:
 Số người tham dự - Bao nhiêu người ăn chay
 Tiết mục văn nghệ muốn đóng góp (ca hát, kể chuyện vui, đố vui,…)
Liên Lạc:

Cao Xuân Ái Châu
Địa chỉ:
12172, 9th Street, Garden Grove, CA 92840
Điện Thoại: (714) 614-4047 E-Mail: buutung@hotmail.com

