
Cảm Niê ̣m  
Lễ Ra Mát Ta n Ban Cháp Hành,  
Hộ ̣ i Á i Hữ u Trữờ̀ng Nữ  Trung Hộ̣c  
Gia Lộng, NSW - Ú c Cha u - Nhiê ̣m kỳ̀ 2014-2016. 

Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 8 năm 2014, hòa với cơn gió tháng cuối Đông 
se lạnh, cùng những tia nắng ấm áp chớm Xuân, tưới tắm vào lòng quê hương 
thứ hai trìu mến Úc Đại Lợi của những người Việt Tị Nạn, thêm một lần nữa, 
Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long NSW Úc Châu lại tổ chức lễ ra mắt 
tân ban chấp hành tại nhà hàng Quốc Tế ở Canley Vale, NSW. 
 
Từ sáng sớm, sau 9 giờ một chút, ban Tổ Chức đã đến trước cửa dưới thang 
lầu nhà hàng chờ mở cửa để lên trang hoàng phòng tiệc và sắp bàn ghế theo 
sơ đồ đã hoạch định. Ồ, tay vịn cầu thang đã được các dây băng lụa tím hoa cà 
uốn lượn vòng vèo mang những hoa tím nhạt chạy từ dưới lên trên, trông đẹp 
và nên thơ làm sao! Các bàn tiệc cũng được chưng bày với những bình hoa tím 
tươi dịu mắt. Ban tổ chức mỗi người một tay trang trí sân khấu bằng ba 
Banner, chính giữa là banner hình bầu dục nằm ngang, hiện lên các hàng chữ 
đỏ Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Hội AHTNTH GIA LONG NSW Úc CHÂU, trên 
nền trắng. Bên mặt là banner” Chào mừng quan khách” cùng “Lễ Ra Mắt  
Ban chấp Hành, nhiệm kỳ 2014 -2016”. Bên trái là Banner”Chào mừng 
Tân Ban Chấp hành, cùng Danh sách”,và giá treo cờ Úc Việt. 
 
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, đúng 11 giờ, khách lần lượt nối tiếp tới dự và ký 
sổ vàng lưu niệm, phòng tiệc vang lên giọng nói tiếng cười chào hỏi nhau của 
quý khách thật là vui vẻ náo nhiệt. Ban tiếp tân luôn tươi cười hiền hòa ,thân 
thiện đưa khách đến tận từng bàn, các tà áo tím phất phơ quay cuồn như luân 
vũ của các chị tiếp tân, thật đẹp làm sao! 
 
Đến 11giờ rưỡi, 23 bàn tiệc đã đầy đủ khách, hai MC đều là cựu nữ sinh Gia 
Long, đấy là chị Trần thị Xuyên và Nguyễn thị Bích Ngà lên sân khấu tự giới 
thiệu và hướng dẫn chương trình buổi lễ. Chị BS Xuyên xin phép mời toàn thể  
Quý khách ổn định chỗ ngồi để làm lễ chào cờ Úc- Việt. 
 
Nhạc quốc ca Úc trỗi lên, mọi người im lặng, lắng lòng, kế tiếp nhạc quốc ca 
Việt trỗi lên, mọi người cùng cất cao giọng hát, nhưng có một chút xót xa áo 
não, hòa giọng hát nghẹn ngào, có người rơi lệ, có người đỏ hoe mắt nuốt lệ 



vào trong lòng, chẳng ai hơn ai khi được hát quốc ca của nước mình trong tình 
cảnh tha phương nầy.Tiếp theo là một phút Mặc Niệm để tưởng nhớ đến các 
bậc tiền nhân đã có công dựng nước và các chiến sĩ vị quốc vong thân,đồng 
bào thân yêu đã tử nạn trên đường tìm tự do, quý Thầy Cô , bạn học đã quá 
vãng, trong và ngoài nước. 
 
Mở đầu chương trình hai MC thay mặt toàn thể Hội viên Gia Long gởi lời chào 
và cảm ơn đến toàn thể Quan Khách đã bớt chút thì giờ đến chung vui với Hội 
trong buổi lễ trọng đại nầy. Hai MC thay phiên nhau giới thiệu một số quan 
khách như: 

- Tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do NSW. 
- Nữ Luật Sư Trần Công Thúy Định,phó Chủ tịch CĐNVTD NSW 
- Luật sư Hoàng Lập Chí,Chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám 

Sát/CĐNVTD.NSW. 
- Ông Đoàn Bá Cang, Cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ( trước 1975). 
- Luật Sư Lưu Tường Quang, cựuTGĐ SBS Radio. 

 
Về phía Truyền thôngViệt Ngữ: 

- Ông Nguyễn Đình Khánh, Đài Việt Nam Úc Châu. 
- Ông Nguyễn Vy Túy ,Văn Nghệ Tuần Báo. 
- Bà Ngọc Hân(VOA). 
- Ông Lã Anh Dũng, đài SBTN. 

 
Về phía các Hội Đoàn Ái Hữu Trường bạn: 

- Hội Cựu nữ sinh Trưng Vương , Sydney- Úc Châu. 
- Hội Ái Hữu Trưng vương Úc Châu. 

Hội Cựu nữ sinh Trưng Vương& Hậu Duệ, Sydney.Úc Châu. 
- Hội Ái hữu Pétrus Trương Vĩnh Ký. Úc Châu. 
- Hội Ái hữu trường Bưởi- Chu Văn An,NSW,Úc Châu. 
- Hội Ái hữu trường Hồ Ngọc Cẩn. 
- Hội Ái hữu cựu học sinh Hoàng Diệu- Ba Xuyên. Úc Châu. 
- Hội Ái hữu trường Phan Thanh Giản-Đoàn thị Điểm & Đồng Hương Cần 

Thơ, Úc Châu. 
- Hội Ái hữu Nguyễn Đình Chiểu- Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho, Úc Châu. 
- Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu. 
- Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh NSW. 
- Hội AVACS : xây viện dưỡng lão người Việt NSW 
- Hội Ái hữu An Giang. 
- Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW. 
- Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu. 



Kế tiếp là sự hiện diện của Quý Cựu Giáo Sư Gia Long: Thầy Đàm Xuân Cận, Cô 
Nguyễn thị Ngọc Điệp, Cô Châu thị Ngọc Minh ( Cô Trịnh Thị Minh, Thầy 
Nguyễn văn Khánh, cô Trần thị Ninh, Thầy Ngô Tư Vọng, cô Trần thị Nữ, cô 
Phạm thị Phương, có vị vì ở xa và có vị bịnh nên không đến dự được). 
 
Sau nữa là Sự hiện diện của các hội Viên Hội Ái Hữu trường Nữ trung Gia Long 
NSW, Úc Châu cùng bửu quyến và Quý Thân Hữu. 
 
Sau phần nghi thức và giới thiệu , MC Trần thị Xuyên mời Cô Ngọc Minh lên sân 
khấu giới thiệu Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016 gồm có: 

- Hội trưởng: Nguyễn Tuyết Mai 
- Hai Phó Hội trưởng: Nguyễn thị Hồng và Trần thị Hoàng Mai 
- Tổng Thư Ký: Nguyễn Bích Ngân 
- Thủ quỹ: Phan thị Lệ Hiền 
- Trưởng Ban Văn Nghệ: Đặng Thị Lan 
- Trưởng Ban Khánh Tiết/Xã Hội: Lê Kim Loan. 

 
Các thành viên BCH trong đồng phục áo tím thướt tha, có vòng hoa mai vàng 
quanh cổ, cô Ngọc Minh ví BCH như là một vườn hoa tươi thắm có Mai vàng , 
Hồng , Lan, chị Hội trưởng là đóa Mai trong tuyết đông chịu được giá lạnh, một 
mảnh vườn diễm Lệ  Hiền dịu hòa lẫn tiếng chim Ngân, chim Loan ríu rít như 
chào mừng nàng Xuân sắp đến. 
 
Lễ bàn giao diễn ra đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Cô Ngọc 
Minh mời cựu hội trưởng  Lâm Kim Yến lên sân khấu và cho biết vị hội trưởng 
nầy đã vác ngà voi, lại mặc áo giáp đã ba nhiệm kỳ, nay quàng lại cho Tân hội 
trưởng áo giáp và ngà voi, Tuyết Mai là hoa mai trong tuyết chắc gánh vác 
nhiệm vụ cho Hội dễ dàng.Cả phòng tiệc vang dội tiếng cười chờ xem là thứ gì, 
cô cho biết đó là Cờ luân lưu và Huy Hiệu Mai vàng Gia Long mà cựu hội 
Trưởng trịnh trọng trao vào tay Tuyết Mai và ôm nhẹ Tân Hội trưởng.  Đồng 
thời cô cũng cho biết là TBCH chỉ thay đổi Hội trưởng, theo nội qui một Hội 
trưởng chỉ được tại vì hai nhiệm kỳ liên tiếp, cách một nhiệm kỳ mới được tái 
ứng cử lại. Nhiệm kỳ 2014-2016 có được hai Hội Phó vì Hội càng ngày càng 
tăng gia số hội viên. Các ban khác thì được Hội viên quá tín nhiệm nên bầu trở 
lại không thể chối từ. 
 
Hai vị niên trưởng Gia Long: chị Phan thị Lệ Hương trao hoa tặng cựu hội 
trưởng, và chị Nguyễn thị Viên trao hoa tặng Tân hội trưởng với lời chúc tụng 
thành công và nên lưu lại thêm một nhiệm kỳ nữa. 



Tiếp theo là chụp ảnh lưu niệm của Tân Ban Chấp Hành với Quý Thầy Cô và với 
toàn thể Hội viên hiện diện ngày nầy. 
 
Hai MC trở lại sân khấu , B.S Xuyên mời Tân Hội trưởng lên  đọc diễn văn. Tân 
hội trưởng Tuyết Mai thay mặt Ban Chấp Hành đã ngỏ lời cám ơn hơn 54 Hội 
viên của Hội đã tín nhiệm  Tuyết Mai  mà đề cử và bầu để điều hành Hội, với 
lời hứa sẽ hoàn thành trọng trách nặng nề nầy. Chị Tuyết Mai cũng nói: 

- Năm 2013, vào giữa tháng 9,hội đã thành công về việc Tổ Chức 

Đại hội Gia Long Thế Giới kỳ VI cùng kỷ niệm Trăm Năm  ngôi 

trường nữ Trung Học Gia Long được thành lập, đã tiếp đón 

hơn 600 khách vừa Thầy Cô vừa cựu nữ Sinh Gia Long khắp thế 

giới, đó là một dấu ấn khó quên, là một niềm hãnh diện của Hội 

Úc Châu.  

- “Vì HộiGia Long  là mộtthành viên trong Cộng đồng  Người Việt 

Tự DoTiểu bang NSW, tân ban chấp hành hứa sẽ luôn sát cánh 

cùng Cộng Đồng trong sinh hoạt mà C.Đ cần đến nếu có thể.  

- Ưu tiên của Hội là chăm sóc quý Thầy Cô nay tuổi hạc đã cao  

thường hay đau yếu . 

- Tạo mái ấm đại gia đình Gia Long mà nơi đó các bạn sống vui,  

sống mạnh trong tinh thần tương thân tương ái.  

- liên lạc các Hội đoàn bạn ở Úc và các hội đoàn Gia Long Thế 

giới. 

Tiếp theo sau là phần chương trình văn nghệ, đồng hồ trên tường đã chỉ 12 giờ 
hơn, nhà hàng bắt đầu dọn thức ăn, mùi thơm ngào ngạt, chén dĩa khua nhẹ 
Trên sân khấu hai MC thay phiên nhau giới thiệu chương trình, mở màn là: 
**  ông Nguyễn Vy Túy , Chủ bút Tuần Báo Văn Nghệ được mời lên phát 
biểu và trao quà lưu niệm cho Tân hội trưởng gồm có một thẻ học sinh niên 
khóa 1966-1967, một thiệp chúc Tết của một nữ sinh Gia Long vẽ cho Xuân 
Nhâm Tý, đặc biệt nhất là một quyển Đặc san năm 1966 do nữ sinh Gia long 
thực hiện. Tất cả quà lưu niệm sưu tập nầy là do công sức của Luật sư Nguyễn 
Vượng, ông đã tìm mua được ở các tiệm sách cũ Sài Gòn. Những kỷ vật nầy 
hầu như không có người Gia Long nào còn giữ vì đã trải qua bao thế sự thăng 
trầm hơn nửa thế kỷ rồi. Ông Nguyễn Vy Túy bảo chỉ cho Tuyết Mai mượn thôi, 
sau nầy phải trả lại cho Ông. 
 



Để tỏ lòng ưu ái những công sức và thành tựu của ban chấp hành cũ  (Đại hội 
Gia Long Thế Giới VI và Trăm năm thành lập trường GL), bà Anh Thư, đại diện 
Hội Phụ Nữ Việt Nam NSW , trao tặng ba bó hoa đến cựu Hội trưởng, Tân hội 
trưởng và Trưởng ban Văn Nghệ Đăng Lan.  
 
Sau phần nghi lễ chính thức, toàn thể các cựu nữ sinh Gia Long đã cùng đồng 
ca nhạc phẩm” Gia Long Hành Khúc” của nhạc sĩ Trần Quý Tường (anh rễ 
GL).  Một chương trình văn nghệ phong phú đã được trình diễn trong suốt buổi 
tiệc do toàn những ca sĩ “cây nhà lá vườn”phụ trách nhưng không thua gì ca sĩ 
thiệt thọ. 
 
**  Trước tiên, ban tam ca Gia Long với Minh Sơn, Cẩm Phượng, Kim Loan 
trình diễn Liên khúc “Lưu Bút Ngày Xanh” ” Nỗi Buồn Hoa Phượng” của 
Thanh Sơn làm ai nấy đều xúc động ngẩn ngơ nhớ đến những kỷ niệm ngày bãi 
trường thời xa xưa. 
 
** Vì nhằm tháng Vu Lan, tưởng nhớ công cha nghĩa mẹ, nhất là ngày của 
Mẹ, nên chị Đăng Lan chọn những bài nói về Mẹ. Bài “Mẹ Việt Nam  Ơi” Bà 
Mẹ vĩ đại của đất nước Việt thân yêu mà lời của Hoàng Phong Linh, Nguyễn 
Ánh 9 phổ nhạc, do ban Văn nghệ Gia Long hợp ca vừa hùng vừa tha thiết vừa 
cương quyết dẹp bọn giặc phương Bắc bạo tàn sắp thôn tính nước ta. 
 
** Rồi “Con Đường  Tình Ta Đi”do thân hữu Thúy Loan và Quý trình bày 
quyện theo tiếng đàn của nhạc sĩ Đặng Hữu Hiếu và các cặp đôi quan khách 
khiêu vũ lã lướt nhắc mọi người nhớ lại thời nữ sinh, thời sinh viên dưới những 
hàng me rợp bóng mát.  
 
** Thầy Hồ Văn Hòa (phu quân của cô Ngọc Minh) ngâm bài thơ  “Hồ 
Trường” của Nguyễn bá Trác mà Thầy cho rằng dù bài thơ cổ đã xưa, nhưng 
vẫn như niềm hoài vọng của một tác giả đang sống đời lưu vong ở hải ngoại. 
 
** Hai Nghệ sĩ đàn T’rưng (Đàn tre ống)là Minh Hà và Hà Phương cũng 
làm mọi người ngạc nhiên với màn trình diễn nhạc Tây Nguyên chuyên nghiệp 
và điêu luyện . 
 
** Xen kẽ là những bài đơn ca hay song ca mà khách được mời khiêu vũ 
như:  “Hoài Cảm” do GL Minh Hải, “ Bài Ca Hạnh Ngộ” do Nga Uyên và Bích Thu 
(Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương & Hậu Duệ, Sydney), “Thương nhau ngày mưa” 
do GL Lệ Hiền và Nguyễn Hưng phụ diễn. 
 



** Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương NSW trong Liên Khúc Sài Gòn, 
Bên Nhau Ngày Mưa và Hè Về . 
 

** Chị Hội Trưởng Tuyết Mai tha thiết với bài ‘’Xuân Nhớ Mẹ” theo điệu Lý 
con sáo ( chị đã tập dượt cả tháng ), lần đầu tiên chị ca cổ nhạc nên còn rụt rè, 
nhưng sau vài giây chị mạnh dạn hẳn lên , diễn đạt mùi mẫn theo lời ca và 
tiếng nhạc đàn tranh của nghệ sĩ Đăng Lan, ai cũng xúc động muốn khóc vì 
trước đó chị cho biết đã xa Mẹ mấy năm trường đi du học, giờ rảnh rang thì 
mẹ không còn nữa, thật là Vu Lan nhớ mẹ não lòng mẹ ơi ,dù cho nay con cũng 
chẳng còn bé bỏng chi.  
 
** Văn nghệ tạm dừng, MC Bích Ngà giới thiệu Bác sĩ Xuyên lên bụt thuyết 
trình về đề mục mà ai cũng thích, đó là: “Bí quyết sống lâu, sống khỏe”. 
Thực ra chỉ giới hạn trong thời gian chừng nửa giờ thì làm sao nói cho đủ, nên 
Bác sĩ phải tóm lượt những điểm cần lưu ý như một số vấn đề quan trọng: 

 Ăn nhiều trái cây, rau cải, đậu (độ 2/3 thực phẩm của một bữa ăn), chia 
ra mỗi ngày ăn 6 lần, đừng ăn nhiều một lần. 

 Ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm (ngủ nhiều không tốt). 

 Uống nhiều nước từ 2lít-3 lít mỗi ngày. 

 Yêu (mọi người cười ồ lên), nhưng Bác Sĩ bảo đó là yêu thích việc làm có 
ích cho người, làm việc từ thiện... 

 Đi bộ nửa giờ mỗi ngày. 
 

** Sau  đó Ban chấp Hành lên cám ơn Quý ân nhân, các  Anh rễ đã phải ăn 
cơm nguội ,mì gói khi bà xả đi lo việc Hội, thế mà còn phụ giúp trong buổi lễ từ 
việc trang hoàng đến văn nghệ. Cám ơn quan khách đã dành thì giờ quý báu 
đến tham dự, và cho biết chương trình văn nghệ còn dài, yêu cầu xin ở lại dự 
đến cuối. Mỗi chị trong Ban chấp hành thay nhau cám ơn từ khâu đã định 
trước. 
 
** Tiếp theo là màn hợp ca “Bà Mẹ Quê” do ban chấp hành thân tặng các 
bà Mẹ, Quý Cô giáo. Các chị mặc y trang như các bà mẹ quê: áo bà ba, áo dài 
kiểu xưa rộng thùng thình, áo tứ thân, đầu đội khăn sọc rằn, khăn choàng, 
khăn mõ quạ. 
 
** Nghệ sĩ Đăng Lan với giọng ca điêu luyện bài “Màu Tím Hoa Sim”theo 
tiếng đàn của nhạc sĩ Đặng hữu Hiếu. 
 



** Lần đầu tiên, chàng rể Gia Long là anh Phan, phu quân của nữ nghệ sĩ 
Đăng Lan cùng song ca với chị bài “Vườn Dâu Lá Mới”của nhạc sĩ Phạm Thế 
Mỹ, bài nầy chưa được ai hát lần nào và nhạc sĩ đã qua đời.  
 
** Nhạc bản trở qua Phần cho các quan khách khiêu vũ như “Những Bước 
Chân Âm Thầm” điệu Cha cha cha do Tam ca: anh rể Hưng, Thân hữu Quý& 
Quốc Việt. 
Kế tiếp , thân hữu Mỹ Duyên với “Thung Lũng Hồng”,  thân hữu anh Quý Lễ 
với “Ghen” và hậu duệ GL Thu Thảo với “Mùa Thu Cho Em”. 
 
** Thế rồi bài “Khúc Hát   Ân Tình”,”Trống Cơm”( dân ca Bắc bộ) do ban 
văn nghệ Gia Long cùng Hội cựu nữ sinh Trưng Vương Sydney diễn xuất rất 
vui,đặc biệt còn có sự xuất hiện của chị Ngọc Hân ( đài VOA) trong bộ áo tứ 
thân xinh xắn. Một số quan khách lên cùng hòa điệu Disco với ban hợp ca trong 
bài Trống Cơm thật náo nhiệt và vui nhộn, và đúng thời điểm kết thúc buổi lễ 
lúc 15 giờ cùng ngày Chủ  Nhật 3 tháng 8 năm 2014.  Mọi người từ giả nhau ra 
về mang theo một niềm an lạc vô giá. 
             
 Sydney, ngày 28 tháng 8 năm 2014. 
 
Chân Phúc Hà                       


