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Mặc dù phải trãi qua những khó khăn, thử thách về thời tiết mưa to gió lớn, về phòng 
ốc và chuẩn bị cho việc tổ chức tổ chức mừng xuân tha hương, Hội NVTN tại 
Frankfurt, được sự hỗ trợ tích cực của  tất cả các Tổ chức, Đoàn thể, Hội viên và 
thân hào nhân sĩ trong vùng đã tổ chức buổi văn nghệ mừng Xuân Bính Thân trong 

hội trường rộng lớn tại Griesheim.Frankfurt/M. vào ngày thứ 
bảy 20.02.2016. 
  
Khác với mọi năm, chương trình văn nghệ năm nay không 
những đúng nghĩa truyền thống dân tộc, mà còn tạo được 
sợi dây đoàn kết trong cộng đồng, mọi người mọi tổ chức tại 
địa phương đều sốt sắng lo phần việc của mình và chờ đợi 
buổi văn nghệ diễn ra! 

 

Đặc biệt buổi mừng Xuân năm nay, theo lời mời của Hội NVTN tại Frankfurt, đại diện 
các cơ quan & đảng phái đến tham dự như: bà Verena David (CDU) đại diện Ủy ban 
văn hóa và du lịch, bà Jessica Purkhard (thuộc đảng Grün) đại diện cho cơ quan hội 
nhập; Song song đó trùng vào thời gian tranh cử của thành phố nên ông Thị Trưởng 
của thành phố Frankfurt mặc dù không đến tham dự được nhưng đã gửi lời chúc tết 
đến với Hội và Đồng hương NVTN; Ông Trưởng Ty Đa Văn Hóa của thành phố 
Frankfurt cũng gửi thư chúc tết đến với Hội và Đồng bào NVTN chúng ta (đã được 
ban tổ chức cho đọc nguyên văn lời chúc của hai vị đại diện chính quyền của thành 
phố Frankfurt ngay trong lúc khai mạc chương trình tết). Ngoài ra cũng có rất nhiều 
khách người Đức cũng đến tham dự tết Bính thân với cđ NVTN chúng ta năm nay. 
 

Về phía người Việt, thì có sự tham dự hiện diện của đại diện các Tổ chức, Hội đoàn 
quanh vùng như Hội NVTN tại Köln, Hội VHPNVNTD tại Đức, Hội NVTD tại 
Odenwald, đại diện cho Cộng đoàn Công Giáo VN tại Frankfurt, Ca Đoàn Thánh 
Tâm, Hội Cao Niên NVTN tại Ffm, Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo Đức Quốc…( 
ban tổ chức không thể nhớ, ghi hết tên của đại diện Tổ chức, Hội đoàn và Thân hữu 
hiện diện trên trang giấy này, nếu có thiếu sót mong Quý vị có tham dự niệm tình tha 
thứ! ).  Mặc dù gặp nhiều trở ngại bất lợi về địa điểm tổ chức, nơi đậu xe và thời tiết 
mưa to gió lớn, nhưng không ngăn được tấm lòng của con dân nước Việt tha 
hương, cùng nhau tề tựu về tham dự tết, gặp mặt đồng hương, tâm sự sau cả năm 
trời vắng bóng, đưa số lượng đồng hương đến tham dự buổi văn nghệ mừng Xuân 
tăng lên hơn 1.000 người. Đặc biệt có sự hiện diện thật đông thanh thiếu niên, du 
học sinh, những gia đình đến từ Đông Âu vào những thập niên 1990, rất nhiều Đồng 
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Hương đến từ phương xa như Stuttgart, Bad Kreuznach, Aschaffenburg, 
Hanau,Nürnberg, Giessen, Koblenz, Mannheim, Kassel  cũng như những Hội viên, 
Thân hào nhân sĩ và Đồng hương đã từng là Hội viên của Hội NVTN tại Frankfurt và 
vùng phụ cận cũng đến rất sớm để tham dự Tết năm nay ! Trong lúc chờ đợi tất cả 
mọi người đều vui Xuân tha hương trong không khí hài hòa đầy tình tự dân tộc, 
Đồng hương qui tụ từ hội trường đến hành lang,  họ cùng nhau thưởng thức những 
món ăn thuần túy tết và nâng ly chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới! 
 

Bắt đầu chương trình là nghi thức chào cờ, mặc niệm và dâng hương bàn thờ Tổ 
Quốc thật trang trọng, Bài quốc ca Đức-Việt đã được diễn đạt trước sự ngưỡng mộ 
của quan khách Đức đến từ các cơ quan đảng phái của thành phố Frankfurt.  Ca 
viên thuộc Ca Đoàn Thánh Tâm cùng đồng thanh cất cao bài Quốc ca chào cờ 
VNCH và phút mặc niệm tri ân công đức tiền nhân, tưởng  nhớ đến những anh hùng 
đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc và những nạn nhân đã gục ngã 
trên đường trốn thoát chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. 
 

Trong  phần chào mừng quan khách, và tuyên bố khai 
mạc, ban tổ chức cũng không quên tri ân chính quyền và 
các cơ quan, các tổ chức từ thiện và nhân dân Đức đã thu 
nhận cưu mang và giúp đở cho hai đợt người Việt Tỵ nạn 
đến Frankfurt vào những năm 1979/1989, Sau phần chào 
mừng và khai mạc của ban tổ chức, là phần tường thuật 
lời chúc Xuân thân tình cùa ông Peter Feldmann Thị trưởng thành phố Frankfurt; thư 
chúc tết đầy xúc động của ông Trưởng Ty Đa Văn Hóa Thành phố Frankfurt, tiếp 
theo là phần phát biểu cảm tưởng của bà Jessica đại diện đảng Grün trong cơ quan 
Đa Văn Hóa tại Frankfurt và bà Verena Davis đại diện của đảng CDU trong cơ quan 
hội nhập ngoại kiều của thành phố Frankfurt cũng xúc động đọc lời chào mừng và 

chúc Xuân đến với cộng đồng NVTN chúng ta, ban  
tổ chức cũng tặng hoa đến hai vị khách đến từ các 
cơ quan của  thành phố Frankfurt 
 

Tiếp theo phần khai mạc là chương trình văn nghệ 
bắt đầu với màn múa lân khai diễn chương trình 
mừng Xuân, kế tiếp được bắt đầu với những bản 
đồng ca chào mừng và chúc Xuân, cùng những 
màn múa vũ truyền thống dân tộc của các nhóm 
và ca sĩ trong ban văn nghệ, đặc biệt năm nay có 

sự đóng góp của các em học sinh thuộc trường Việt Ngữ Tiên Long trong chương 
trình văn nghệ mừng xuân  tạo không khí trong hội trường trở nên sôi nổi, hào hứng! 
 

Chương trình văn nghệ tết cổ truyền năm nay trở nên sống động là nhờ tài khéo léo 
sắp xếp chương trình và hy sinh thật nhiều công sức cùa quý Anh Chị trong ban tổ 
chức và sự tích cực tham gia của đại đa số những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ 
ba trong cộng đồng! 
Các em thanh thiếu niên đã tự tập dợt những bài ca, vũ truyền thống theo chủ đề 
Xuân để đóng góp cho chương trình thêm súc tích, những bài múa quạt của nhóm 
thanh thiếu niên thuộc gia đình Phật tử đến từ Dusseldorf; Nhóm thiếu nhi trong Liên 
Đòan Hướng Đạo Hùng Vương; Ban vũ Bình Minh của Đoàn Thanh Niên Việt Nam 
Tự Do tại Frankfurt, ban vũ dân tộc của Hội NVTD tại Erbach/Odenwald; phần  biểu 
diễn võ thuật do Phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo tại Đức đảm trách, phần Táo 
Quân do Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương trình diễn tạo cho bầu không khí vui 
nhộn, phần trình diễn khuyến học và dưỡng sinh cổ truyền do các em học sinh nhỏ 
thuộc trường Việt Ngữ Tiên Long  đã tạo cho chương trình tết cổ truyền thêm phần 

Bà Verena David  đại diện đảng CDU tại Frankfurt/M. 

Bà Jessica Burkhard đại diện đảng Xanh (Grünnen) tại Frankfurt/M. 



đa dạng; Chính khách Đức cũng ngưỡng mộ và thích thú, bước lên sân khấu tuyên 
dương trước những màn múa của các em thanh thiếu niên.  Xen vào những màn 
múa vũ nêu trên, anh chị em ca sĩ được mến chuộng trong vùng Frankfurt. 
Odenwald, Wiesbaden, Ludwigshafen và những vùng xa xôi, cũng đã thân ái gởi đến 
khán giả những bản nhạc, những lời ca thánh thót theo chủ đề về xuân và quê 
hương thật điêu luyện tạo cho chương trình văn nghệ mừng xuân thêm đặc sắc; Ban 
nhạc cũng nắn nót hòa từng tiếng nhạc theo lời ca thật chuyên nghiệp, tất cả khán 
giả đã tán thưởng nồng nhiệt trước nghệ thuật trình diễn điêu luyện của các anh chị 
em trong ban văn nghệ của buổi mừng Xuân. 
 

Phần giải trí vui xuân tìm may mắn, thì có những điệu múa uyển chuyển nhưng hùng 
tráng của đội Lân thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương; Phần xổ số Tombola 
với những phần thưởng đặc sắc và giá trị; Để tạo thêm niềm vui xuân xa xứ và sự 
hấp dẫn cho tham dự viên,  quý anh Trần văn Sơn, anh Phan đình Vinh và Đồng 
hương tham dự cũng thích thú phân chia phụ trách quầy „bầu cua cá cọp“ qui tụ thật 
đông đồng hương tìm may trong ngày tết. 
 

Phần trang trí bàn thờ Tổ quốc, thì có chi Nguyễn thị Phượng, chị Lê thị Hồng Yến, 
anh Hoàng tôn Long, về phần lể tế Tổ thì có anh Nguyễn-văn-Phẫy, anh Nguyễn văn 
Tư và bác Nguyễn Mẫn, dâng hương cúng tế theo đúng phong tục cổ truyền gây 
được sự chú ý và khen thưởng của quan khách 
tham dự, bà Lê-nhất-Hiền đọc bài khấn nguyện 
thật là trịnh trọng, Chị Nguyễn thị Phượng cũng 
lo trang hoàng với những chậu bông thật trang 
nhã và giá trị để chưng bàn thờ Tổ Quốc và trong 
hội trường; anh Ngô văn Minh đảm trách trang trí 
từ sân khấu và hôi trường tạo nên sắc thái của 
ngày hội mừng Xuân Bính Thân. Thêm vào đó gđ 
anh chị Nguyễn văn Phẫy, chị Dương thị thanh 
Thủy, anh chị Nghĩa & Nga, anh chị Yến & Long 
phụ trách tiếp tân những vị quan khách Đức; chị Nguyễn thị Phượng cũng đảm nhận 
việc  cung cấp phần ăn cho toàn ban văn nghệ và ban tổ chức; chị Lê Hồng Yến lo 
sắp xếp phần chào cờ khai mạc và an ninh tại sân khấu; anh Thanh Tùng trợ giúp 
cho sân khấu và hậu trường. 
 

Qua sự góp sức với tài điều khiển chương trình, dịch thuật, hoạt náo của quý anh chị 
xướng ngôn viên và điều khiển chương trình như: anh Hoàng Tôn Long, cô Kim 
Thanh , chị Như Lan, anh Vũ tiến Nhựt và anh Nguyễn văn Hải lo về phần Mc và 
chuyển ngữ tại sân khấu,  tất cả mọi người đều sốt sắng thực hiện công việc của 
mình một cách chân tình và thiện nguyện và đã giúp cho chương trình văn nghệ năm 
nay được hoàn hảo! 
 

Các Quầy thông tin của trường Việt Ngữ Tiên Long và quầy thông tin của đại diện cơ 
sở đảng Việt Tân tại Ffm, cũng được ban tổ chức sắp xếp để phổ biến thông tin đến 
đồng bào! phần ghi âm, thu hình có anh Nguyễn Tín cũng lo đảm trách về thu hình, 
cháu Mai-Liên quay phim cho ban tổ chức; Ngoài ra còn có anh Nguyễn văn Tư, anh 
Phạm thanh Lịch, anh Trương Nhân  và thân hữu cũng lo đảm trách phần an ninh. 
 

Đóng góp vào phần tết cổ truyền, các gian hàng ẩm thực của ban tổ chức, của Cộng 
đoàn Công Giáo, của Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương cũng được thiết lập, để 
cung cấp những món ăn thuần túy quê hương.  Chị  Nguyễn thị Phượng phụ trách 
gian hàng ẩm thực phối hợp với các Hoàng Giang, chị Phi Hải, những chị đến từ 
Koblenz, chị Lương Lan, chị Hoàng Oanh thuộc Hội NVTN tại Frankfurt đã sốt sắng 



trợ giúp trong việc phân phối thức ăn, bánh trái đặc thù của quê hương, nhất là nồi 
cháo lòng nóng hổi đầy hấp dẫn đến với Đồng hương tham dự; Chị Thái Kim Oanh 
và anh Tạ công Thành, chi Thái kim Yến, chị Trần thiên Nga và quý Anh Chị thiện 
nguyện đã phục vụ tận tình cho Đồng hương giải khát trong buổi mừng Xuân năm 
nay. Tất cả mọi người đều có công đóng góp thiện nguyện và thật tích cực giúp cho 
ban tổ chức có được một ít lợi nhuận khả dĩ để trang trãi phí tổn tổ chức vừa qua. 
 

Song song với những đóng góp hỗ trợ tích cực cho ban tổ chức từ phục vụ trong các 
ban như ẩm thực, ban giải khát, ban trật tự, ban tiếp tân, ban văn nghệ thì còn có sự 
đóng góp bánh trái của gia đình anh Nguyễn văn Quan từ Hanau đã tặng Hội 30  
bánh ú, ? bánh cam và nồi chè xâm bữu lượng; chị Nguyễn hoàng Oanh giúp 60 

phần bánh phục linh.Theo những đóng góp nêu trên BTC 
cũng không quên sự góp sức của những vị hội viên, thân 
hào nhân sĩ tại Frankfurt với tinh thần thiện nguyện đã 
tận tình tham gia vào các ban thuộc ban tổ chức và giúp 
cho ban tổ chức từ lúc ban đầu cho đến giờ phút cuối. 
 

Đúng 21 giờ30 là phần dạ vũ đã được những người yêu 
thích âm nhạc hưởng ứng và tán thưởng. Cuối cùng 

chương trình dạ vũ được kéo dài đến 0 giờ 30. 
 

Tất cả những sự hỗ trợ quí báu về tài chánh cũng như công sức thiện nguyện, từ 
việc nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh & trật tự tạo nên tiếng thơm cho cộng đồng 
NVTN chúng ta đã hội nhập hoàn chỉnh trên một xứ sở văn minh và dân chủ! cho 
đến việc truyền tin, mời gọi nhau cùng đến vui Xuân thật đông đảo vừa qua, đã thể 
hiện rõ tình đoàn kết & tương trợ, tạo được sự hài hòa  trong cộng đồng; Đồng thời 
gây được tiếng vang và được sự hỗ trợ, quan tâm, tham dự của đại diện của các cơ 
quan công quyền, đảng phái của thành phố Frankfurt, đây là một mong muốn của 
Hội NVTN tại Frankfurt trong chiều hướng phát triễn để hội nhập vào xã hội Đức. 
 

Mặc dù gặp nhiều trở ngại khó khăn, nhưng trước kết quả đạt được cũng đã là niềm 
khích lệ lớn lao cho BTC và cộng đồng NVTN chúng ta trong vùng, trong việc liên kết 
bảo tồn & phát huy và trình bày những nét đặc thù về truyền thống, văn hóa dân tộc 
Việt trên bước đường ly hương.  Đồng thời qua buổi văn nghệ mừng xuân Bính 
Thân 2016 của cộng đồng NVTN chúng ta; có gần 60 phần trăm quý em thuộc giới 
trẻ trong cộng đồng đã đồng hành tích cực đóng góp khả năng, công sức trong việc 
bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt trên bước đường tha hương. Đây là niềm 
hãnh diện không những cho ban tổ chức mà là niềm hãnh diện chung của cả cộng 
đồng NVTN chúng ta có được một thế hệ nối tiếp trong tương lai! 
 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm ơn mọi sự hỗ trợ, đóng 
góp của tất cả quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em và Quý vị Đại diện Tổ chức, Đoàn thể 
NVTN;  Đồng thời chúng tôi cũng mong được sự thứ lổi cho những điều sơ sót có 
thể đã xảy ra mà ban tổ chức chưa biết đến. 
 

Ban tổ chức đã vượt qua những khó khăn để cố tạo cho 

buổi lễ mừng Xuân năm nay được thành công cả phẩm lẫn 
lượng! 

Kính tường trình và cảm ơn! 
Ban Tổ Chức 

Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận 
 

Kính gửi đến Quý vị nguồn hình ảnh và phim ngắn về buổi mừng xuân Bính Thân 2016 vừa 
qua, để thưởng lãm và lưu niệm.     


