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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 142 ngaøy 21-8-2019

PICNIC HÈ NĂM 2019
TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI &

HỘI LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH BẮC CALIFORNIA

Vào ngày Chủ Nhật 18-8-2019, Tây Ninh Đồng Hương Hội và Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc 
California đã tổ chức Picnic Hè năm 2019 tại  địa điểm Emma Prush Farm Park Multicultural Cen-
ter, số  647 S. King Road, San Jose, CA 95116 . Hai ba ngày trước Picnic Hè, không khí tại San 
Jose rất nóng bức và nhiệt độ trung bình từ 12 giờ trưa đến 4/5 giờ chiều lên đến gần 100 độ F. Tuy 
nhiên đến ngày tổ chức Picnic thì nhiệt độ  đã giảm xuống, không khí trong hội trường trở nên dễ 
chịu. Mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
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Gần 10 giờ sáng thì Hội Trường mới được mở cửa. Tuy nhiên khoảng 9.00  giờ sáng, anh em trong 
Ban Tổ chức gồm có nhóm treo biểu ngữ chào mừng quan khách và đồng hương, nhóm treo bản 
hướng dẫn từ ngoài đường King vào Hội Trường cũng như nhóm phục vụ thức ăn thức uống cho 
picnic cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị mọi việc chờ giờ mở cửa Hội Trường. Nhóm treo biểu ngữ 
và nhóm treo bản hướng dẫn bên ngoài Hội Trường đã hoàn thành nhiệm vụ khi cửa Hội Trường 
mở.

Sau khi cửa Hội Trường mở, nhóm nào làm việc theo nhóm nấy. Hội Trường sống động. Nhóm treo 
biểu ngữ tiếp tục treo biểu ngữ bên trong Hội Trường, nhóm phụ trách thức ăn, nước uống lo chuyển 
thức ăn nước uống vào hội trường và sắp xếp sẵn thức ăn vào các khay thức ăn. Nhóm lo dụng cụ 
âm thanh lo phần của mình lo set up , nối điện vào các ampli, micro, thử máy . . .Nhóm sắp xếp bàn
ghế lo chuyển và sắp xếp bàn ghế cũng như trải bàn và trang trí trên bàn ăn. Có lẽ vì đã quen công 
việc tổ chức, sắp xếp, bày biện thức ăn, ghi danh quan khách, đồng hương,  . . .vv . . . nên công việc 
các nhóm làm rất nhịp nhàng và nhanh chóng.
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Vào lúc 10.15 AM đồng hương, quan khách, thân hữu và cựu sinh Liên Trường Tây Ninh đã lần 
lượt đến Hội Trường. Tại cửa vào có đặt một cái bàn có ba cô đồng hương ngồi giúp ghi danh 
người vào Hội Trường.

Trong số quan khách chúng tôi nhận thấy có:

 1- Dân biểu Tiểu Bang CA: Ông Kansen Chu, đơn vị 5.
 2- Dân Biểu Tiểu Bang CA: Ông Ash Kalra, đơn vị 27.
 3- Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara: Ông Dave Cortese.

Tổng số người tham dự Picnic hôm nay khoảng trên 150 người.

Vào lúc 11.00 AM Buổi Họp Mặt Hè bắt đầu với chương trình như thông lệ gồm có Chào Quốc 
Kỳ Mỹ, Việt và Một Phút Mật Niệm do MC Nguyễn Cười đảm trách. Sau đó đồng hương Trương 
Thị Vân Lan, Hội Trưởng, đã phát biểu Lời Chào Mừng toàn thể Hội Trường..

Vì thời gian lưu lại Hội Trường tham dự Lễ có hạn nên Dân Biểu Kansen Chu lên trước chào mừng 
tất cả quý vị trong Hội Trường và trao cho Cô Vân Lan, Hội Trưởng, Bằng Tuyên Dương sự cống 
hiến của Tây Ninh Đồng Hương Hội & Thân Hữu trong việc thúc đẩy tình thân hữu giữa những 
người Tây Ninh và thân hữu trong cộng đồng chúng ta.

Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm của Dạn biểu Kansen Chu, Dân Biểu Ash Kalra và Giám Sát 
Viên Dave Cortese, những vị dân cử đã tham dự Picnic Hè của Hội.
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Đồng hương Vân Lan, Hội Trưởng, Khai mạc Picnic Hè 2019 chào mừng quan khách, 
đồng hương, thân hữu, cựu sinh Liên Trường Tây Ninh Bắc California.

Dân biểu Tiểu Bang Kansen Chu tặng Bằng Tuyên Dương cho Hội



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                5



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                6

Dân Biểu Ash Kalra chụp hình lưu niệm
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Giám Sát Viên Dave Cortese chụp hình lưu niệm
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Kế tiếp chương trình là đồng hương Lưu Hữu Hạnh và cũng là cựu sinh Liên Trường Tây Ninh đọc 
lời phát biểu chân tình nhân dịp Picnic Hè nầy, Sau đây chúng tôi xin ghi lại nội dung Bài Phát Biểu:

KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA

Chúng ta xa quê hương mang theo nỗi nhớ niềm đau và cứ ngỡ 
nổi nhớ đó đi theo thời gian mờ dần, nhưng càng lúc lại càng 
khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Chính vì đó là động lực để Hội 
Liên Trường Tây Ninh ra đời.

Sau 44 năm lìa xa đất Tổ như  bầy chim lạc đàn bay khắp bồn 
phương Trời, thế nên chúng tôi rất mong quý Thầy cô cùng các 
Anh Chị Em Cựu Học Sinh hằng năm về tựu bên nhau để biết 
được ai còn ai mất mà ngày xưa chúng ta cùng quây quàn bên 
nhau tại những mái trường  Tây Ninh yêu dấu.

Cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội cho chúng ta có dịp khơi lại 
tình Thầy Trò, tình bạn cũ. tôi mượn không gian nầy để tỏ lòng 
thành kính cám ơn Thầy Cô đã tận tụy cả đời để dạy dỗ chúng em 
, đồng thời cũng cám ơn quý bạn đồng môn, đồng hương đang 
hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy kết tình thân ái trong không khí 
ấm áp của mùa hè rực rỡ nầy. Các cháu có được ngày vui bên 
Ông Bà Cha Mẹ và mặc dù là công dân Mỹ nhưng mình vẫn còn 
quê hương Tây ninh Việt Nam yêu dấu.

     Anh Chị Lưu Hữu Hạnh         Các Bạn đồng hương và Cựu học sinh Liên Trường Tây ninh   
                thân mến,
Chúng ta cũng đã trên dưới 70, thời gian cũng không còn bao lâu nữa . Tuổi nầy là tuổi chúng 
ta phải xuất hết vốn ra còn bao nhiêu cứ xài cho đã (vì ngày mai có muốn xài cũng không được 
nữa) “ Ta không còn bao lâu nữa”. Vậy ta tiết kiệm làm gì? có người rũ ta đi Ý để xem Tòa Thánh 
Vatican, đi Pháp để coi tháp Eiffel, đi Phi châu để xem Safari, ta đi liền không do dự (ngày mai 
ta có còn được không?). . .tiền để làm gì? Bạn bè có cần giúp đỡ ta sẵn lòng (Còn bao lâu nữa .  . 
tiền để làm gì?)

Về chuyện yêu đương nếu có còn yêu được thì nên yêu hết mình vì đến lúc mình không yêu được 
nữa có đòi yêu thì than ôi đã muộn rồi. Chúng ta vẫn thường nghe “an hưởng tuổi già” nhưng thực 
tế có người thì sống những năm tháng vui vẻ, còn người thì lại u uất muộn phiền. Vậy nên để an 
hưởng tuổi già đúng nghĩa chúng ta cần chuẩn bị:

1*- Có một thân thể khỏe mạnh để không gây phiền phức cho con cháu.

2*- Bên mình có người dìu bước, chung chăn gối là người bạn đời. Dân gian thường nói “Con cháu 
đầy nhà không bằng bạn già bên thân (Con chăm Cha không bằng Bà chăm Ông).
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3*- Cuộc sống cần có quy luật (nghĩ ngơi ăn uống vui chơi và nhất là cần phải có thời gian của 
riêng mình.

4*- Dành đủ tiền chi tiêu cho mình (không cần phải xin con cháu).

5*- Một trái tim vui vẻ. Nhất định cần phải trân quý quảng thời gian cuối cùng. Đời có bao lâu mà 
hửng hờ mà ngu dại dành cho buồn khổ. đôi khi phải dừng lại một chút cho thời gian qua, dừng lại 
một chút cho người ta yêu, dừng lại một chút cho quá khứ cào xé và dừng lại một chút để ta biết 
ta cần gì và cần ai trong cuộc đời nầy. Đôi khi dừng lại cũng là một cách để bước đi khôn ngoan.

Cuộc sống thật sự đơn giàn nhưng chúng ta cứ làm nó thành phức tạp.

Buổi sinh hoạt Hè hằng năm là dịp để chúng ta kết tình thân ái giữa những người sinh quán tại Tây 
Ninh vì vậy cứ trông đến ngày họp mặt Hè, ngày Tân Xuân Hội Ngộ để có dịp gặp lại nhau.Cho dù 
ở nơi đâu, phương Trời hay gốc Biển nhưng chúng ta đừng quên 4 chũ “Đồng Hương Tây Ninh” 
hay “ Liên Trường Tây Ninh”
Kính cháo quý vị và các bạn.
Kính chúc sức khỏe.

TM. Tây Ninh Đồng Hương hội &Liên Trường Tây Ninh Bắc CA
Cựu học sinh Lưu Hưu Hạnh.

Sau đây là một số hình ảnh trong Hội Trường:
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1Trong Phần Ca Nhạc Buổi Sinh hoạt Picnic Hè hôm nay có anh La Vân đành đàn, âm thanh do 
Anh Trường phụ trách. Còn những vị ca sĩ giúp vui hôm nay gồm toàn là Những Ca Sĩ “Cây Nhà 
Lá Vườn”

Sau đây là một số ca sĩ và những Bài Hát đã được trình bày:

 1*- Chị Hoàng Anh:  Chiều Làng Em
 2*- Anh Hoàng Đoàn:  Hải Ngoại Thương Ca (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông)
 3*- Chị Ngọc Sương: Biết đâu tìm (Hoàng Thi Thơ)
 4*- BS Trần Minh Khiết: Phượng Hồng
 5*- Anh Quang Hùng: Đường Về Quê Hương
 6*- Anh Cẩm:  Cao dao Em và Tôi
 7*- Chị Kim Hoa:  Hồi Tâm Hướng Thiện
 8*- Anh Nguyễn Cười: Lính mà Em.
 9*- Chị Loan:  Bóng Chiều Xưa
 10*- Anh Hoàng Vinh: Nỗi Buồn Hoa Phượng
 11*- Chị Mỹ Thể:  Khóc Thầm.
 12*- Anh Duy Cường: Tuổi học Trò
 13*- Anh Duy Văn:  Chiều Hạ Vàng
 14*- Anh Lâm Bình: Hoa Cài Mái Tóc. 
   . . .vv . . . . .
Và sau đây là một số hình ảnh các Ca sĩ và MC
 

1- Trong phần ghi tên anh chị ca sĩ hôm nay và tên các Bài hát nêu trên, nếu có sự sai sót, xin quý vị niệm 
tình tha thứ cho. Th ành thật cám ơn. 



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                15



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                16



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                17

KẾT LUẬN

Qua Buổi sinh hoạt Picnic Hè năm 2019 của Tây Ninh Đồng Hương Hội & Hội Liên 
Trường Tây Ninh Bắc CA chúng tôi có những niềm vui và nhận định như sau:

1- Sự kết hợp hoạt động giữa Tây Ninh Đồng Hương Hội và Hội Liên Trường Tậy Ninh 
Bắc CA là một điểm son của hai Hội nhất là tinh thần thương yêu gắn bó của tất cả anh em 
trong hai Hội.

2- Nhờ sự liên kết của hai Hội cùng nhau trong một tên chung nên trong tương lai Hội sẽ 
có những hoạt động mạnh mẽ, khởi sắc hơn không những trong sinh hoạt thường xuyên 
như Picnic Hè hằng năm hay Họp Mặt Cuối Năm hay Đầu Năm mà Sinh hoạt Hội có thể 
tiến xa hơn nữa vào các sinh hoạt khác như xã hội, giáo dục . . . vv. . . .  . .

3*- Nhờ sự liên kết hợp nhất giữa hai Hội nên việc tổ chức Picnic như trang trí, treo biểu 
ngữ, sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp sau khi bế mạc đã được thực hiện một cách có trật tự, nhịp 
nhàng, nhanh nhẹn. Thức ăn do các anh chị thực hiện, nhất là Anh Chị Lưu Hữu Hạnh, rất 
là ngon và ai ai cũng khen ngợi.

4*- Nhờ sự liên kết hợp nhất giữa hai Hội nên trong việc tổ chức Picnic Hè kỳ nầy, Tinh 
thần mọi người trong Ban Tổ Chức rất phấn chấn, vui vẻ nên kết quả Buổi sinh hoạt Pinic 
Hè đã thành công rất mỹ mãn.

5*- Ban Tổ Chức Picnic Hè đã có mặt tại Hội Trường từ lúc 9.00 AM. Cửa Hội Trường 
được mở lúc 9.45 AM. Buổi sinh hoạt Picnic Hè được bắt đầu lúc 11.00 AM và chấm dứt 
lúc 2.15 PM cùng ngày.

Trong niềm vui của Hội hôm nay, trong niềm vui của tất cả anh chị em đồng hương Tây 
Ninh và anh chị em trong Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc CA chúng tôi tin chắc rằng sinh 
hoạt của Hội đã và đang được chấp cánh sẽ được nới rộng hơn, sẽ được bay xa hơn và cao 
hơn.

Chúng tôi xin chúc lành tất cả quý anh chị em và hẹn gặp nhau trong những sinh hoạt của 
Hội sắp tới.

San Jose, ngày 20-8-2019
Dũng -Uyễn
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PHÂN ƯU
Hương Đạo Cao Đài Nashville bang Tennessee và Vùng Phụ Cận vừa nhận được Tin Buồn:

Lễ Sanh 
Thượng Bảo Thanh

(Thế danh Lâm Thái Bảo)

Là Nhạc gia của Thông Sự Huỳnh Văn Lành 
thuộc Thánh Thất Đệ II Phận Đạo, Tây Ninh Việt Nam

Đã quy vị vào ngày 8-8-2019 (nhằm ngày 8 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi) 
tại Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh Việt Nam

Hưởng Đại Thọ 102 tuổi
Bàn Trị sự Hương Đạo Nashville bang Tennessee và Vùng Phụ Cận thành thật chia buồn cùng 
Hiền Đệ Huỳnh Văn Lành và Tang gia hiếu quyến,

Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng 
Vương Bồ Tát độ rỗi chơn linh Lễ Sanh Thượng Bảo Thanh (thế danh Lâm Thái Bảo) được cao 
thăng Thiên vị.

Thành kính phân ưu

*- Bàn Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Nashville và đồng đạo
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt Cố Vấn Hương Đạo Nashville và gia đình.
*- HT Lê Thành Hưng và gia đình, bang Alabama - Hoa Kỳ.
*- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang Texas - Hoa Kỳ.
*- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang Ohio - Hoa Kỳ.



       
                    Số 142    Bản Tin Th ế Đạo ngày 21-8-2019                19

PHÂN ƯU
 Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Cao Đài Hương Đạo Nashville bang Tennessee và Vùng Phụ Cận 

vừa nhận được Tin Buồn:

Hiền Huynh Đạo hữu 
NGUYỄN VĂN NUÔI

                                                            (Sanh năm 1942)

Đã quy vị vào ngày 10-7-2019 (nhằm ngày 8 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Hợi) 
tại Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh Việt Nam

Hưởng thọ78 tuổi
Bàn Trị Sự và Đổng Đạo  Hương Đạo Nashville và Vùng Phụ Cận bang Tennessee thành tâm 
chia buồn cùng Hiền Tỷ Phó Trị Sự Võ Thị Ngọc thuộc Tộc Đạo Georgia và Tang gia hiếu 
quyến,

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát độ 
rỗi chơn linh cố đạo hữu Nguyễn Văn Nuôi được nhẹ nhàng siêu thăng Tịnh Độ.

Thành kính phân ưu

*- Bàn Trị Sự Hương Đạo Nashville và đồng đạo
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt Cố Vấn Hương Đạo Nashville và gia đình.
*- HT Lê Thành Hưng và gia đình, bang Alabama - Hoa Kỳ.
*- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang Texas - Hoa Kỳ.
*- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang Ohio - Hoa Kỳ.
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ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO - TẬP SAN THẾ ĐẠO

Web: www.banthedao.net
Email: banthedao@comcast.net

Email: dutani@comcast.net

THÔNG BÁO
  Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo phát hành 
  3 tháng 1 số) xin thông báo:
  *- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh hoạt Đạo Sự -     
  Chúc mừng - Phân Ưu,
  *- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự,
  *- Quý đồng đạo và thân hữu tham gia vào việc phổ biến giáo lý 
  Tam Giáo,

  Xin vui lòng gởi email về chúng tôi banthedao@comcast.net, chúng tôi 
  rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.
  Trân trọng

                  Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

TRONG SỐ NẦY
  1*- Tây Ninh Đồng Hương Hội & Hội Liên Trường Tây Ninh 
  Bắc California tổ chức Picnic Hè năm 2019 tại thành phố San Jose, 
  Califorina - Hoa Kỳ . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .01

  2*- Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Cao Đài Hương Đạo Nashville 
  bang TN và Vùng Phụ Cận phân ưu . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


