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BẢN TIN THÁNG 2 -2015

Tháng này không có họp nhưng có triển lãm vào 13-14-15 tháng 2, tại khu MACY’S,
Westminster Mall, 1025 Westminster Mall, Westminster, CA 92683 (góc Bolsa Ave và
GoldenWest).
TUỜNG THUẬT SINH HOẠT THÁNG 1-2015

Để chuẩn bi cho cuộc triển lãm sắp tới anh Bùi Mạnh Hà
đã giải thich tuờng tận về sự sửa soạn cần thiết cho những
cây lan mang đi triển lãm và việc xếp loại dự thí. Bác
Đáng nói thêm về việc mang lan vào trong nhà để có thể
kịp nở hoa vào ngày triển lãm .
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Xin chú ý mấy điều sau :
Cây mang tới triển lãm phải ở tình trạng: có tên, sạch sẽ và không có sâu rệp.
Mang cây đến phòng triển lãm từ 10AM- tới 5 PM là chậm nhất.
Ban dư thí: anh Thanh, Nguyễn Duy, chị Vũ Bích xin có mặt vào 12 trưa.
Ban trang trí: anh Minh, anh Giang xin có mặt vào 10 giờ sáng.
Rất hoan nghênh các tình nguyện viên góp một tay cho cuộc triển lãm đuợc mỹ mãn.
KẾT QUẢ CUỘC THI HOA ĐẸP
Lan ngoai đep nhất: Schomburgkia superbiens X C. amethystoglossa Lê Hồng
Lan Việt:
Vanda denisoniana (Mỹ dung dạ hưong) Huyển Nhi
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Lealia Santa Barbara Sunset

Fdk. After Dark 'SVO

Cym tracyanum x Cym Tethis Black Magic

Paph insigne
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Dendrobium Hilda Poxon

Laelia Canariensis 'Golden Glow'

Ngoài các cây dư thí trên bàn, còn có các cây lan rất đẹp của anh Nguyễn Thanh và Bùi Mạnh
Hà mang đến để trưng bầy:

Laelia hybrid

Isochilus linearis

Cym (Oiso x Mighty Mouse) x madidum 'Ryan'

Dendrochilum tenelum 'January
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Rất tiếc tháng này Ban Giám khảo không kịp ghi nhận bản kết quả cuộc thi hoa đep, xin thành
thực cáo lỗi và xem tiếp toàn bộ trong phần Hình ảnh Sinh Hoạt tháng 1-2015.
HỘI VIÊN MỚI
Hoan nghênh chị Lê ngoc Châu Hội Viên Vĩnh Viễn
Hân hoan chào đón các chị: Võ Thu và Lưu liễu Hạnh

TẶNG PHẨM & BÁN ĐẤU GIÁ
Chi Uyển Nga tăng một cây Den. chrysotoxum bán đuợc $17, chi
Lê Hồng tặng 3 châu lan :
Oncidium sphacelatum $10 (Quỳnh Giao), Schomburbkia
superbiens $27 (Trần Mai), Phaius hybrid $30 (Bùi Hà). Ngoài ra
còn bán 4 cây Cymbidium của hội đuợc $117.
Thành thực cám ơn các anh chị đã tặng cây và mua làm cho sinh
hoạt thêm vui vẻ và góp phần gây quỹ cho Hội.
VĂN NGHỆ
Về phần văn nghê kỳ
này, anh Hoàng văn Thành từ San Diego đã mang cây
đàn điện trình bầy những bản đàn điêu luyên. Tiếc
rằng chi Liên Huơng, San Diego bân việc gia đình vào
phút chót nên không cùng anh Thành trinh diễn đuợc.
Thay vào đó chị Uyển Nga với làn hơi phong phú đã
trình bầy bản “Mùa Thu Cho Em” bất hủ của Ngô thuỵ
Miên. Ngoài ra cô cũng kể một câu truyên vui, và bác
Đáng cũng khuyến khich mọi ngừoi cùng tham dư
bằng kể chuyên “Ăn cà rem” làm cho moi ngừơi cừơi
nghiêng ngả. Mong rằng trong các tháng tới sẽ có
nhiều anh chi em tham gia đóng góp cho buổi họp
đuợc thêm vui vẻ.
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Chị Thuỳ Liêm, Truởng ban Văn nghê (714-514-9814) xin mời các anh chi em hãy sốt sắng
tham gia vào chuơng trình Văn Nghệ Tân Niên 21-3-15 .
Vé tham dư: Đặng hoàng Mai 714-775-5657, Lê ngọc Châu: 714-539- 5263
TÀI CHÁNH
Tính từ tháng 12-14 đến cuối tháng 1-2015 :
Tồn quỹ $ 3,773.20, Thu $1,171.00 Chi $1,834.00 (Trả tiền nhà thờ $1,081.00),
Tồn quỹ: $ 3,110.20
GIẢI SINH NHẬT VÀ HIỆN DIÊN
Lê nguyên Trưc
Lê ngọc Châu
LƯU Ý:
Hôi chúng ta luôn luôn khai mac vào đúng 12
giờ. Xin dừng đến trễ và xin mang hoa tới vào
truớc 11:30 để tiên sắp xếp.
Xin cám ơn các anh chị em đã giữ đúng giờ giấc.
XIN HÃY VUI LÒNG ĐÓNG NIÊN LIỄM 2015 CHO CHỊ THỦ QUỸ.

