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BẢN TIN THÁNG 7-2016
NGÀY GIỜ HỌP: 11:30 giờ trưa ngày 16-7-2016, 11832 Euclid, Garden Grove, CA 92840.
ĐỀ TÀI: Thảo luận về Sâu bọ & Bệnh tật với Bùi Mạnh Hà.
TƯỜNG THUẬT PHIÊN HỌP THÁNG 6-2016
Khoảng 90 người tham dự để mừng ngày sinh nhật thứ 89 của bác Bùi Xuân Đáng, sáng lập viên
Hội Hoa Lan VN tại USA. Mở đầu chương trình, chị Hội trưởng Yên lên chúc mừng và tặng
quà, tiếp theo bác Đáng đã ngỏ lời cám ơn mọi người đã tham dự và đã cùng bác tạo dựng một
thú vui tao nhã.
Sau đó là bữa ăn trưa và các màn ca múa của ban văn nghệ do chị Mai Kim Thanh phụ trách.
Mặc dầu nhiệt độ bên ngoài lên gần tới 100°F, bên trong mọi người vẫn vui chơi và buổi họp
chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều.
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KẾT QUA CUỘC THI HOA ĐẸP
Vì không đủ thì giờ, cho nên tháng này chỉ chấm 2 giải đặc biệt:
 Lan Ngoại: Laelia purpurata của Bùi Mạnh Hà
 Lan Việt:
Dendrobium farmeri của Tưởng Kim Xuyến.
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TẶNG VẬT& BÁN ĐẤU GIÁ
Xin cám ơn anh Ngô Văn Dân đã tặng cây lan kiếm cho hội, bán đấu giá được $40.
Anh chị Tùng tặng cho hội $20.
SÔ SỐ
Cám ơn chị Trang Kha, người trúng số độc đắc $100, đã tặng lại cho Hội $50, chị La Ngọc
Huỳnh tặng $30 giải nhì sổ số và còn dư $45, tổng cộng thu được $125.
TÀI CHÁNH
Tồn quỹ tháng trước: $3,515
Tháng 7: Thu: $260; Chi: $345; Còn lại: $3,325.
BỮA ĂN NHẸ
Bữa ăn trưa hôm nay quá nặng với xôi gà ướp xả, thịt heo nướng và bò sốt rượu vang (Beuf
bourguignon), gỏi tôm mực của gia đình bác Đáng, nem nướng, bánh sinh nhật của chị Mai,
bánh xu xoa của chị Thanh kèm theo món gỏi thơm, trái cây của chị Châu làm cho mọi người
gần muốn bể bụng.
GIẢI HIÊN DIỆN
Karl Batchman chủ vườn lan Casa de las Oquideas tặng cho hội hơn một chục chậu Cymbidium
cho nên giải hiện diện tháng này quá phong phú. Xin gửi lời anh Hà cám ơn hộ và cũng xin cám
ơn anh Hà và Nguyễn Duy đã lái xe xuống gần San Diego mang lan về.
LỚP HỘI HỌA
Bác Đáng sẽ mở lại lớp hội họa cho những người thực sự muốn học tại nhà. Để biết chi tiết xin
DT 714-760-4329.
SINH HOẠT THÁNG 7-2016
 Chi hội San Diego mời chúng ta xuống chơi vào ngày 10-7-2016. Muốn tham dự, xin

liên lạc với chị Hội trưởng 714-775-5657.
 Hội HOA LAN VN sẽ họp vào 11:30 ngày 16-7-2016.
 Hội Hoa Lan Newport Harbor sẽ tổ chức 3 ngày bán Hoa lan và Cây cảnh tại

Westminster Mall vào 22-23-24 tháng 7 (gần Macy). Nhân dịp này, Hội chúng ta cũng tổ
chức một cuộc triển lãm Hoa Lan-Hội Họa-Nhiếp Ảnh và Bonsai để góp phần làm đẹp
cho cộng đồng chung.

