Ban Tổ Chức chân thành cám ơn quý Thầy Cô cùng tất cả các bạn đồng môn, gia đình và thân
hữu đã đến tham dự Đại Hội Kinh Thương Minh Đức Hải Ngoại kỳ IX 2017 tại Sydney, đặc
biệt là:
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GS Nguyễn Hải Bình.
GS Nguyễn Văn Khánh và Cô
GS Nguyễn Mạnh Hùng.
GS Nguyễn Phước Hùng & La Thị Ngọc Thu đã hướng dẫn và đóng góp ý kiến.
Linh Mục Thạnh đã tới dâng Thánh lễ cho anh chị em Công Giáo tại Trung tâm.
Anh Nguyễn Văn Thông đã Och cực góp sức với anh Tuấn Linh trong việc mời Cha Thạnh
và phụ tế trong Thánh lễ; anh Đặng Thắng phụ trách hát trong Thánh Lễ.
Anh chị Nguyễn Thế Hồng chủ nhân nhà hàng Liberty Palace.
Phó Đức Trường và Nguyễn Ngọc Bảo phụ trách KT Website
Trần Kim Hải lãnh trách nhiệm đăng ký với Fair Trading New South Wales thành lập tổ
chức không vụ lợi (non-profit organisation) “Minh Duc Association” (one-off) và với vai
trò Tổng Thư Ký, Hải sẽ tường trình với chính phủ về hoạt động và tài chính của hội.
Phương Ánh/ Mai Anh Trung đảm nhận trách nhiệm Thủ quỹ.
Phương Ánh kiêm luôn về ẩm thực và du ngoạn.
Mai Anh Trung/ Bích Ngân phụ trách phân phối bảng tên và hướng dẫn phòng ngủ.
Anh Nguyễn Bá Lãng/ Hanh-Thông/ Hải-Phương Ánh/ Thắng/ Thiện Dũng giúp bảo lãnh
cho các bạn Việt Nam có Visa vào du lịch Úc và đưa đi chơi đây đó trong thời gian ở đây.
Trần Kim Hải/ Tuấn Linh/ Anh Sáng/ Bá Lãng/ Thiện Dũng/ Hanh/ Huỳnh Chiếu phụ trách
đưa rước phi trường và vận chuyển.
Dũng-Ngọc Anh lãnh trách nhiệm đưa rước Thầy Bình đi Thiền viện Vipassana sau Đại
Hội; Quang Hải-Ngọc Lan qếp rước Thầy Hùng khi Thầy đến thăm viếng Melbourne.
Kim Ánh/ Kim Ngọc/ Phương Ánh/ Ngọc Bảo giúp Markeqng trên KT web.
Kim Ánh design logo cho Đại Hội với hình ảnh Boxing Kangaroos.
Từ Kim Ngọc lãnh trách nhiệm phân phối phòng ngủ.
Anh Nguyễn Tuấn Linh design/ thực hiện băng rôn chào mừng Đại Hội, cờ du ngoạn và
bảng tên cho mọi người. Anh Tuấn Linh ủng hộ 4 thùng rượu vang (48 chai).
Chị Mỹ Khanh lúc nào cũng sẵn sàng cho mượn nhà để anh em có chổ họp hành, đồng
thời chị có gửi tặng một số quà cho các bạn đến từ Việt Nam.
Thiện Dũng-Ngọc Anh giúp book nhà hàng Liberty/ ban nhạc The Lixle Fingers và mướn
dàn Karaoke.
Anh Trần Duy Sáng và Lê Quang Tín trong vai trò MC/ hướng dẫn sinh hoạt.
Anh chị Lãng-Yến phụ trách quà lưu niệm, hoa tặng quý Thầy.
Anh Đặng Thắng dù không được khoẻ cũng cố gắng tham dự và gởi in tập nhạc để các
bạn sinh hoạt.
Nguyễn Ngọc Bảo/ Quang Hải-Ngọc Lan/ Chị Lan Hương/ Phạm Thành Đức và các bạn
giúp chụp hình/ quay Video.
Các bạn giúp vui cho chương trình văn nghệ (ca sĩ/ca lẻ nhiều lắm không thể kể hết).
Anh Trần Cẩm Hoà, Tạ Thanh Duy Hiếu, Ngọc Lan, và các bạn giúp phía sau hậu trường.
Trần Thiện Luân/ Việt Hoa cung cấp mồi và rượu vang ngon cho các bạn thức khuya vui
chơi.
Anh chị Quốc-Tú Mai đưa nhóm K1 du ngoạn Thủ đô Canberra.
Và sau cùng các bạn lãnh trách nhiệm tổ chức kỳ Đại Hội tới.

Ban Tổ Chức xin thành thật cám ơn sự giúp đỡ về tài chánh và hiện vật của các mạnh
thường quân. Chúng tôi xin cám ơn quý Thầy Cô, các bạn đồng môn gia đình và thân hữu đã

tới tham dự đông đảo, nếu không có sự hiện diện của quý vị Đại Hội Kinh Thương Minh Đức
Kỳ IX không thể nào thành công.
Mặc dù Ban Tổ Chức cố gắng hết sức nhưng chắc chắn có nhiều điều thiếu sót, xin quý Thầy
Cô và các bạn niệm }nh tha thứ. Mong ước niềm vui trong kỳ họp mặt này sẽ lưu lại với quý
vị mãi mãi. Chúc quý vị nhiều sức khoẻ và hy vọng gặp lại ở kỳ Đại Hội lần tới.
Thân ái,
Thay mặt Ban Tổ Chức
Văn Thị Ngọc Nga

