From: Nam Nguyen
Sent: Wednesday, January 11, 2012 9:52 PM
To:
Subject: FW: THIEP CHUC MUNG XUAN NHAM THIN 2012

Thưa quý vị và các bạn,
Bước sang Năm Mới 2012, thay mặt Ban Chấp Hành, tôi hân hạnh chào mừng và kính
chúc quý vị niên trưởng, quý anh chị em và thân quyến năm Nhâm Thìn dồi dào sức
khỏe và thân tâm an lạc.
Xin quý anh chị em mở Attachment để thưởng thức hoa xuân đua nở khoe sắc thắm
tươi, pháo nổ ròn rã tưng bừng đón xuân trong bản hòa âm trong sáng với một số hình
ảnh sinh hoạt của Hội Luật Gia chúng ta trong những ngày tháng qua do Luật Sư Bùi
Lệ Khanh thiết kế.
Theo sự hướng dẫn của người thiết kế pps, xin quý anh chị em chị vui lòng double
click vào attachment đính kèm rồI để thiệp tự động chạy, mớI thấy được hoa mai và
hoa đào đổI màu, nghe thấy tiếng pháo bông nổ dòn lóe sáng đón mừng Xuân mới. Kế
đó hiện ra lần lượt hình các luật sư trong Ban Cố Vấn của Hội Luật Gia VN tại
California, Ban Chấp mới và cũ và các luật sư sinh hoạt thường xuyên trong Hội gồm:
Đại Hội Thường Niên, Tân Niên, Trung Thu, đón tiếp các Luật Sư đồng nghiệp từ nơi
khác đến thăm Hội, đi thăm thân hữu các Hội đồng nghiệp và các hội đoàn bạn.
Trong tinh thần hứng khởi của Mùa Xuân mới, chúng ta nguyện thắt chặt niềm tương
thân tương kính để gây tình đoàn kết trong cuộc hành trình dài lâu nhằm tranh thủ
Công Lý và Nhân Quyền cho đồng bào thân yêu của chúng ta.
Thân kính,
Nam Thị Hồng Vân

