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LASAN HỘI NGỘ 2010
Vào ngày chủ nhật 08 tháng 08 năm 2010 một số bạn Taberd 75 tai VN cùng với 2 ngưới bạn mới liện lạc được
là Phạm Văn Lưu và Nguyễn Phúc đã đến tham dự ngày Hội Ngộ Lasan 2010 tại Lasan Mai Thôn.
Ngày Lasan Hội ngộ năm nay do nhóm cựu học sinh Lasan Miche đứng ra tổ chức cùng với sư tham gia trình
diễn văn nghệ của nhóm Suối Việt và Credo với sự điều khiển của Giảng viên Nhạc viên TP, nhạc sĩ Nguyễn
Bách - Taberd 74. Được biết nhạc sĩ Nguyễn Bách đã viết nhiều nhạc phẩm cho Lasan trong đó có nhạc phẩm “
Trăm sông đỗ về biển lớn “ riêng nhạc phẩm “ Tình Hiệp Nhất “ viết riêng cho cho Lasan Hội Ngộ cũng đã được
trình bày trong dịp nầy .
Ngày Lasan Hội ngộ nằm nay với chủ đề : “Nhớ Ơn Thầy Cô” để có dịp cho các cựu học sinh Lasan của nhiều
thế hệ , nhiều trướng Lasan khác nhau gặp gỡ , nhắc nhớ nhưng kỹ niệm và cám ơn thầy cô và các Frère cao
niên hiện còn trong dòng Lasan và cũng tưởng nhớ đến các Frère, các thầy cô và các cựu học sinh đã đi xa.
Nhân dịp nầy Frère Tân, Giám tĩnh dòng Lasan tại VN đã giới thiệu “ Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Lasan” đã
đước phép thành lập do Frère Đại làm hiệu trưởng sẽ được xây dựng ngay tại tp Dalat với diện tích khoảng 3
mẫu đất với đẩy các phương tiên học tập và sinh hoạt thật tốt để đào tạo nghề cho thanh niên, giúp cho các
học viên khi ra trường chắc chắn tạo dưng cuộc sống vững vàng và các Frère cần sự giúp đở về mọi mặt cho dư
án nầy .
Cuối cùng ban tổ chức đã đi đến quyết định ngày Hội Ngộ Lasan sẽ được tổ chức 2 năm một lần vào ngày 08
tháng 08 và hội ngộ lần sau vào ngày 08 tháng 08 2012 sẽ do nhóm Lasan Đức Minh và nhóm Lasan 100 đứng
ra tổ chức cũng tai Lasan Mai thôn.

Ban TrungViệt, Thầy Hồng, ĐứcHòa , Vụ, ThanhSơn, ĐứcNguyên, ThanhLưu, MạnhHùng, NgPhúc, PhạmVLưu,
HoàngMinh, Đức, Phước

Bạn Đức Nguyên, Nguyễn Phúc và Frère Đại

Bạn Hoàng Minh. Trung Việt, Thanh Lưu, Phạm văn Lưu, Thanh Sơn , Đức Nguyên Nguyễn Phúc và Frère Đại

Thầy Đoàn , Phước và Frère Martial

Anh Thắng đại diện cựu học sinh Lasan Miche tổ chức Ngày Hội Ngộ Lasan 2010

Nhạc sĩ Nguyễn Bách đang điều khiển cho các bạn cựu học sinh Lasan hát “ Lasan Hành khúc “

Các vị trong ban Tổ chức Lasan Hội Ngộ 2010

Bs Hải Nam đại diện các cựu học sinh Lasan tăng hoa chúc cho các Thầy Cô

Bạn Thanh Lưu, Đức Nguyên, Phạm văn Lưu, Trung Việt
Thanh sơn, Nguyễn Phúc, Frère Đại, Đức Hòa , Hoàng minh

Frère Tân đang giới thiệu ban điều hành “ Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Lasan ” sẽ được thành lập tại Dalat

Frère Đại , hiệu trưởng “ Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Lasan ” tại Dalat

Các Frère cao niên của dòng Lasan Việt nam

Các Frère cao niên của dòng Lasan Việt nam cùng với các cựu học sinh nhiều thế hệ

Trình diễn văn nghệ của nhóm Suối Việt và Credo là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Bách

Bạn Trung Việt, Nguyễn Phúc
Hoàng Minh, Văn Hùng , Phước, Thanh lưu

Dự án “ Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Lasan” tại Dalat
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