
ROF Giúp Vui Văn Nghệ Trong Ngày Halloween 10-31-10 Tại Garden 

Grove Convalescent Hospital 

 

Kính thưa quý vị, 

Cám ơn quý vị đã chịu khó dành chút thời giờ mở cửa vào xem trang nhà ROF.  

Trang nhà ROF đơn sơ dể đọc với một nội dung rất thành thật, với một nội dung đầy đủ các 

khía cạnh cần thiết, từơng trình việc làm từ thiện, báo cáo tiền thâu gây quỹ (fundraiser) và tiền 

ủng hộ (donation),  cách thức cũng như phương thức giúp ngừơi ngặt như quý vị đã thấy trong 

những cái yết thị (posts), trong nhiều lọai (categories). 

Để có một màu sắc vui trong những công viện từ thiện, ROF đón nhận những ngừơi có tâm 

huyết chia sẻ khổ đau cho nhau giửa con ngừơi và con ngừơi, trong cuộc sống đầy khó khăn 

trên cỏi ta bà nầy.  

Sau một thời gian dài sống trên đất nứơc đầy màu sắc, đầy dịp may, đầy quyền lợi, đầy cuộc 

vui, thì đương nhiên, hẳn nhiên chúng ta đã tùy tục hồi nào cũng không biết, rồi cũng lại lọt vào 

những cuộc lễ lộc, vui chơi những trò chơi của ngừơi bản xứ mà chúng ta gọi là ngừơi Mỹ, mà 

chúng ta cũng quên rằng là chúng ta cũng là ngừơi Mỹ nhưng là Mỹ-Họp-Thức-Hóa, rồi cũng 

vui chơi lễ Ma-Quỷ-Bí-Ngô (Halloween và Pumpkin) rồi cũng chịu bỏ tiền ra sắm bộ đồ (outfit) 

Ma-Quỷ để góp phần vào nền kinh tế đang thụt lùi của Hoa Kỳ. 

Hôm ngày 31 tháng 10 năm 2010 chúng tôi, ROF Ban Nhạc Thanh Mỹ, cũng đồng hóa trong 

những bộ đồ hóa trang ma-quỷ, cùng nhau đem tiếng ca lời hát, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng 

kèn tạo một niềm an vui  đến cho quý vị residents tại Garden Grove Convalescent Hospital, 

nursing home nầy trên tọa lạc trên đừơng Shackelford, thành phố Garden Grove, California. 

Kính chúc quý vị mọi sự bình an.  

Và xin mời quý vị xem hình ảnh ROF-Hóa-Trang-Ma-Quỷ-Halloween-2010. 

Trân trọng cám ơn và kính chào, 

ROFROFROFROF    

 

 


