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Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Paris chính thức thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo
nguyện vọng của đông đảo các anh chị em Nghệ Tĩnh tại Paris. Hoạt động đầu tiên của hội là
chuyến dã ngoại đầu xuân Mậu Tí ngày 12 tháng 02 năm 2008 tại chùa Trúc Lâm Thiên Viên,
với sự tham gia của gần 25 sinh viên tại Paris và các vùng lân cận.

  

{vsig}dichua2008{/vsig}

  

Vượt qua những khó khăn ban đầu của một hội mới thành lập, hoạt động của hội ngày càng
phong phú, đa dạng; thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các anh chị em
Nghệ Tĩnh tại Pháp. Và đê đánh dấu sự phát triển đó, hội đã đổi tên thành "Hội Đồng Hương
Nghệ Tĩnh tại Pháp" như ngày hôm nay (hay còn gọi la "Nghệ Tĩnh Pháp").

  

Với sự tham gia tích cực của các thành viên, hội đã nhanh chóng trở thành một khối đoàn kết và
la một chõ dựa tinh thần cho các anh chị em Nghệ Tĩnh xa quê. Bằng chứng thuyết phục nhất
cho tinh thần đó là việc thành lập đội bóng "Gió Lào" tham gia giải NNB 2008 (giả bóng đá dành
cho sinh viên Việt Nam tại Pháp) với thành phần là các anh chị em Nghệ Tĩnh tại khắp các
vùng trên nươc Pháp (Paris, Rennes, Bordeaux, Grenoble,...).

  

{vsig}NNB2008{/vsig}

  

 

  

Bằng việc đa dạnh hóa các hoạt động của mình, số lượng cũng như thành phần thành viên (từ
các du học sinh Nghệ Tĩnh, các anh chi gốc Nghệ đang làm việc đến các cô bác Nghệ Kiều
luôn hương về quê hương; các bạn bè yêu mến, muốn tìm hiểu về mảnh đất miền trung) ngày
một tăng. Và hôm nay, Hôi Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại pháp đang trên đường trở thành một mái
nhà chung, nơi giao lưu giưa nhiều thế hệ của những nguwofi con xứ Nghệ trên mảnh đất hinh
lục lăng, đúng như tâm huyết của các thành viên trong nhóm.

  

{vsig}diemhoatdong{/vsig}
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Chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục hợp tác phát triên thêm nhiêu hoạt động có y nghĩa và thiêt
thực hướng về quê hương và luôn hoan nghênh sự tham gia, hợp tác của các bạn.

  

 

  

Hẹn sớm gặp lại các bạn trong những hoạt động sắp tới của chúng tôi.

  

 

  

Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  

banlienlacnghetinh@gmail.com

  

http://www.nghetinhphap.free.fr 
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