Hội chợ :Festival tại giáo xứ Lộ Đức
Vovinam Lộ Đức đã được thành lập tại giáo xứ Lộ Đức 11năm qua ,với
hàng ngàn môn sinh đã tham dự học võ tại đây,và đã đào tạo nhiều hoàng
đai, cùng hồng Đai, do võ sư Nguyễn thế Hùng thành lập. Hiên nay hàng
tuần các lớp thứ sáu va chủ nhật cả trên trăm em tham dự. được sự chăm
sóc tích cực, hăng say, nhiệt tình của các võ sư và huấn luyện viên quản
nhiệm tại dây như: nữ võ sư Tuyết Hạnh, võ sư trợ huấn Lê Đức, các
Huấn luyện viên cao cấp, Steven Diệp, HLV Tuyết Linh, HLV Katherane,
HLV Daniel, HLV Mike White ,hlv Jame, Alex, Phuc, Phi, Anthony, Sean
v.v…

Theo thông lệ hàng năm, vào mùa lễ tạ ơn Thanksgiving, giáo xứ Lộ Đưc
tổ chức hội chợ vào mùa tạ ơn vào cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật,
quy tụ trong ba ngày từ ngày 26-11-o8 đến 28-11-08. vài chục ngàn người
dến tham dự, đây là lần thứ 10 giáo xứ tổ chức, và cũng là 10 năm
Vovinam cộng tác trong công việc nàỵ
Đặc biệt năm nay Vovinam đã có nhiều gian hàng như: Jouling game,chặt
gỗ,bán cotton candy,pop corn, vẽ mặt , nhuộm tóc, bán áo, DVD vovinam
và moon walk, water slide.
Về game chặt gạch và jouling vovinam do HLV Steven và Daniel phụ
trách, Daniel cùng một số môn sinh đã làm xong trước ngày hội chợ hai

tuần và tập dợt , đấu thử . Đây là một trò chơi hai bên cầm gậy có bọc vải
hai đầu để tránh gây thương tích đấu nhau trên một cây gỗ dài , đặt dưới
đất, ai ngã xuống đất trước thì thua, đây là một trò chơi mà gây nhiều chú
ý đến giới trẻ .

về gian hàng bán cotton candy,bán áo,bán pop corn, bán báo, vẽ mặt do
VSTH Lê Đức và Lam đai 3 câp Nguyễn Vũ đảm trách, cùng tiếp tay cua
các môn sinh và Phụ huynh, gian hang này bán nhiều nhất là cotton candy,
nhiều lúc khách xếp hàng làm không kịp bán, rất tiếc máy bị hỏng ngày chủ
nhật. Riêng về vẽ mặt cả gia dình, bố mẹ, anh em môn sinh người mễ đã
tích cực, thật đáng khen thưởng.
Gian hang Moon walk, water slice đặc trách do VS Hanh va HLV Tuyết
Linh phụ trách. Gian hàng này được nhiều khách hàng tí hon thưởng thức.
Lúc cao độ đã có khoảng 40-50 em nhảy nhót, và trượt, khiến người phụ
trách mệt lả người, cũng may thay một số phụ huynh môn sinh tích cực
đóng góp tiếp tay, làm quên ăn uống cả ngày, thật là gương sáng tích cực,
đáng ca ngợị,gian hàng moonwalk, slice, cũng là gian hàng bận bịu, đem
lợi nhuận, tuy nhiên trời bị mưa hôm thứ bảy lên gian hàng đã phải đóng

cửa một ngày.

Vovinam còn phụ trách hai ngày biểu diễn võ thuật ,đặc sắc nhất là đã
quy tụ cả trăm môn sinh biểu diễn, với trên 20 tiêt mục, gồm vũ khí côn,
dao găm, đại đao, nữ tự vệ đánh 3, hay đánh hai, hay nữ tự vệ, đánh dù,
em bé tự vệ, và vui nhộn, táo bạo hơn cả là các màn nhào lộn, và đòn
chân cả trên chục em Hoàng đai thi triên thật ngoạn mục, đã dươc khán
gỉa vỗ tay khen thưởng nhiệt liệt, cùng ngẹt thở, im lặng cả hội trường với
những đòn thế nguy hiểm. Sau các cuộc biểu diễn Vovinam, đã được
nhiều thân hữu, đồng hương, đến xin ghi danh học và khen thưởng, cùng
ca ngợi kỳ tích các HLV đã thi triển một cách ngoạn mục. Phải nói
vovinam đã thành công trong 3 ngày hội chợ vừa qua. Vovinam xin chân
thành cám ơn dến qúy võ sư, HLV, môn sinh, các phụ huynh, thân hữu đã
tiếp tay trong công việc trên, tất cả đã không nề hà thời gian, công sức để
cuộc hội chợ thêm tốt đẹp thành công. Xin chân thành biết ơn đến mọi
người va xin hẹn sang năm.
Trong ngày hội chợ và cũng là kỷ niệm 11 năm sinh hoạt tại đây Vovinam
Lộ Đức cũng đã tổ chức một kỳ thi lên đai cho các cấp từ sơ cấp đến
hoàng đai ,với trên 100 môn sinh tham dự thi .

Năm nay đã có 3 môn sinh được thăng lên Hoàng đai nhất câp là: Phi
Trần, Anthony White, Phúc Trương và 1môn sinh thăng lên đai Đen vì
dưới 16 tuổi.
Ngoài ra dã có 12 môn sinh trúng tuyển va được thăng lên lam đai tam
cấp, 26 môn sinh thăng lên lam đai nhất và 60 võ sinh thi sơ cấp 1 va 2
đây là kỳ thi lớn nhất trong năm, quy tu các võ đường Shaptown và Cecilia
cùng Vovinam Lộ Đức
Xin được chúc mừng đến các môn sinh ,võ sinh trúng tuyển kỳ thi vừa
qua,riêng các môn sinh không được thăng đai, cố gắng hơn để thi kỳ tới.

