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THƯ NGỎ 

 

Kính thưa quý cha. 

Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Ban Đại Diện các cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể công giáo Viêt Nam tại 

Đan Mạch 

Kính thưa quý ông bà, anh chị em công giáo Việt Nam tại Đan Mạch 

 

Được ơn phù trợ của Chúa, một số người công giáo Việt Nam đã đến định cư tại Đan Mạch bắt đầu vào năm 

1975 và con số này đã gia tăng gấp bội vào những thập niên kế tiếp cho đến nay. 

Mùa xuân năm 1981, Đức Giám Mục L. Hans Martensen đã mời Linh Mục Phaolô Trần Văn Bảo từ Thụy Sĩ 

đến làm tuyên úy đầu tiên cho người công giáo Việt Nam. Cuối tháng 4 năm1982, tại Aarhus, cha Bảo đã 

cùng tám cộng đoàn công giáo địa phương chính thức thành lập ”Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan 

Mạch”. Cùng làm việc với cha Bảo sau nầy có linh mục tuyên úy Giuse Chu Huy Châu.  

Qua dòng thời gian với những thăng trầm, sinh hoạt cộng đồng công giáo Việt Nam tại Đan Mạch ngày càng 

tăng trưởng và nhiều cộng đoàn được thành hình tại các tỉnh. Bốn mươi năm trôi qua với biết bao sinh hoạt là  

một sự kiện lịch sử, và cũng là bằng chứng về đức tin luôn sống động của người Việt công giáo tại Đan Mạch. 

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch năm 2022 sẽ được tổ chức, 

như một niềm thương tưởng và lưu lại những nét đẹp truyền thống đức tin Việt Nam. 

Được sự ủy nhiệm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng công giáo Việt Nam tại Đan Mạch, Ban Thông Tin của 

Cộng Đồng cùng với một số anh chị em thiện chí đã lên khuôn một chương trình hoạt động, và chúng tôi 

xin kêu gọi nơi đây sự đóng góp, hổ trợ của quý Ban Chấp Hành cộng đồng, cũng như quý Ban Đại Diện cộng 

đoàn địa phương và toàn thể quý ông bà anh chị em trong việc thực hiện những dự án sau: 

- Phim ngắn ghi lại những sinh hoạt kỷ niệm của cộng đồng. 

- Phát hành một tập ”Kỷ yếu 40 năm thành lập cộng đồng” 

- Lập một kho lưu trữ các hình ảnh, bài viết, tin tức cộng đoàn địa phương cũng như trung ương. 

- Thi vẽ Logo cho kỷ niệm 40 năm thành lập cộng đồng 

- Phỏng vấn những vị tiền nhiệm. 

Kính mong nhận được hình ảnh, video, bài viết nhận định hay cảm tưởng về chủ đề 40 năm kỷ niệm của cộng 

đồng công giáo Việt Nam tại Đan Mạch, cũng như những sinh hoạt công giáo nổi bật tại địa phương, càng 

sớm càng tốt, trễ nhất ngày 01 tháng 05 năm 2022. Quý vị có thể dùng smart phones chụp lại hình, hoặc 

liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email, để chúng tôi tìm cách nhận những tư liệu đáng trân 

trọng mà quý vị hiện lưu giữ. ( Lưu ý: Những phim video băng nhựa chúng tôi sẽ chuyển thành hệ thống hiện 

nay, quý vị có thể xem lại trên internet.)  Địa chỉ liên lạc: 

Vùng Sjælland: TRẦN ĐỨC HIỀN 40209816 hienductran@hotmail.com 

HÀ THOẠI NGỮ  42675576 petnguha@gmail.com 

Vùng Fyn:  NGÔ VĂN THAO 40286436 Thao.dk@gmail.com 

Vùng Jylland: NGUYỄN HỮU LONG 29914993 longhuongn@gmail.com 

Hoặc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Nguyễn Khánh Hải qua 

email: khanh_hai@hotmail.com 

Xin chân thành tri ân quý cha và quý vị. 

Tm. Ban Thông Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch 

Nguyễn Hữu Long. 
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