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THƯ MỜI HỌP LỚP 

Thân gửi các bạn lớp .........................  

Vâng, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi chẳng đợi chờ riêng ai, để đến khi ngắm nhìn lại những 

tấm hình của "một thời để nhớ" đã qua chúng ta chợt thảng thốt nhận ra rằng chỉ mới vậy 

thôi mà đã ................năm ngày chúng ta gia nhập trường .................... và cùng hội tụ 

chung trong tập thể lớp ............ thân yêu. 

........ năm kỷ niệm ngày nhập trường, .......... năm chia tay tập thể lớp ............. thân yêu, 

...... năm rời ra ngôi nhà chung ..................... mà chúng ta đã cùng gắn bó với biết bao 

nhiêu hoài bão, ước mơ và kỷ niệm vui buồn trong học tập, trong cuộc sống của một thời 

sinh viên đã qua đi,... ............. thành viên trong lớp chúng ta ít có dịp gặp lại nhau, thậm 

chí .................... năm qua có những người bạn đã từng một thời thân thiết, là tri kỷ của 

chúng ta nhưng ta chưa hề gặp lại, người bạn thân yêu còn lại trong lớp mà chúng ta chưa 

kết nối trở lại thành tập thể lớp đông đủ như ngày xưa, các bạn ơi còn ở đâu thế mà chúng 

tôi chưa thôi tìm kiếm và hằng mong mỏi tìm gặp,... 

........... năm kể từ khi không còn là tập thể ............, lớp chúng ta bạn bè mỗi người một 

nơi, mỗi công việc khác nhau, mỗi lo toan, mỗi riêng tư trong bộn bề cuộc sống,... nhưng 

trong mỗi người vẫn chung về một nỗi nhớ, một niềm mong mỏi được gặp mặt và chắc 

rằng trong mỗi chúng ta mỗi khi nhớ về tập thể lớp .......... thân yêu không hỏi bồi hồi xao 

xuyến,...  

Hãy cùng nhau thu lại để khoảng cách kia không còn là ...... năm, .......... năm các bạn ơi, 

hãy đừng có những lý do bận bịu, công việc, hãy tạm quên đi những lo toan trong cuộc 

sống của riêng mình,.. Quãng thời gian ...... năm rời xa ......... trở nên rất gần nếu như 

chúng ta có những buổi họp họp lớp. ......... ơi, hãy gặp nhau để cùng ôn lại những kỷ 

niệm, để hiểu nhau hơn và để có thể chia sẻ hoặc giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công 

việc. Và gặp lại nhau để biết rằng ........ năm qua chúng ta đã mong muốn để gặp mặt và 

chia sẻ với nhau như thế nào.  

Nào các bạn! chúng ta hãy tạm để lại những lo toan của cuộc sống hàng ngày, cùng về 

với ngày họp lớp với bao niềm vui được đón chào, gặp lại những người bạn cũ, để cùng 

nhau ôn lại kỷ niệm một thời đã qua, ở đó chúng ta được sống lại những phút giây thời 

sinh viên đã qua, được vui vẻ và hơn cả, chúng ta đến với trách nhiệm của mình đối với 

mọi người.  

Thay mặt ban liên lạc trân trọng kính mời các bạn tham dự buổi họp lớp vào ngày 

....../....../...... Kính mong các bạn sẽ có mặt đông đủ để buổi họp lớp của chúng ta sẽ 

thành công tốt đẹp!  
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Trân trọng!  

T/M BAN LIÊN LẠC 

(ký tên) 


