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Bui Gp Mt Cu i Nm 2012
Ái Hữu Công Chánh tại thành phố Austin, Texas.
ðặng Quang Oánh

Các chị ngồi hàng trước: Chị Mơ - chị Oánh - chị Trực - chị ðống.
Các anh ñứng hàng sau: Anh Mơ – Oánh – Toàn - Trực – Thông - ðống.

Năm nay, Ái Hữu Công Chánh tại Austin
chúng tôi hẹn gặp mặt vào cuối năm, ngày
21/12/2012, ñúng ngày người ta ñồn ñoán... tận
thế. Giờ hẹn là 06:00 chiều, lúc ñó tận thế thì
chưa tới, và chúng tôi thì vui vẻ bắt tay nhau
ngồi vào bàn tiệc cuối năm. Tất cả các anh chị
em Ái Hữu chúng tôi ñều ñã nghỉ hưu rồi,
ngoại trừ chị Toàn, vẫn còn tìm ñược thú vui
nơi làm việc, nên bận không tham dự.

Kỳ họp này do anh Thông tới phiên tổ
chức, và thay vì tại nhà dưới dạng potluck như
thường lệ, thì anh ñổi ý là cùng kéo nhau ra nhà
hàng (Sea Dragon) ... theo anh thì vừa ngon
vừa tiện (tôi cũng thấy vậy). Tuy anh Thông ñề
nghị mọi người khỏi cần mang theo món ăn
ñóng góp như thường lệ, nhưng riêng anh chị
ðống tiện dịp ñi Houston cũng mua và mang
theo một món trái cây ñặc biệt ngọt ngào, là
mít, mà ai cũng tấm tắc khen ngon.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh chị em hàn huyên chuyện xưa chuyện
nay, cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong
cuộc sống, nhất là cuộc sống của tuổi về chiều.
Tới 08:20 tối chúng tôi chia tay hẹn kỳ tới.
Vì hầu hết ñã hưu cả, nên thời giờ khá rộng
rãi, chúng tôi ñã ñồng ý mỗi năm gặp mặt hai
lần ñể thêm gần gũi, và hôm nay là buổi họp
mặt lần thứ hai của năm 2012.
Cũng trong buổi gặp mặt này, các Ái Hữu
Công Chánh chúng tôi ñóng góp mỗi người 20
dollars như thường lệ, cho năm 2012, gởi ñến
ban phụ trách LTAHCC ñể góp sức nuôi dưỡng
Lá Thư, ñể “Giữ cho còn có nhau".

Từ trái sang phải: Các anh: Thông, Trực, Mơ,
Oánh, ðống.

Danh sách tham dự họp mặt và ñóng góp
cho LTAHCC 2012:
1. Anh Võ Quốc Thông
2. Anh Nguyễn Thanh Toàn
3. Anh Nguyễn văn Mơ
4. Anh Trần Trung Trực
5. Anh Nguyễn Quốc ðống
6. Anh chị ðặng Quang Oánh
Tổng cộng:

20 dollars.
20.
20.
20.
20.
20.
-------120 dollars.

Từ trái sang phải: Các chị: chị Mơ, chị Oánh, chị
Trực, chị ðống.

Gởi quí Ái Hữu trong ban phụ trách Lá
Thư, và nhân dịp năm mới 2013 sắp ñến, chúc
quí Ái Hữu một năm mới an khang thịnh
vượng./.
ðặng Quang Oánh
(ghi nhận)

Từ trái sang phải: Các anh: Trần Trung Trực,
Nguyễn văn Mơ, ðặng Quang Oánh

