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Hình các AHCC miền Bắc Cali chụp chung trong buổi hội ngộ

Khưu Tòng Giang

T

heo thông lệ hàng năm, AHCC Bắc Cali,
Sacramento, San Francisco và Ái Hửu
Vùng Bay họp mặt để mừng Tết CANH TÝ vào
ngày 19 tháng 1, 2020 vì năm nay 2020, Tết
tới trước hơn mọi năm vào ngày 25 tháng 1,
2020.

Với sự góp sức của các anh Mai Đức
Phượng, Nguyễn Đình Duật, Lê Mộng Hùng và
Đinh Quang Bảo việc tổ chức cũng được hoàn
thành mỹ mãn. Miền Bắc Cali mỗi năm vật giá
đều gia tăng nên nhà hàng cũng tăng giá các
món ăn, tuy nhiên vì là nhà hàng mình tổ chức
hàng năm nên gia tăng cũng vừa phải.
Năm nay có người đề nghị Oneman
Band giúp vui nhưng vì nhà hàng không có hệ
thống âm thanh phù họp cho ban nhạc hơn
nữa chi phí gia tăng nên để dịp khác. Tuy
nhiên, anh Đinh Quang Bảo, K6, là một tay
đờn, có thể xử dụng nhiều nhạc cụ nên anh
tình nguyện giúp vui cho những người thích
ca.

Ban tiếp tân
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Rồi ngày 19 tháng 1 cũng tới, hôm nay
trời thương tình không có mưa mặc dầu cũng
khá lạnh, tuy không sánh với các tiểu ban khác
đang bị bảo tuyết, tai nạn nhiều nợi.

Tuất, Bửu Hiệp, Binh và Nam

Các Ái Hữu có người tới rất sớm để gặp
mặt bè bạn. AH Bửu Hiệp nay trên 90 tuổi
nhưng còn mạnh khoẻ đã có lòng lặn lội từ
Sacramento đến chung vui, thật là quý hiếm.
Đặc biệt kỳ nầy “bộ ba” Nguyễn Sĩ Tuất,
Tôn Thất Ngọ, Nguyễn Khắc Bình lại họp mặt,
cả ba cùng học chung năm đầu Công Chánh
và đã gặp nhau cách đây ba năm (1/14/2017).

Lê Ngọc Diệp ngồi xe lăn mà năm nào hoặc có
tiếc hội họp nào anh cũng tham dự, ngay cả ăn
trưa hàng tuần vào ngày Thứ Ba. Số AH có
mặt là 71 người kể như là khá đông. Năm
2019 có 85 người tới nhưng có hơn 13 các
bạn Caltrans tới chung vui.

Thân và Tất đồng ca

Hầu hết tất cả quan khách tới đúng giờ
nên khai mạc không trể lắm.
Sau khi KT Giang khai mạc chào mừng
tất cả quan khách và Nguyễn Đình Duật đứng
lên chúc Tết, AH Nguyễn Khắc Bình trình bày
sơ lược về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc
Việt. một Trung Tâm mà AH Bình đã có công
rất lớn xin một tài khoảng 53 triệu Mỹ Kim để
xây cất. Lễ động thổ được diển ra vào ngày 25
tháng 11, 2019.
Sau đó Nhà Hàng bắt đầu dọn ra thức
ăn, các món ăn phong phú, mọi người đều ăn
uống ngon miệng.
Trong khi ăn thì anh Bảo đàn cho các
anh AH hát những bài ca rất hay: các AH giúp
vui là Trần Thấn (em Trần Hữu Tất), Trần Hữu
Tất, Lê Văn Minh, Nguyễn Hữu Nghi….

Các chị AH phu nhân

Bác Sĩ Nam và Dược Sĩ Hiền năm nào
cũng ủng hộ Công Chánh hết mình. BS Nam
hiện là Chủ Tịch Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc
Cali, còn Chị Hiền trước là phu nhân của KS
Vương Nam Dzương Khoá 3 KSCC đã thiệt
mạng trong lúc vượt biên.
Bắc Cali nay có thêm được 2 AH mới:
Anh Phạm Bá Lộc và Phan Thành Đôn. Anh
Trần Bá Quyên mặc dù sức khoẻ yếu kém
cũng ráng chống gậy tới gặp mặt anh em. Anh

Năm nay BTC có mục sổ xố lấy hên đầu
năm, phần đông các Phu Nhân trúng thưởng.
Tiền Ưng Hộ Lá Thư Công Chánh thâu được
$705.
Cuộc vui nào mà chẳng tàn, nên vào
khoảng 2 giờ chiều thì các AH toàn thể ở lại
chụp chung vài tấm hình kỹ niệm.
Mong là mỗi năm đều gặp lại tất cả Ái
Hữu trong tinh thần đoàn kết.
Khưu Tòng Giang
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Vài hình của buổi họp mặt

Ái hữu mới
AH Giang khai mạc

Các AH ăn uống và xem trình diễn văn nghệ
Chị Bình, DS Hiền và chị Tuất

AH Bê, Chi và Bửu Hiệp
AH Bửu Hiệp và Ngọ

