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AHCC Vancouver tiếp đón Anh Chị AH
Trần đăng Khoa đến từ Úc. Nhân dịp từ Úc
sang thăm gia đình ở Cali và Oregan, Anh
Chị AH Trần đăng Khoa cũng đã dành một
ít thời gian của chuyến đi, để sang
Vancouver thăm bạn bè ở đây và thành phố
" nắng ấm mưa nhiều " nầy từ ngày 05/ 04
đến ngày 08 / 04 / 2005.
Trong thời gian ngắn ngủi lưu tại đây, AH
Lê văn Thiên đã tổ chức gắp một buổi họp
mặt giữa các AHCC Vancouver và Anh
Chị AH Trần đăng Khoa tại tư thất của anh
vào lúc11 giờ trưa ngày 07 / 04 / 2005 vừa
qua.
Hàng ngồi : Các chị Thiên, Trương, Hồng, Khoa
Hàng đứng : Các anh Hồng, Trương, Thoại, Danh,
Khoa,Thiên
Hiện diện trong buổi gặp gỡ nầy gồm có các ái hữu sau đây:
Anh Chị Trần đăng Khoa
Anh Chị Lê văn Trương
Anh Chị Lê đình Hồng
( AH Hồng trước năm 75 làm việc tại Khu
Công Chánh Đànẵng )
Anh
Nguyễn hữu Thoại
Anh
Nguyễn thành Danh
Anh Chị Lê văn Thiên
Buổi họp mặt đã diễn ra trong bầu không
khí vui vẻ, cởi mở và đậm đà tình áí hữu.
Sau khi chụp hình lưu niệm, tất cả các ái
hữu hiện diện đã đến dùng bữa ăn trưa tại
Restaurant Đại Tung, một Nhà Hàng Trung
Hoa rất quen thuộc với mọi người ở đây.
Trong suốt bửa ăn, các AH đã chuyện trò
thân mật và vui vẻ cho đến hơn 3 giờ trưa,
bữa tiệc mới chấm dứt. Trước khi chia tay,
các AHCC Vancouver không quên cầu chúc
Anh Chị Khoa lên đường bình an và nhờ
chuyển lời thăm đến tất cả các ái hữu ở Úc.
Hàng trước: Các chị Khoa, Trương, Hồng, chị Thiên, anh Thiên
Hàng sau
: Các anh Khoa, Danh, Trương, Thoại, Hồng
AH Lê văn Thiên ghi lại

