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Tại VANCOUVER, CANADA :
Tiếp đón Anh Chị AH Nguyễn Văn Đề
từ Toronto sang
Được tin Anh Chị Nguyễn Văn Đề vừa
từ Toronto bay sang Vancouver dự đám cưới
người cháu trong dịp cuối tuần.
AH Nguyễn Thành Danh đã gắp rút tổ
chức một buổi họp mặt bỏ túi tại Nhà Hàng Pink
Pearl vào trưa ngày thứ bảy 29 / 04 / 06 vừa qua
để tiếp đón Anh Chị Đề sang đây trong dịp nầy.
Hiện diện trong bửa ăn trưa hôm đó gồm có :
- Anh Chị
Nguyễn văn Đề,
- Anh Chị
Nguyễn thành Danh,
- Anh
Lê văn Trương,
- Anh Chị Lê văn Thiên,

Cũng trong bửa ăn này, nhân khi nhắc
lại ngôi trường cũ mà hai chị Đề và Thiên đã
nhận ra là những người bạn cùng trường, cùng
tuổi và học cùng thời trong suốt bảy năm tại
Trường Nữ Trung Học Gia Long Saigòn.
Buổi ăn trưa đã kéo dài hơn hai tiếng
đồng hồ mới tan và sau đó con trai AH Danh đã
đưa tất cả các AH về tận nhà sau khi ghé qua
nhà AH Thiên dùng trà và cũng để cho hai chị
Đề và Thiên có dịp gặp lại nhau.
AH Lê văn Thiên ghi lại

Mặc dù buổi trưa trời đang mưa rất to bên
ngoài nhưng không khí bửa ăn của các
HCC bên trong lúc nào cũng rất vui, thân
mật và kẻ mất người còn khắp nơi. Các
AHCC còn có dịp trao đổi kinh nghiệm về
cách tập luyện Dịch Cân Kinh, khí công
cũng như những môn thể dục nhẹ, hợp với
người có tuổi để giúp cho mọi người được
sống vui, sống khoẻ trong tuổi già.
Hàng ngồi : Chị Đề, Chị Danh
Hàng đứng : Anh Đề, Anh Thiên ,
Anh Trương, Anh Danh

Hàng ngồi :
Chị Thiên, Chị Danh, Chị Đề
Hàng đứng :
Anh Trương, Anh Thiên, Anh Danh,
Anh Đề.

