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Quận Cam Nam California, ngày 20 tháng 
7 năm 2006 
 
      Thưa quý Ái Hữu, 
 Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ khi ái hữu năm 
châu về gặp nhau lần đầu tiên tại Little Saigon, 
thuộc Quận Cam (Orange County), California. 
Trong dịp Picnic của Ái Hữu Công Chánh Nam 
Cali, ngày 1 tháng Bảy năm 2006, có một số ái 
hữu gợi ý là đã đến lúc ái hữu chúng ta nên tổ 
chức một kỳ họp mặt thứ hai trong vòng vài 
năm sắp đến. Đa số ái hữu có mặt hôm đó đã 
tán đồng là cần có một Ban Vận Động. 

Sau đó, các ái hữu sau đây đã đồng ý tham 
gia vào Ban Vận Động : Đồng Sĩ Tụng, Ái 
Văn, Lý Đải, Nguyễn Tấn Thọ, Trần Giác Hoa, 
Tôn Thất Tùng và Khưu Tòng Giang. 

Sau đây là một số đề nghị sơ khởi: 
 -Thời gian và địa điểm: mùa hè năm 2007 
tại Quận Cam (Nam Cali) hoặc San Jose (Bắc 
Cali) 
 -Chương trình gồm: Họp mặt, Chuyện Vui 
Buồn Aí Hữu Khắp Năm Châu, Thăm viếng, và 
du ngoạn,  
 -Chi Phí cho Phòng Họp, Âm Thanh, Ăn 
trưa, Ăn Tối và Ca Nhạc sẽ do các Aí Hữu 
tham dự  và các AH  mạnh thường quân đài 
thọ. 

Chúng tôi thiết nghĩ trong chúng ta, một số 
lớn ái hữu trưởng thượng đều đã đến hoặc quá 
tuổi “nhi nhĩ thuận” hoặc “cổ lai hy”, nhờ phúc 
đức còn được sức khỏe, đi lại dễ dàng, việc tìm 
gặp nhau trong một khung cảnh thân thương và 
đậm đà tình ái hữu như vậy cũng là điều nên 
làm và đáng làm. Các ái hữu trung niên và còn 
trẻ có thêm cơ hội biết nhau để tiếp nối duy trì 
tình ái hữu của Đại Gia Đình Aí Hữu Công 
Chánh. 

Ban Vận Đông xin được đón nhận y kiến 
của tất cả qúy ái hữu  về việc tổ chức này và 
xin vui lòng gởi về Lá Thư CC để phổ biến 

hoặc gởi trực tiếp về Ban Vận Động trước ngày 
31 tháng 12 năm 2006. 

Khi có đủ thuận duyên được sự tán đồng 
tích cực tham dự của Aí Hữu năm châu, Ban 
Vận Động sẽ mời thêm quý ái hữu có khả năng 
tổ chức để thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội. Xin 
tất cả Ái Hữu nhớ cho là TÂT CẢ AH đều là 
Thành Phần của Ban Vận Động vì quý AH 
PHẢI VẬN ĐỘNG chính Bản thân và Gia đình 
mình cũng như các Bạn bè thân quen tham gia 
Đại Hội. 

Trông chờ sự hồi âm hưởng ứng của tất cả 
quý Ái Hữu. 
 
 Ban Vận Động 
 
1/ Nguyễn Tấn Thọ  ( tnguyen@datlanh.org) 
2/ Đồng Sỹ Tụng  (Tung_Dong@yahoo.com) 
3/ Aí Văn  (van92870@yahoo.com) 
4/ Lý Đãi (Dai_ly@sbcglobal.net) 
5/ Trần Giác Hoa  

(2003 Illion St , San Diego, Ca 92110) 
6/ Khưu Tòng Giang 
   (giangkhuu2002@yahoo.com) 
7/ Tôn Thất Tùng (18675 San Marcos St, 

Fountain Valley, CA 92708)  
 

 


