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Họp Mặt Tân Niên 02/17/2008 
Khưu tòng Giang   

 
Năm nay AHCCMB Cali họp mặt sau 

ngày Tết 02/17/08 vì phải tránh SuperBowl, 
hơn nữa ngày 02/02 một số Ái Hữu Miền Bắc 
đã "xuôi Nam" tham dự Họp Mặt của các AH 
Miền Nam cộng tác với các bạn Kỹ Sư trẻ 
Caltrans Dist 7, 8, 11, 12.  

Trưa Chủ Nhật ngày 02/17/08 lúc 11:00 
trưa các Ái Hữu đã lần lượt tới nhà hàng Thành 
Được (Chủ Nhân là Thành Đưọc, một nghệ sĩ 
Cải Lương nổi tiếng vào thập niên 60. Nhiều 
AH đã náo nức có mặt rất sớm tại nhà hàng 
trước ban tổ chức. 

 
Chúng tôi chọn Nhà Hàng Thành Được vì có 
vài lý do: 

- Quán ăn thuần túy Việt Nam 
- Món ăn Việt khoái khẩu như (canh 
chua, gỏi thơm, cua rang me...) 
- Có thể kéo dài thời gian họp mặt,,, 

 
Ngoài các Ái Hữu Miền Bắc thường 

xuyên gặp nhau, còn có sự hiện diện của AH 
lão thành Nguyễn văn Quý lần đầu tiên tới 
tham dự. AH Quý khoảng 80 tuổi trông rất 
mạnh khoẻ cùng đi với Ái Nữ chưa có dịp 
tham gia cuộc họp mặt nào. 

Một số Ái Hữu ở xa như Sacramento, 
Modesto (Bê, Dục, Định) cũng tới chung vui.  
Hiện diên còn có AH niên trưởng Nguyễn văn 
Ngân 86 tuổi đã đi bằng xe buýt tới nhà hàng, 
Bà Tạ Huyến, AH Nguyền đức Súy cũng sốt 
sắng tham gia hàng năm. Chị Hoàng đình 
Phùng có mời một số thân hữu tới ủng hộ. 

Cuộc họp mặt năm nay tuy không có 
kèn trống nhưng với bầu nhiệt huyết mong gặp 

gỡ lại các bạn bè, các bạn cùng khóa, các bạn 
cùng ngành để hàn huyên tâm sư. 

Số người tham dự cũng đã lên tới 58, 
nhiều hơn tất cả các họp mặt trước. 

AH Tất mặc dù không có nhạc nhưng 
cũng hăng say ca giúp vui bài "BẾN XUÂN". 
Các AH hiện diện đóng góp cho Lá Thư Công 
Chánh tổng cộng là $500. 
 

Ban tổ chức đã kèm theo Xổ Số (AH 
NVThành giúp) rất vui nhộn với những món 
quà mặc dù không phải quá quý giá nhưng 
cũng là món quà kỷ niệm Đầu Xuân. 

Chị Tất trúng giải nhất (gift basket), 
AH Hiệp đã trúng chai ruợu Courvoisier, Anh 
Tô đăng Quế trúng DVD Asia 57 mới phát 
hành. 

Ngoài ra các Anh Chị khác (Chị Phùng, 
Lễ, Liễn, Thuần, Duật, Bà Tạ Huyến...) trúng 
See Candy Chocolate, Trà Sâm, Red 
Wine……… 
 

Có cuộc vui nào mà không tàn, chúng 
tôi quyến luyến chia tay và chụp nhiều tấm 
hình kỹ niệm trước cửa nhà hàng (đã đăng  
trong Trang Nhà AHCC) 

Ngoài ra AH NVLiễn đã quay lai một 
đoạn Video (phần 1 và 2).  Xin mời các AH 
vào liên kết sau đây : 
  
phần 1:    
http://www.mediafire.com/?fxam1y9czzh 
 
phần 2:    
http://www.mediafire.com/?12ojvungtty 
         

Khưu tòng Giang  tường thuật 
 

http://www.mediafire.com/?fxam1y9czzh
http://www.mediafire.com/?12ojvungtty
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Hình lưu niệm chụp chung 

*******************************************************************************

 
AH Nguyễn Văn Quý và Ái Nữ AH Quý 

 
AH Liễn,Thuận,Duật,NXHoán,Phượng, & Cuối 

AH KTGiang tường trình Sinh Hoạt 

 
AH Hoán,Hùng,Quyên,Lễ,Nhựng,Thịnh,Diệp 
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Xổ Số do AH Nguyễn Văn Thành phụ trách 

 
Chỉ Hoàng Đình Phùng trúng giải 

 
Chị Trần Hữu Tất trúng giải nhứt 

 
Các chị Chi, Bê, Thụ, TH HDPhùng, LMHùng 

******************************************************************************** 

 
Hình lưu niệm chụp chung 


