ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

TRANG 118

Picnic Hè Caltrans và

Khưu tòng Giang tường thuật
Vì bận rộn vào giờ chót khi báo đã gởi đi in
nên không viết bài tường thuật kịp
Lâu rồi Caltrans và AHCC Miền Bắc không có
tổ Chức Picnic. Năm nay chúng tôi ráng phối
hợp để tìm một Công Viên thích hợp (có bóng
mát, rộng rãi có thể chứa hơn 100 người kể cả
trẻ em) để tiến hành
Sau khi lựa chọn nhiều nơi chúng tôi sau cùng
chọn Central Park thuộc thành phố Fremont.
Tiền reservation khá cao (hơn 300 đô +
deposit) AH MĐP đã ứng trước tiền trả trước
cho Park. Ngày giờ mọi người đồng ý là Chủ
Nhật 24 tháng 8, 2008
(Central Park có hồ Elizabeth nổi tiếng nằm
ngay giữa công viên. Vào ngày 3/22/1968
Central Park còn được đặt thêm tên trùng với
một thành phố Elizabeth "chị em" của
Australia. Park rộng 450 mẫu và hồ Elizabeth
rộng 83 mẫu
Ngoài những chổ picnic dưới những bóng cây
rậm mát, parking rộng rãi miễn phí, park còn
có 4 playground areas, 6 softball fields, tennis,

còn có chỗ boat launch, có chổ thuê mướn
paddle boat, canoes, kayak, thuyền buồm…)
Do sự giới thiệu của một KS Caltrans chúng tôi
nhờ một hỏa đầu quân tên D lo vấn đề ẩm thực.
Té ra anh ta cũng là KS Caltrans và là con rễ
của một AHCC Bắc Cali.
Sau khi thông báo rộng rãi, số người ghi danh
lúc đầu rất ít vì lâu ngày không có picnic, hơn
nữa số tiền đóng hơi cao vì phải dự trù trả tiền
barbecue cộng tiền Park.
Nhưng càng gần tới ngày picnic thì số người
ghi danh và đóng tiền cũng lên cao. Có vài
người tới ghi danh tham gia ngay tại địa điểm
picnic.
Số người tham dự sau cùng gần 100 người lớn
và khoảng 30 trẻ em
Hơn nữa có nhiều gia đình đến từ Sacramento
và Fresno (2 giờ lái xe)
Anh D đúng là một tay nghề trong việc
barbecue, lo chu toàn việc ăn uống cho mọi
người và nấu rất ngon, tất cả mọi người đều
khen ngợi, hơn nửa còn dư nhiều đồ ăn để
togo.
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Các bạn KS trẻ Caltrans thì tổ chức đánh bóng
chuyền, các gia đình có con em thì ngồi trò
chuyện dưới bóng mát, trẻ em chạy nhảy tung
tăng vui chơi chung quanh park.
Các Ái Hữu Công Chánh thì ngồi chung một
chổ tán gẩu với nhau.
Các bạn thích uống bia thì dùng bia thoải mái
vì park cho phép uống bia và bia được sponsor
MĐP cung cấp.
Hơn nữa, một chị KS Caltrans mang tặng đến 5
ổ bánh mà chị đã thức khuya để nướng.

Thật là một ngày đẹp trời, nắng ấm, thật là lý
tưởng cho các gia đình Caltrans và Ái Hữu
Công Chánh gặp gở nhau
Tất cả mọi người đều vui vẽ, hưởng một ngày
trong lành và mong sẽ gặp lại trong picnic năm
tới.
Xin vào Website fotki để xem toàn bộ hình ảnh
rất đẹp buổi picnic
hoặc vào trang nhà AHCC
http://public.fotki.com/ahcc/district4/vncaltran
s-picnic

Ai Hữu Công Chánh Miền Bắc

Gia đính Công Chánh ngoài công viên, đờn ca giữathi ên nhiên

