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AH Trần bá Quyên và AH Huỳnh Quế về hưu
Giang Khưu
AH Quyên sau hơn 20 năm và Huỳnh Quế,
30 năm phục vụ tại Caltrans đã quyết định "rửa
tay gác kiếm", mặc dù kiếm còn bén để an
hưởng những ngày thảnh thơi. AH Quế đã định
ngày về hưu là cuối tháng 10, còn AH Quyên thì
cuối tháng 11, 2009.
Vì AHMB Cali đã có truyền thống khoản
đãi chúc mừng các AH về hưu, chúng tôi phải
nhập 2 tiệc về hưu làm một (ngày 22 tháng 11,
2009). Ngày nầy là AH Quế chọn lựa vì anh
Quế cũng tổ chức mừng sinh nhật của chị Quế
và 2 đứa con. Anh Quế bỏ tiền mướn một ban
nhạc nho nhỏ để giúp vui và cũng để đệm nhạc
cho các AH nào muốn lên ca hát.
Tổ chức về hưu cũng tại nhà hàng Thành
Được tại thành phố lân cận Milpitas. Lý do mà
anh Quế và các AH khác thích nhà hàng Thành
Được không phải là món ăn ngon hơn các nhà
hàng khác mà vì
* địa điểm thuận tiện
* parking rộng rãi
* các món ăn quốc hồn quốc túy
* chủ quán là ca sĩ cổ nhạc nỗi danh vui vẽ
và dễ tính.
* sau buổi tiệc các AH còn ở lại chuyện trò
mà không bị trở ngại
* giá cả phải chăng mà còn được bớt 10%
Buổi tiếp tân bắt đầu từ 11 sáng, nhưng có
nhiều Ái Hữu đã náo nức tới thật sớm. Vài ngày
trước tiệc có khoảng hơn 30 người ghi danh,
chúng tôi lo ngại sẽ bị lỗ lả Nhưng càng gần

ngày thì các e mail tới tấp gởi đến ghi danh hơn
50 người.
Ngoài các Ái Hữu miền Bắc còn có một số
AH từ Sacramento, Modesto... tới tham dự. Vài
anh em Caltrans không phải là Ái Hữu nhưng vì
quen biết anh Quyên và anh Quế cũng tới chung
vui. Chúng tôi đặt 5 bàn cho Ái Hữu và bên gia
đình AH Quế đặt 2 bàn cho khách khứa dự tiệc
sinh nhật.
AH Khưu tòng Giang mở đầu chào đón, cám
ơn các Ái Hữu tới dự tiệc, tặng quà cho các AH
Quyên và AH Quế. AH Mai đức Phượng điều
khiển chương trình văn nghệ
Ngoài các ca sĩ của ban nhạc (ca nhac ngoại
quốc), các ca sĩ Công Chánh lên giúp vui như
Mai đức Phượng, Trần hữu Tất, Huỳnh Quế vừa
đàn vừa ca, AH mới gia nhập Louis Phan
(Luận) cũng cố gắng hát một bài mặc dù đang bị
cảm. Đặc biệt là có nhạc sĩ Như Loan, bạn của
gia đình AH Quế, đã ca bài ca tự mình sáng tác.
Bà chủ quán đã bớt 10% cho buổi tiệc, cho nên
có dư chút ít.
Chúng tôi dự định gởi $100 cho trang nhà
AHCC cộng thêm $20 của AH Hoàng gia Thụy.
Phần tiền còn lại sẽ nhập quỹ ($112) tiền ủng hộ
cho LTCC là $190 do AH Duật giữ.
Rất nhiều phó nhòm chụp nhiều tấm hình
thật đẹp lúc các AH ăn tiệc, tán gẫu với bạn bè
đồng nghiệp.
Thế rồi cũng tới lúc tiệc tan, các AH chụp
chung nhiều lưu niệm ngoài sân và hẹn gặp
nhau vào một dịp khác.

Quang cảnh buổi tiệc
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Phượng, Giang, tặng quà kỷ niệm cho AH Quế, Quyên

Anh chị Quyên và bạn bè

Duật, chị Phượng, Hoàn, Quế

Chụp chung lưu niệm

