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AHCC Toronto

Ngày 26 tháng 06 vừa qua nhóm AHCC
Toronto đã tổ chức cuộc Họp Mặt AHCC
Toronto năm 2010 và xin tuờng trình cùng tất
cả quí ái hữu.
Đặc biệt năm 2010 để tăng thêm bầu
không khí vui vẽ và trẻ trung chúng tôi có mời
thêm một số thân hữu đến tham dự.
Xin thành thật cám ơn tất cả quí ái hữu và
thân hữu đã bỏ chút thì giờ quí báu để đến tham
dự buổi Họp Mặt.
Như thuờng lệ hàng năm, cuộc Họp Mặt
đuợc tổ chức duới hình thức một potluck diner,
mọi nguời mang đến một món ăn thật ngon và
đầy hương vị quê hương.
Địa điểm tổ chức năm nay là tư gia của ái
hữu Hà Nguyên Bình ở ngay trung tâm thành
phố Toronto, rất tiện đường cho các ái hữu đến
tham dự. Cũng nhân đây xin cám ơn AH Bình
và chị Phương đã cho chúng tôi địa điểm tổ
chức. Cũng xin mở một dấu ngoặc ở đây là AH
Bình cũng vừa update giàn âm thanh và loa rất
hay và nhà nghề để hát karaoke.
Chúng tôi dự định sẽ bắt đầu lúc vào 6 giờ
tối nhưng vì một số anh em đến trể nên mãi đến
gần 7:30 tối mới bắt đầu chương trình.
Mở đầu để các Ái Hữu và Thân Hữu biết
nhau chứng tôi làm một màn giới thiệu từng
AH và TH. Sau đó là phần chụp hình lưu niệm
cho các AH và TH.
Vì thời gian bắt đầu cũng hơi trể mỗi người
đã thấy đói bụng rồi, cũng như các thức ăn đã
sẵn sàng nên tất cả đều đồng ý vào tiệc.

Các AHCC có mặt hôm nay gồm có:
- AH Bửu Cơ (chị K.A.không đến dự được
vì lý do sức khỏe)
- AH Nguyễn Văn Đề và chị
- AH Hoàng Như Giao va chị
- AH Lâm Tháo và chị
- AH Nguyễn Khắc Cần và chị
- AH Lê Văn Châu và chị
- AH Hà Nguyên Bình và chị
- AH Kiều Văn Hà và chị
- AH Lê Mạnh Trấn (chị không đến dự được)
- AH Phạm Ngọc Quỳnh (xin nói nhỏ là chị
vẫn còn độc thân)
Các AH như Hoàng Thanh Thảo vì lý
do đặc biệt giờ chót không đến dự được, còn
AH Đoàn Chí Trung vì đi chơi xa nên không
đến được.
Năm 2010 về mặt sức khỏe hầu như tất cả
các AH tương đối bình yên.
Nhân tiện chúng tôi cũng thu góp tiền yểm
trợ Lá Thư AHCC cho năm 2010: mọi người
đồng ý góp CAN $30 và sẽ gởi cho ban phụ
trách lá thư US $20x13=US $260 bằng Money
Order. AH Đề đóng góp cho phần của AH Lâm
Văn Nam ở Kingston như mỗi năm. Chúng tôi
sẽ ứng trước tiền cho AH H.T. Thảo và Đ.C.
Trung. Sau khi khấu trừ tiền mua Money Order
và tiền gởi, phần còn dư sẽ bỏ vào quỹ tương
tế.
Sau phần ẩm thực vì đường sá xa sôi và trời
cũng tối các AH lớn tuổi đều ra về hẹn gặp
nhau trong năm tới.
Các ái hữu còn lại cũng như nhóm thân hữu
chúng tôi bắt đầu chương trình dạ vũ hát
karaoke thật vui nhộn và hào hứng.
Buổi Họp Mặt chấm dứt vào khoảng nửa
đêm.
Người ghi: Lê Văn Châu
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Từ trái sang phải: Hàng đứng có các AH Bình, Châu, Cần, Đề, Cơ, Giao, Lâm Tháo, Trấn, Hà.
Hàng ngồi là các chị Bình, chị Quỳnh, chị Châu, chị Đề, chị Cần, chị Giao, chị Lâm Tháo, chị Hà.

Các ái hữu và thân hữu đang thưởng thức các món ăn.

