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Sinh hoạt

AHCC Melbourne

đón tiếp AH Lê văn Lư
Năm nay các AH và TH CC tại Melbourne
quá bận rộn với nhiều việc gia đình và cá nhân
nên cuộc họp mặt thường niên vào mùa Xuân
bị đình hoãn cho đến cuối năm 2010, nhân dịp
có AH Lê văn Lư, khoá 11 cùng chị Lư và
cháu Loan từ Việt nam đến Melbourne thăm
thành phố và các nơi du lịch. Sau khi được
thông báo, AH Đoàn đình Mạnh đã triệu tập
ngay một bưổi họp bất thường để tiếp đón AH
Lư và gia đình vào tối ngày 28 tháng 12 2010
tại nhà hàng Trân Trân. Tuy là thông báo qua
diện thư và không có nhiều thời gian chuẩn bị,
các AH đã đáp ứng nhiệt tình dù là đang trong
mùa Giáng sinh và năm mới này các AH/TH
đã có chương trình riêng hết rồi. Đặc biệt là
Giáo sư Nguyễn ngọc Thịnh, được tin học trò
cũ khoá 11 ghé thăm thành phố mình cư ngụ
nên sẵn sàng đáp ứng ngay. Thành phần các
AH tham dự, ngoài Giáo sư Thịnh ra, còn có
các anh chị Huỳnh thu Nguyên, anh chị Đoàn
đình Mạnh, Anh chị Phạm ngọc Lâm, anh
Trần quang Hùng, anh Vũ đình Ngũ và anh chị
Lê nguyên Thông.

xá Phú thọ. Anh Phạm ngọc Lâm ngày xưa ở
chung cư xá gần phòng anh Lư. Anh Hùng,
cùng quê miền trung, ở cư xá Phú thọ chung,
anh Ngũ và Thông là bạn học cùng khoá với
anh Lư. Tất cả các AH tham dự đều đã có
quen biết với anh Lư cho nên buổi họp mặt rất
là thân mật và vui vẻ.

Từ trái: chị Mạnh, chị Lư, cháu Loan, GS Thịnh

Anh chị Lư đi từ Saigòn đến Hongkong và
bay sang Úc cũng mất mấy chặng máy bay vì
còn phải ghé Adelaide trước khi đến
Melbourne cho nên cả chuyến bay cũng mất
mấy chục tiếng mới tới đích. Không những bị
đi nhiều chặng mà khi đến Melbourne còn bị
bạn Thông đến đón trễ cho nên chuyến đi dài
lại càng dài hơn.

Trái qua phải : Các AH Ngũ, Nguyên, Lư, chị Mạnh, chị
Lư, cháu Loan, GS Thịnh, Mạnh, Hùng, và Lâm

Ngày xưa anh Nguyên đã một thời làm
giới chức của AH Lư khi anh Lư mới ra
trường đi làm việc tại Ty Thuỷ nông, Thị
nghè. Anh Mạnh trước đây cũng một thời ở cư

AH Ngũ, AH Nguyên, AH Lư, chị Thông, chị Nguyên,
chị Lâm
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Anh chị Lư và AH Thông – Đài Chiến sĩ Melb.

Cháu gái út của anh chị Lư cũng từ Mỹ
sang họp đoàn với cha mẹ để cùng đi
Tasmania thăm thành phố Hobart rồi trở về
Melbourne đi thăm các nơi do AH Thông
hướng dẫn. Thành phố Melbourne tuy nhỏ
nhưng cũng có vài nơi đẹp để khoe với gia
đình AH Lư, nào là chợ Queen Victoria, Đài
Tưởng niệm Chiến sĩ, nào là bãi biển phía nam
thành phố, Bờ sông Yarra và Sòng bài Crown,
cây cầu treo West Gate nổi tiếng, thành phố
Geelong cùng với con đường GOR (Great
Ocean Road) dọc theo bãi biển Geelong. Rất
tiếc là vì thời gian hạn hẹp không thể giới
thiệu các Apostles còn lại dọc theo đường biển
phía tây nam thành phố Geelong được. Tuy
nhiên, gia đình AH Lư cũng chụp được vài
tấm hình gần Aireys Inlet, nơi đây cũng có
một apostle lớn.
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AH Thông, Anh chị Lư và cháu Loan ở Aireys Inlet
đàng sau là apostle còn lại.

Anh chị Thông và Anh Chị Lư ở bờ sông Yarra

Buổi họp mặt tuy ngắn ngủi nhưng tất cả
đều rất vui vẻ, riêng AH Lư rất cảm động được
sự đón tiếp cùa các AHCC Melbourne, AH Lư
xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các AH đến dự
buổi cơm tối
này. Một tấm
hình chụp trước
khi chia tay có
đủ các AH
tham dự bữa
cơm tối tiếp
đón AH Lê văn
Lư và cháu
Loan (thợ chụp
hình nên không
có trong ảnh).
Trái qua phải : AH
Hùng, Ngũ, các
anh chi Thông,
Lâm, Nguyên,
Mạnh, GS Thịnh,
và anh chị Lư.

