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Họp mặt đầu xuân TÂN MÃO – 2011
Nguyễn Thành Phùng
Nhóm AHCC Sài Gòn, hằng năm vào ngày
20 tháng chạp ta (23-01-2011 ), đều có tổ chức
họp mặt tất niên để các bạn đồng môn, đồng
nghiệp còn đang công tác hoặc nghỉ hưu có dịp
gặp nhau để ôn lại các kỷ niệm cũ và hỏi thăm
các sinh hoạt và chúc sức khỏe nhau nhân dịp
năm hết tết đến. Trong các lần họp mặt trước
đây, năm nào AH Trần văn Quình, mặc dù tuổi
cao, sức yếu vẫn cùng một số AH khác từ Cần
Thơ lên Sài Gòn để tham dự và chung vui với
các AH và gia đình tại Sài Gòn. Nhưng trong
buổi họp mặt tất niên của AHCC Sài Gòn ngày
23-01-2011 vừa qua, AH Trần Văn Quình
không đủ sức khỏe để lên Sài Gòn tham dự, do
đó một số AH Sài Gòn góp ý tổ chức đoàn đi
Cần Thơ sau Tết Nguyên đán để thăm AH
Quình và gặp lại các AH khác tại Cần Thơ.
AH Lê chí Thăng trưởng nhóm AHCC Sài
Gòn thông báo ý kiến này và được nhóm AH
Cần Thơ hoan nghinh và tổ chức cuộc họp mặt
đầu năm Tân Mão chung cho hai nhóm AHCC
tại Cần Thơ.
Ngày 19-02-2011 AH Lê Chí Thăng hướng
dẫn đoàn gồm 20 AH,thân hữu và các phu nhân
đi Cần Thơ.Xe chạy theo ngã tỉnh Bến Tre để
đón AH Dương Bá Thế, nhà tại xã Vĩnh Bình,
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cùng đi họp mặt.
Lúc 11g30 đoàn AHCC Sài gòn đến nhà
AH Quình. Tại nhà AH Quình đã có 17 AH và
Thân hữu tại Cần Thơ có mặt từ trước để đón
và cùng dự họp mặt của hai nhóm.
Mở đầu cuộc họp mặt AH Phạm Thanh
Liêm chào mừng các AHCC và thân hữu tham
dự và giới thiệu chương trình. Sau đó AH Lê
Chí Thăng đại diện AHCC Sài Gòn phát biểu
chào mừng các AH và TH, chúc sức khỏe và
trao quà kỷ niệm cho AH Trần Văn Quình, AH
Trần Văn Quình phát biểu chúc mừng năm mới
tất cả AH và TH và nói một câu mà tất cả các

AH và TH dự họp đều rất cảm kích và nhớ mãi:
“…hôm nay được như thế này tôi rất cảm động
và vui mừng, ngày mai trời có sập cũng vui!!!”.
Thật là một câu nói rất chân tình của một người
luôn đặt tình bạn, tình đồng nghiệp lên trên hết!
Sau đó TH Lê Xuân Lộc (bác sĩ tại Sàigon, cựu
học sinh Pétrus Ký cùng lớp với một số AHCC
Sàigòn) có phát biểu ý kiến và đặc biệt có AH
Trần Kim Âu, nguyên là Tham Sự Công Chánh
khu Kiều Lộ 6 Cần Thơ, có đọc bài thơ do chị
viết trong tối hôm trước ngày họp mặt, bài thơ
như sau:

Cảm đề họp mặt đầu xuân Tân Mão
Hội Ái Hữu Công Chánh ngày 19-02-2011
Hôm nay họp mặt đầu xuân,
Anh em hội ngộ vui mừng xiết bao!
Bâng khuâng nhớ mới năm nào,
Tóc xanh nay đã bạc phau mất rồi.
Dòng đời lặng lẽ cứ trôi,
Nay vui sum họp, mai thời cách xa.
Dẫu cho cách trở quan hà,
Ái Hữu Công Chánh chúng ta mãi bền.
Tình thân ngày một nhân lên,
Quây quần vui vẻ mãi bên nhau hoài.
Mặc cho thế sự vần xoay,
Chúng ta mãi mãi nhớ hoài hôm nay.
Gặp nhau tay lại cầm tay,
Nâng ly mừng chúc nhau ngày đoàn viên.

AH Lê Chí Thăng trao quà lưu niệm
cho AH Trần Văn Quình
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Trong nhà hàng: các chị AH và TH

12 giờ 30, toàn thể đến nhà hàng A Lô 100 dùng bữa cơm thân mật và sau đó chia tay vui vẻ.
*********************************************************************************

Toàn thể AH và TH dự cuộc họp mặt chụp ảnh lưu niệm trước nhà hàng.

