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Họp Mặt AH&THCC Vùng Đông Bắc Hoa-Kỳ
Thời Gian:
Ngày Thứ Bẩy 22 tháng 1 năm 2011
Địa điểm: Tại nhà AH Cao-Minh-Lý
5 Coach Lane, Dedham, Massachusetts.
Theo như thông lệ, hàng năm quí AH&THCC
thường tổ chức họp mặt vào dịp Tết Âm-Lich.
Tùy theo thời tiết của Mùa Đông tại vùng này,
nên ngày Tổ Chức có thể là Tất Niên hoặc Tân
Niên. Năm nay thật là may mắn, là ngày cuối
của năm Con Cọp để đón năm Con Mèo. Trời
nắng nhưng nhiệt độ khoảng Zero độ F.
Khoảng 12 giờ 30 trưa, tất cả AH&TH đã
hiện diện đầy đủ gồm có:
Quí AH Nguyễn Hữu Tuân, Cao Minh Lý, Võ
Văn Tiềm, Trần Khương, Trần Cẩm Thành
cùng quí Phu Nhân; AH Trần Ngọc Thạch, AH
Quách Văn Đức & Phan Thị Thời.
AH Nguyễn Hữu Tuân, Niên Trưởng và
Đại Diện đã ngỏ lời cảm ơn AH Lý & Phu

Nhân đã nhận lãnh Tổ Chức buổi họp mặt cùng
sự hiện diện đầy đủ quí anh chị trong ngày hôm
nay, mặc dù thời tiết rất lạnh.
Các thức ăn đều do quí chị tự làm và mang
đến. Mọi người rất vui vẻ, ăn uống, huyên
thuyên chuyện trò, hỏi thăm nhau, chúc tụng
nhau: Mạnh Khỏe, May Mắn, Hạnh Phúc..
Đặc biệt nhất là tất cả mọi người đều hướng
về AH Đại Diện để chúc THỌ & SỨC KHỎE,
AH Tuân năm nay 92 tuổi nhưng vẫn còn khỏe
mạnh và minh mẫn, nói chuyện rất hăng say và
đồng thời kêu gọi tất cả mọi người đóng góp
bài viết và tài chánh cho LTCC được dồi dào
và tồn tại lâu dài. Số tiền yểm trợ LTCC là
$140. Danh sách AH và tiền đóng góp sẽ được
gửi cho Ban Tài Chánh LTCC.
Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 6 giờ 30
chiều với nhiều luyến tiếc và hẹn gập nhau vào
mùa hè sang năm.
Cao Minh Lý

Quí anh: Lý - Thạch - Khương - Tuân - Đức - Tiềm, và Quí chị: Lý - Khương - Tuân - Thời - Tiềm

