SỐ 97 – MÙA THU 2011

Thân-Gửi Các Bạn AHCC Houston,
1/ Hôm nay, thứ bảy 9/4/2011, AHCC
Houston đã mời A/C Ái Văn (từ Orange
County, Cali qua thăm Houston/Texas) dự bữa
cơm thân-mật (buffet) tại nhà hàng Kim-Sơn tại
Bellaire, hồi 11 giờ trưa.

TRANG 97

Nhận-xét: Như thế, sáng nay AHCC
Houston đã chuyện-trò vui-vẻ với nguời "ương
thế (Vợ-Chồng Ái Văn) và ăn mặn thả dàn ".
2/ Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 4pm, một
số AHCC Houston: A/C PNHuyến-A/C NVÐộA/C NÐXuân-A/C ÐKTuờng-Anh NXTruờng
và chị NQHội (Tự Hạnh) Tổng cộng 10 nguời.
đã có mặt tại chùa Linh- Sơn để dự lễ cúng
chay 49 ngày cho Anh Hà-văn-Ðáng (một
AHCC Houston, nguyên Giám-Ðốc Công-Ty
Mai-Hà VN truớc 1975, chuyên xây-dựng cầuđuờng cho Tổng-Cục Kiều-Lộ/ Bộ CôngChánh Giao-Thông VN).

Các AH/TH trong bữa cơm thân-mật

Tham dự lễ cúng chay của cố AH HV Ðáng

Các chị AH tại Houson và chị Aí-Văn

Chuyện vui nổ như bắp rang...Ðến 2pm,
A/C Ái Văn phải bay về Cali. để kịp chuyến
bay về V/N, dự tang lễ "cậu ruột của anh Ái
Văn ". Trong dịp này, anh Hội-Truởng AHCC
Houston đã chia-buồn cùng G/Ð Anh-Chị Ái
Văn…
Thành phần tham-dự:
- A/C PNHuyến (Hội-Truởng)
- A/C VQHảo, - A/C NÐXuân,
- A/C ÐKTuờng, - A/C Ái Văn,
- Các anh NVÐộ, NKKhoát, NVLộc,
NXTruờng, VKChu, và chị NQHội (Tự
Hạnh).
Tổng cộng: 16 nguời.

Ðến đây, chúng tôi xin cám ơn gia-đình chị
Ðáng đã cho bà con dùng "một bửa cơm chay
rất ngon".
Nhận-xét: Vào buổi chiều, AHCC Houston
đã thăm viếng nguời "bên kia thế-giới” (anh
HVÐáng) và ăn chay thả dàn".
3/ Vài hàng với chị HVÐáng: Trong suốt 2
năm qua (Từ Xmas 2008 đến Xmas 2010), chị
và các cháu đã làm "hết sức mình" để lo cho
anh Ðáng. Chúng tôi chưa từng thấy "một đứa
con nào có hiếu như cháu Liểu"; đã hy-sinh
gia- đình, chồng con, việc làm, để dành trọn
thời-gian săn sóc cho bố Ðáng...Giờ đây, anh
Ðáng đã về Cỏi Phật. Chúng tôi chỉ có "1 điều
duy nhất để nói với chị": "Chị nên giử-gìn sứckhoẻ". Chúng tôi cũng sẽ thuờng xuyên liênlạc với chị để: thông-báo tin-tức AHCC,
chương trình các buổi họp, du-lịch vv...
Kính Chào Chị Đáng, và các AH/TH,
Ðoàn Kỳ Tuờng

