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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH VÙNG HOA-THỊNH-ĐỐN

HỌP MẶT XUÂN 2011

Ngô-Nẫm

Như đã hẹn hò từ năm trước, Xuân năm nay
AHCC vùng Hoa-Thịnh- Đốn được cơ hội họp
mặt tại tư thất của anh chị AH Lưu Vĩnh Tích
ở Gaithersburg, Maryland. Đây là một ngôi nhà
mới, khá rộng rãi, lại được bàn tay khéo của
chủ nhân là Kiến Trúc Sư tô điểm, nên càng
thêm thoáng mát và tiện nghi. Địa điểm lại
thuận lợi cho AH từ hai Tiểu Bang Maryland
và Virginia nên anh em tham dự khá đông đảo.
Xa vắng lâu ngày, nay gặp lại, nên mọi người
hân hoan thăm hỏi, cười nói rộn rã tưng bừng,
chỉ ngưng lại khi microphone của MC Trần
Quan Nghiệp cất tiếng tuyên bố chương trình
buổi họp mặt.
AH Ngô-Nẫm, Ban Đại Diện hân hoan
chào mừng và cám ơn tất cả AH về tham dự
đông đủ, cám ơn gia chủ là Anh Chị Lưu Vĩnh
Tích, và báo cáo sinh hoạt một năm qua với
đúc kết là “chân cứng đá mềm, trời êm bể
lặng” đã đến với gia đình Công Chánh HTĐ
trong năm qua. Chương trình tiếp nối với phần
đặc biệt là trao bảng Đại Thượng Thọ đến AH

Mai-văn Mẹo đạt 85 tuổi. Anh chị Mẹo vẫn
khang kiện, minh mẩn. Tuy thính giác của anh
Mẹo có phần sút giảm, âu cũng là để bỏ ngoài
tai chuyện thị phi trên đời để tâm an tịnh hơn,
tuổi thọ tăng cao hơn. AH Dư Thích, thành
viên của BPT, trình bày hoạt động của Lá thư
và thông báo tin LT sắp luân chuyển về Nam
California, nơi có nhiều AH tài năng và nhiệt
tình tô điểm đứa con tinh thần của AHCC. Tiếp
đến, AH Bùi thành Dương nhắc lại sự thành
công của phương thức tăng thâu, giảm chi được
khởi sự vào thời gian LT được AH vùng Hoa
Thịnh Đốn phụ trách.

AH Ngô Nẫm Đại diện AHCC vùng HTĐ
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Sau buổi tiệc trưa đầy mỹ vị theo lối Pot
Luck đến phần văn nghệ, khiêu vũ tưng bừng
vui nhộn. Tiếng đàn keyboard của AH Nguyễn
Thạc Việt Toàn, tiếng hát của ca sĩ Toàn-Linh
với những bản tình ca. Lại thêm chuyện hài
hước dí dỏm của AH Nguyễn văn Di đã đem lại
những tràng cười thoải mái. ”Một tràng cười
bằng mười thang thuốc bổ”. Chương trình dự
liệu bế mạc vào 4 giờ chiều, thế mà mải đến 5
giờ vẫn còn vang vang tiếng đàn, tiếng hát.
Hồ cảnh đẹp ở hậu viên, tác phẩm của anh
Lưu Vĩnh Tích vừa hoàn tất với suối nước
trong, với đá chen hoa như mời gọi mọi người
ra chụp ảnh lưu niệm. Chụp ảnh toàn thể AH,
chụp theo từng nhóm, ngồi bên tảng đá, đứng
cạnh gốc cây….

AH Bùi Thành Dương và Nguyễn Văn Bảnh

Một ngày vui. Chia tay ra về với niềm lưu
luyến tình thân AHCC. Hẹn hò năm sau...và
luân phiên họp mặt Virginia, bên kia giòng
Potomac. /.
Các AH Thuỷ, Ần, Đôn, Nẫm, An, và Di

AH Nẫm tường trình cùng các AHCC/TH vùng HTĐ

AH Bảnh trao Bảng Thượng Thọ cho AH Mai Văn Mẹo

Các Chị Nẫm, cụ Ngạc, chị Bảnh

Các phu nhân của AHCC tham gia
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Các AH Viển, Phương, Toàn, anh chị Nghiệp

Các AH/TH Thuỷ, Đức,Tào, Ẩn, và Di

Buổi tiệc trưa đầy mỹ vị theo lối Pot Luck

Các AH Thạch, An, Dụng, Phúc, Đôn và Nẫm

Anh Chị Mẹo và chị Dương

Chia tay ra về với niềm lưu luyến tình thân AHCC

Anh Chị AH Lưu Vĩnh Tích

Các AH/TH chụp chung hình lưu niệm

