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Họp Mặt Các Ái Hữu Công Chánh  

Tại Austin, Texas 
 

AH Võ Quốc Thông 

Sau một thời gian dài không họp 

mặt, anh niên trưởng Nguyễn Văn Mơ đã 

gửi email mời các ái hữu Công Chánh tại 

Austin, TX tới nhà anh để họp mặt ngày 

29 tháng 9 năm 2017. 

 

    11 giờ trưa,  hi  h ng tôi tới 

thì trên bàn đã bày đầy đủ  á  món ăn 

ngon lành, các cháu, con của anh Mơ và 

chị Tuyết  đã gi p đỡ rất nhiều trong bữa 

tiệc.  

Tham dự buổi họp gồm các ái hữu 

sau đây: 

1- Anh chị Nguyễn Văn Mơ 

2- Anh chị Nguyễn Thanh Toàn 

3- Anh Nguyễn Văn  iêm 

4- Anh chị Đặng Quang Oánh 

5- Anh chị Nguyễn Quố  Đống 

6- Anh chị Trần Trung Trực 

7- Anh chị Võ Quốc Thông 

Để mở đầu, niên trưởng Mơ  ó vài 

lời về cách thức tổ chức những cuộc họp 

mặt trong tương lai, anh Mơ đã  ó ý  iến 

rất hay là trong các  buổi họp mặt sẽ để 

cho một  ái hữu xung phong tổ chức kỳ 

họp tiếp theo. Mọi người đều đồng ý với 

ý kiến này. Anh Trực vừa dọn vào nhà 

mới nên đã xung phong tổ chức họp vào 

mùa Hè năm 2018. Tôi sẽ tổ chức một 

buổi họp trước buổi họp của anh Trực. 

Thứ  ăn rất ngon gồm: gỏi tôm thịt, 

bánh n m, bánh bột lọc, bún chả  á, vv… 

Tráng miệng thì có: bánh gai, bánh rán, 

chè nhãn nhụ  vv… Tóm lại là rất ngon 

mà ăn  hông hết nổi. 

Các ái hữu đã góp tiền để duy trì tờ 

Lá Thư AHCC. 

Mọi người đã  ám ơn anh  hị Mơ, 

Tuyết đã  ho anh em thưởng thức một 

buổi họp vui vẻ với thứ  ăn ngon và đã 

chia tay nhau lúc 2:30 chiều. 

 
Chị Toàn, anh Mơ, Toàn, Liêm, Thông, Oánh, 

Trực, Đống, chị Đống, Trực và Oánh 

 

Anh Đống, Oánh, Thông, Toàn, Mơ, Trực và 

Liêm
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Hàng trái anh Oánh, Trực, anh chị Đống, chị Trực, Oánh, và chị Toàn. Hàng phải chị Thông và cháu 

gái, anh chị Mơ, anh Toàn, Liêm và Thông. 

 


