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AHCC Austin, TX Họp Mặt Năm 2018
AH Trần Trung Trực

Từ trái sang phải, ngồi chị Đống, Oánh, Mơ và Trực
Hàng đứng anh Đống, Oánh, Mơ, Toàn và Trực

Như thường lệ, AHCC Austin năm nay
được tổ chức tại tư gia của AH Trực. Lần trước,
họp mặt tại nhà AH Mơ, đáng lẽ lần này sẽ tổ
chức tại nhà AH Võ quốc Thông, nhưng không
may AH Thông đã mất, nên AH Trực nhận lãnh.
Cuộc họp gồm có những AH sau đây ở
Austin: anh chị Mơ, anh Toàn, anh chị Đống, anh
chị Oánh và anh chị Trực. Anh Liêm bất ngờ bị
tay tê, nên đã Email xin lỗi, còn chị Toàn thì mệt
vì mới đi Việt Nam trở về.
Mở đầu, AH Trực cám ơn tất cả AH đã đến
họp mặt đông đủ. Vì đây là buổi họp mặt đầu tiên
kể từ khi AH Võ quốc Thông mất, nên trước khi
bắt đầu buổi họp, toàn thể anh chị em đều đứng
dậy có 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ và thương
tiếc cố AH Thông.

Sau đó, AH Trực đề nghị nên cử một
người làm trưởng nhóm AHCC Austin. Việc làm
của trưởng nhóm là kết nối AH ở Austin với nhau
cho thật chặt chẽ và thân tình. Theo ý AH Trực,
anh Mơ là AH tiền bối, có tinh thần đoàn kết,
nhiều uy tín và được nể trọng, xứng đáng giữ
nhiệm vụ này. Để đáp lời anh Trực, AH Mơ đã từ
chối vì lý do sức khỏe. Anh cho biết vừa rồi anh
mới nhận được bảng Thượng Thọ do Hội AHCC
gởi tặng, chứng tỏ anh đã bước qua cái tuổi chỉ lẩn
quẩn trong nhà, không còn sinh hoạt gì nữa. Tuy
nhiên, anh cũng có hứa sẽ sẵn sàng làm cố vấn
hoặc giúp đở tập thể AHCC Austin trong phạm vi
khả năng cho phép nếu cần.
Tiếp theo, AH Trực đề nghị họp 2 kỳ mỗi
năm, như Xuân Thu nhị kỳ của LTAHCC vậy.
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Bây giờ, mỗi ngày tuổi càng cao, gặp gở và vui vẻ
với nhau rất quý. Không có ai ở đây quý hơn
những AH đã chia sẻ với nhau một thời gian dài.
Thực đơn bữa tiệc thật nhiều món như
thường lệ, đến nỗi sau bữa ăn, mỗi người còn
mang về một phần lớn.
Tất cả đều vui vẻ, nói chuyện cũ, những
chuyện vui mà mình mới gặp được trong thâm
tình.
Sau đó, các AH cũng không quên làm bổn
phận đóng góp yểm trợ LTAHCC.

Anh chị Đống

Trước khi ra về, tất cả nhóm chụp chung
toàn thể nhóm AHCC Austin, Texas và riêng từng
cặp hoặc từng người để/ làm kỷ niệm cho kỳ họp
này.
Hy vọng kỳ họp tới sẽ đầy đủ, trăm phần
trăm và nhóm AHCC Austin sẽ có một bộ mặt
khác.

Anh chị Oánh

Anh Toàn
Chị Trực cho anh Toàn biết việc giải phẫu tai

Anh chị Mơ

Bữa tiệc

