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Tại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 
Họp Mặt Ngày Chủ Nhật 10.01.2006 

 
Địa điểm: Tư gia AH Cao minh Lý tại Thành Phố Dedham, Tiểu Bang Massachusetts 
 
 
Hiện diện và đóng góp ủng hộ Lá Thư AHCC gồm có: 
 

1- AH và Chị Nguyễn hữu Tuân ...................  $20 
2- AH và Chị Trần Khương...........................  $20 
3- AH và Chị Cao minh Lý ...........................  $20 
4- AH và Chị Võ văn Tiềm ...........................  $20 
5- AH Nguyễn Hữu ....................................    $20 
6- AH và Chị Đổ văn Sến ............................  $20 
7- AH Quách văn Đức & Phan thị Thời .......  $20 
                                                               __________ 
                                            
Tổng cộng:                      $140 

 
Ái Hữu Tuân, niên trưởng Đại Diện đã ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của toàn thể quí AH và gia đình 
trong cuộc họp mặt thường niên hôm nay. Một số AH đã bỏ vùng Đông Bắc lạnh lẻo để di chuyển về 
Cali, Texas....ấm hơn, nên số AH còn lại càng ngày càng giảm dần. Nhưng không sao đâu, vì ở đây 
mùa Đông tuy lạnh thật nhưng mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu thì chắc chắn tuyệt vời hữu tình, khó có 
nhiều nơi có thể so sánh được. 
 
AH Tuân cũng đồng thời yêu cầu quí AH tham gia đóng góp bài vở để phong phú hóa nội dung của 
LTCC. 
 
Cuộc họp bắt đầu từ 12 giờ trưa và chấm dứt vào 6 giờ chiều với các món ăn đặc sắc do các chị tự 
làm lấy và mang đến. Mặc dù "tuổi già sức yếu", anh chị Cao minh Lý đã rất chu đáo và sốt sắng làm 
buổi tiệc rất vui vẻ và hào hứng. 
 
Toàn thể quí AH hiện diện rất hài lòng và thành thật cám ơn anh chị Lý về cuộc họp mặt nầy. 
 
                                                       AHCC Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 
                                                            Tyffany, Thời Phan 
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Từ trái sáng Phải gồm: Các AH Đức, Hữu, Tuân, Khương, Sến, Tiềm, và Lý. 
 

 
 

Từ trái sang phải có Các Chị: Khương, Tuân, Lý, Thời, Tiềm, và Sến. 


