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TORONTO 2007 
Nhân dịp có anh chị AH Hoàng Ngọc Ẩn từ Mỹ 
sang Canada chơi, chúng tôi có tổ chức một 
buổi họp mặt gồm đa số các AHCC Toronto tại 
tư gia AH Nguyễn Văn Đề. Nhà của AH Đề vẫn 
còn rất mới và rộng rãi, basement cũng vừa 
hoàn tất rất là đẹp. Mọi người đem một món ăn 
hoặc thức uống. Nhờ tài nấu ăn của các vị phu 
nhân nên các món ăn thật lạ ngon và mang đầy 
màu sắc quê hương Việt Nam. Các AH hiện 
diện trong buổi họp mặt gồm có Bửu Cơ, Hà 
Nguyên Bình, Nguyễn Văn Đề, Lê Văn Châu, 
Hoàng Như Giao, Lâm Thao, Lê Mạnh Trần, 
Đoàn Chí Trung. Các AH Nguyễn Khắc Cần và 
Ngô Công Minh không thể đến tham dự được. 
Tuy AH Đề vừa trải qua cơn mổ tim cách đây 
chỉ hơn một tuần, nhưng AH đã đi đứng và ăn 
nói rất bình thường, có lẽ nhờ AH đã luyện tập 
Dịch Cân Kinh và Khí Công hàng ngày. Đặc 
biệt hôm nay có thêm một AH mới gia nhập: 

anh Hoàng Thanh Thao, tốt nghiệp sau năm 
1975. Vì đến trể nên anh chị Thao không có 
trong ảnh chụp chung. Buổi họp mặt thật là vui 
vẻ trong bầu không khí thân mật của gia đình 
Công Chánh. Ái Hữu Ẩn tuy rằng tuổi đã ở vào 
mứt Đại Thượng Thọ nhưng trông rất khỏe và 
nói năng rất hoạt bát. Không biết anh em chúng 
tôi khi đến tuổi đó có được như vậy không?  

Buổi họp mặt bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi (tổ 
chức sớm vì một số anh em phải đi làm ngày 
hôm sau). Sau phần chụp hình, ăn uống, bàn 
chuyện sức khỏe, thời sự anh em lại kéo nhau ra 
vườn sau nhà AH  Đề để uống trà và điểm tâm. 
Vườn thật đẹp và rất rộng. Thời tiết thật  tốt và  
mát mẻ. Các AH chuyện trò vui vẻ đến khoảng  
8 giờ rưỡi thì buổi họp chấm dứt.  
Nhóm AHCC Toronto sẽ gởi một chi phiếu 
US$ 200 (qua AH Nguyễn Đức Chí) để yểm trợ 
Lá Thư AHCC 2007  

Lê Văn Châu 
Thay mặt AHCC Toronto 

 

 
Trái sang phải:  AH Thao, Cơ, Ẩn, Đề, Trần, Trung, Giao và Châu. 
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Trái sang phải: Các chị Trung, Đề, Bình, Châu, Giao, Ẩn 

 

 
Trái sang phải Hàng đứng:  AH Trung, Đề, Cơ, Giao, Thao, Trần, Châu và Bình 

Hàng ngồi có các chị Trung, Đề, Ẩn, Giao, Châu và Bình 


