
TRANG  130      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 

AHCC Sacramento tiếp đón  
AH Hoa Trường Xuân qua thăm Hoa K ỳ 

    
Thân gởi Anh Giang, 
Tôi xin gởi anh vài hình ảnh của cuộc họp mặt 
của anh chị em Ái Hửu Công Chánh 
Sacramento, Cali tiếp đón anh chị Hoa 
Trường Xuân từ Pháp qua thăm viếng Hoa Kỳ.  
Tùy anh cho sắp đặt lại hình ảnh và tùy anh 
cho đăng vào Lá Thư AHCC số 91 sắp tới. 
Cám ơn anh . 
Bửu Hiệp 
 

 
Các chị cắt Bánh Mừng Anh chị Hoa Trường Xuân 
 

Anh chị Hoa Trường Xuân từ Pháp qua thăm 
Huê Kỳ có ghé thăm anh chị em AHCC vùng 
Sacramento. Một bửa cơm thân mật đã được tổ 
chức để tiếp đón anh chị Hoa Trường Xuân. 
Tham dự gồm có Anh chị Trình Hửu Dục, 
Nguyển Xuân Mộng, Nguyển Đoàn Huân, Chị 
Quách Anh, chị Hồ Nhựt Tân , anh Lê Chí Dự, 
anh Hoan, anh Nguyễn Quang Bê, anh Lê Văn 
Phương, anh Hà Như Tưỡng, anh Lê Kim Thắng, 
và anh Bửu Hiệp . Chị Quách Anh có quen biết 
anh chị Xuân từ lâu ,  có làm một chiếc bánh 
ngon để mời  tất cả anh chị em hôm họp mặt. 
Anh Chị Xuân có quen biết nhiều anh chị em ở 
Sacramento nên cuộc họp rất thân mật và vui vẻ. 
Câu chuyện cảm động  còn nhắc lại những ngày 
ở Bi Đông, mà các anh Xuân, Mộng, Thắng và 
vài anh khác đã trong một thời gian rất ngắn xây 
cất một bệnh viện tại Bi Đông trước sự thán phục  
của Cơ Quan Thiện Nguyện Quốc Tế.    Xin đính 
kèm vài bức ảnh của cuộc họp mặt . 
 
Buổi họp chấm dứt sau mấy tiếng đồng hồ, chia 
tay mà còn bịn rịn, luyến tiếc. 
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