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BUỔI HỌP MẶT AHCC TORONTO NĂM 2009 

Người ghi: Lê Văn Châu 

Chúng tôi đã tổ chức một cuộc hợp mặt AHCC 

năm 2009 cho ai hữu vùng Toronto và các 

vùng phụ cận vào ngày thứ Bảy 12 tháng Tƣ 

vừa qua, địa điểm họp mặt lần này là từ giã ái 

hữu Nguyễn Văn Đề. 

Các ái hữu hiện diện đều đồng ý sẽ đóng góp 

mỗi ngƣời US$20.00 để yểm trợ lá thƣ cho 

năm 2009. Các ái hữu không có mặt nhƣ Lâm 

Thảo sẽ gởi chi phiếu và Hoàng Thanh Thảo 

(sẽ đƣợc ứng trƣớc). Chúng tôi sẽ mua money 

order US$280 (US$20 x 14=US$280.00) để 

gửi sang cho anh Chí. (Trong tuần tới sẽ gởi 

ngay cho anh Chí) 

Danh sách các ái hữu đóng góp nhƣ sau: 

01.- BỮU CƠ  

02.- HOÀNG NHƢ GIAO  

03. NGUYỄN VĂN ĐỀ  

04.- LÂM VĂN NAM  

05.- NGUYỄN KHẮC CẦN  

06.- ĐOÀN CHÍ TRUNG (yểm trợ US$ 20 cho 

năm 2008 và US$20 cho năm 2009)  

07.- LÊ MẠNH TRẦN  

08.- NGUYỄN DUY BÌNH  

09.- HÀ VĂN KIỀU  

10.- PHẠM NGỌC QUỲNH  

11.- LÂM THÁO (ứng trƣớc)  

12.- HOÀNG THANH THẢO (ứng trƣớc)  

13.- LÊ VĂN CHÂU  

  

Một số địa chỉ xin điều chĩnh cho đúng:  

- PHẠM NGỌC QUỲNH  

 chỉ xin sữa số nhà 10 BUNTING DR. 

(thay vì 11 Bunting Dr.)  

- LÊ VĂN CHÂU (chỉ xin sữa số postal 

code: L6A-1J9  (thay vì L6A-1J8)  

Sau đây là bài tường trình buổi hợp mặt: 

Mùa Đông ở Canada sao mà nó dài lê thê, phải 

nói là từ tháng mƣời cho đến tháng tƣ mới 

đúng, sáu tháng chứ không phải là bốn tháng 

nhƣ đã phân chia (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Ai 

mà tinh thần hơi yếu là bị bịnh 'Trầm Cảm" 

ngay (depressed). 

Để tiễn đƣa mùa Đông giá băng đầy gió và 

tuyết và để chào đón mùa Xuân đầy màu sắc 

và sức sống, chúng tôi đã tổ chức buổi Họp 

Mặt AHCC năm 2009 vào ngày thứ bảy 12 

tháng tƣ vừa qua. Địa điểm buổi họp mặt lần 

này là từ giã ái hữu Nguyễn Văn Đề. Nhà ái 

hữu Đề rất rộng và rất đẹp bên ngoài cũng nhƣ 

bên trong. Vì thời tiết vẩn còn lạnh lắm nên tất 

cả anh em đa tụ họp bên trong nhà ái hữu Đề. 

Basement là khu giãi trí có cả bếp và hệ thống 

âm thanh TV nên đã đƣợc dùng cho buổi họp 

mặt ăn uống và văn nghệ. Buổi họp mặt đã 

khai mạc vào lúc 6 giờ rƣỡi nhƣ đã dự định.  

Buổi hợp có mặt hầu hết các ái hữu ngọai trừ 

các ái hữu Lâm Tháo, Hoàng Thanh Thảo vì lý 

do này hoạc lý do kia đã không đến dự đƣợc. 

Rất mong rằng trong kỳ họp mặt lần tới sẽ có 

mặt các ái hữu LT và HTT (lần họp mặt 2008 

cũng không có mặt). Riêng ái hữu Lâm Văn 

Nam thì ở tận Kingston (Ontario) xa quá (4-5 

giờ lái xe) nên không đến dự đƣợc. Riêng buổi 

họp mặt hôm nay có sự tham dự của anh chị 

Phú va Bích là một thân hữu rất quen thuộc. Ở 

tuổi chúng ta (con cái hầu hết đều đã lớn khôn 

và thành danh) thì không có gì đáng quí giá 

bằng TÌNH ĐỒNG MÔN và TÌNH BẠN. 

Chúng ta chỉ sống với hiện tại và quá khứ còn 

tƣơng lai thì không còn nữa. 

Vì tất cả ái hữu hầu nhƣ ai cũng đói bụng vì có 

lẽ do mùi thức ăn thơm quá cũng nhƣ hấp dẩn 

quá nên theo lời đề nghị của anh Đề sẻ mở đầu 

buổi họp hôm nay với phần ăn uống. Chị Đề 

thì có món xúp hải sản thật là ngon. Chị Giao 

thì có món bánh bột lọc, bánh nậm rất là 

hƣơng vị quê hƣơng. Ngoài ra còn có các món 

khác nhƣ bánh cuốn, mì xào rau cải, chã bò, 

chã lụa, nem chua v. v.. 
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Ái hữu Châu thay mặt nhóm AHCC Toronto 

cám ơn anh chị Đề đã cho anh em địa điểm tổ 

chức hợp mặt cũng nhƣ sự hiện diện của tất cả 

các ái hữu có mặt, đã làm buổi hợp mặt rất ƣ là 

vui vẻ và hào hứng. Nhân tiện cũng giới thiệu 

ái hữu Quỳnh, tốt nghiệp ngành  Xây Dựng 

1980 cho tất cả các ái hữu biết. 

Phần kế tiếp chƣơng trình là phần rút tĩa kinh 

nghiệm hƣu trí, sức khỏe. Ái hữu Đề đã trình 

bày phƣơng thức tập dịch cân kinh cũng nhƣ 

phƣơng cách tập cải tiến rất hấp dẩn. Anh Đề 

còn trình bày những cách thức tập khí công để 

cải thiện sức khỏe nhƣ vuớt mũi, gãi tai, chẽ 

tóc để khôi phục trí nhớ v.v. Đặc biệt là có 

phần trình bày máy dụng cụ để chà chân và tay 

(kích thích huyệt ở bàn chân và tay). Những đồ 

này mua ở tiệm thuốc bắc (Tàu) chỉ có khoãng 

$14 đồng Canada một cái, rất là hữu ích cho 

mọi ngƣời. Ái hữu Bữu Cơ  là ngƣời cao niên 

nhất nhƣng có sức khỏe rất là tốt, đi khám sức 

khỏe và check-up mổi ba tháng. Ái hữu Giao 

thì đang thử nhai đậu Sesame xem có giúp ích 

gì không. Sau đó là phần chụp hình lƣu niệm 

để đăng vào lá thƣ số 93 kỳ này.  

Cuối cùng là phần văn nghệ dạ vũ rất là hấp 

dẩn. Mở đầu là ca sĩ Tammy Tam với bản 

Chôn Dầu Vƣợt Biển để nhớ lại ngày xa bỏ 

quê hƣơng. Sau đó là ca sĩ hàng đầu nhƣ Duy 

Bình, Bích Thủy, Phƣơng, Quỳnh, Châu, 

Duyêt, Phú Bích với các bản nhạc nhƣ Niềm 

Thƣơng Nhớ, Môi Tím, Lệ Đá, Ngậm Ngùi, 

60 Năm Cuộc Đời, Hòai Cảm, Em Bé Ngày 

Xƣa v.v. mà không thể nhớ hết để ghi ra đây.   

Mọi ngƣời đều ra sàn nhảy quay cuồng trong 

các vũ điệu nhƣ Slow mùi, Rumba, Tango, 

Paso, Twist v.v. rất là vui vẻ. 

 Các ái hữu đang thưởng thức một điệu Twist 

Cuối cùng buổi hợp mặt bế mạc vào lúc 11 giờ 

khuya trong sự nuối tiếc và hẹn sẽ gặp lại 

trong lần hợp mặt tới. 

Người ghi: Lê Văn Châu 

************************************************************************************************************************

 

 Từ trái sang phải - Hàng đứng: các ái hữu Hà, Trung, Trần, Đề, Cần, Giao, Cơ, Bình và Châu              

Hàng ngồi: Các chị Quỳnh, chị Hà, chị Trung, chị Đề, chị Cần, chị Giao, chị Bình, chị Châu 


