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Hình từ trái sang phải: AH Duật, Chị Duật, AH Dục, Chị Dục, Chị Chí, AH Chi, AH Chí,  

Chị Chi, Chị Huế, và các AH Thụ, Huế, Thiệp, Hưng, Dư Chi, Thuần, Thọ 

 

Tường trình :  Nguyễn đình Duật 
 

 Nhân dịp anh chị AH Nguyễn Đức Chí 

đến thăm Vùng Vịnh đại diện BPT Lá Thư 

AHCC đã tổ chức một buổi họp mặt 

AH&THCC Miền Bắc Cali vào ngày thứ bảy 

ngày 9-26-2009, lúc 12g trưa tại nhà hàng 

Thành Được ở số 1228 S. Abel Street tại 

Milpitas. C 

 Mục đích của buổi họp mặt, trước hết 

là để gặp gở hàn huyên với anh chị Chí. Anh 

Chí là người đã đảm trách điều hợp Lá Thư 

AHCC gần 5 năm qua và nay mặc dầu trong 

thời gian dưỡng trị bịnh, vẫn tiếp tục làm việc 

trong BPT để hoàn thành LT93. Sau nữa, là 

một dịp để ra mắt và phát hành Đặc san Lá 

Thư 93 đến tất cả quý AHCC vùng Vịnh. Đặc 

biệt LT Muà Thu 93 này đã được in ngay tại 

San Jose. 

 Mặc dầu đ ược thông báo trong một 

thời gian ngắn, có tất cả 23 quý anh chị AH 

tham dự buổi họp mặt để chào đón anh chị AH 

Nguyễn đức Chí và cũng để  đón nhận 

LTAHCC số 93 mới phát hành. Đặc biệt 

đường xá  xa xôi, có anh chị AH Trình hữu 

Dục và Nguyễn văn Chi đến từ Sacramento, 

anh chị AH Nguyễn Huế đến từ Stockton và sự 

tham dự cuả anh chị Thân hữu Dr. Trương bổn  

Tài, bạn của AH Nguyễn ngọc Thụ và nhà văn 

ít khi xuất hiện giang hồ Tràm Cà Mâu ! 

 Buổi họp mặt rất đầm ấm, vui vẻ. Các 

anh chị AH tay bắt mặt mừng, chuyện trò ríu 

rít vì một phần đã lâu chưa được gặp nhau mà 

phần lớn là được gặp lại anh chị AH Chí và rất 

vui mừng nhận thấy AH Chí da dẽ hồng hào, 

khỏe mạnh, không có triệu chứng gì là bịnh 

tật. Nhân dịp gặp gở, AH Chí đã đến chào hỏi 

và nói chuyện với tất cả các anh chị AH 

&THCC tham dự và rất cảm kích sự quan tâm 

và quý mến của các bạn AH&TH đã đến tham 

dự buổi họp mặt cũng như đã theo dõi, hỏi han 

về bệnh tình của AH Chí trước đây. 

 Mỗi bạn AH tham dự đều rất phấn khởi 

tiếp nhận một LTAHCC số 93 mới nhận được 

từ nhà in hôm trước và do AH Nguyễn đình 

Duật mang đến và một số CD LT93 do AH 

Chí mới đem qua. 

 Vui họp mặt nhưng các bạn AHCC vẫn 

không quên yểm trợ nuôi dưỡng LT, sáu AH 

hiện diện và ba AH vắng mặt đã đóng góp 

được $210 để yểm trợ tài chánh cho LT và đã 

được báo cáo trong Mục Tổng kết Tài chánh. 

 Buổi họp mặt đã kết thúc với một màn 

chụp hình tưng bừng trước nhà hàng Thành 

Được. Sau đây là vài hình ảnh trong buổi họp 

mặt. 


