
 

 

PICNIC HÈ 

VÂN PHI 

Một sáng cuối mùa hè, trời nắng dịu dàng, tung tăng làn gió, rộn ràng lá 
xanh. Trên 500 đồng hƣơng An Giang và thân hữu hân hoan đến dự Picnic 

Hè 2007 do Hội Ái Hữu An Giang Bắc California tổ chức tại Lake Cunningham 

Park ở San Jose, đã tạo nên một góc trời quê hƣơng yêu dấu.  

Ban Tổ Chức cũng là Ban Chấp Hành, và là nhân viên phục vụ đến thật sớm 
chuẩn bị , sắp xếp mọi công việc để đón tiếp đồng hƣơng Long Xuyên, Châu 

Đốc, gia đình và thân hữu. Ai cũng hồi họp, lo lắng, không biết có bao nhiêu 
ngƣời tới tham dự, vì đã mấy năm qua Hội không có sinh hoạt hè.  

Từ bãi đậu xe đi vào công viên, từng nhóm ngƣời nét mặt rạng rỡ, vui tƣơi 
tiến bƣớc về phía hai tấm biểu ngữ lớn đã đƣợc treo cao trƣớc một nhà mát 

bên trái: 
- CHÀO MỪNG ĐỒNG HƢƠNG VÀ THÂN HỮU 

- HEALTH FAIR, SỨC KHỎE VÀ DINH DƢỠNG 
Anh Thuận, Phó HT và anh Sự, Tổng Thƣ Ký chào mời quan khách tới dãy 

bàn có vài cô chỉ dẫn mọi ngƣời ghi tên vào Danh sách đồng hƣơng và thân 
hữu tham dự, rồi lấy bản tên dán lên trƣớc ngực áo cho mọi ngƣời dễ gọi tên 

nhau, đồng thời có ghi số thứ tự để có cơ hội trúng số lãnh quà lƣu niệm. 
Bên cạnh là dãy bàn để các tài liệu hƣớng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, 

phòng ngừa các bệnh tiểu đƣờng, hen suyễn,… do cô TB xã hội phụ trách. 
Chƣơng trình Sức khoẻ và dinh dƣỡng đƣợc tài trợ bởi Public Health 

Department của Santa Clara County. Ngoài ra họ còn cung cấp tặng vật cho 
đồng hƣơng trên trăm túi xách và các quả banh thật dễ thƣơng. Nếu có đƣợc 

sự hợp tác của các Bác sĩ gốc An Giang thì chắc chắn chƣơng trình Health 

Fair sẽ thành công hơn nữa. Ngay chính giữa sân là khu vực BBQ do anh Nê, 
anh Lâu, và một số anh em tình nguyện phụ trách. Đứng bên mấy lò lửa rực 

nóng, dƣới ánh nắng ban trƣa, các anh vẫn kiên nhẫn khéo tay chăm sóc 
nƣớng từng miếng thịt cho chín đều. Khói tỏa mùi hƣơng phảng phất khắp 

nơi khiến ai cũng thấy khoan khoái. Tuy mặt mày lấm tấm mồ hôi, nhƣng 
các anh vẫn luôn tƣơi cƣời vì biết rằng đồng hƣơng mình sẽ có một bữa ăn 

ngoài trời thật ngon miệng. Còn nhà mát bên phải dành cho Ban ẩm thực. 
Chị Mary Cao, chị Lê Thị Nhúc đã bận rộn lo mua sắm các vật dụng cần thiết 

từ mấy ngày trƣớc. Các chị Tô Thoại Loan, chị Từ Kim Tuyết, Chị Quen, em 
Võ Thị Kim Mai và nhiều chị nữa đã giúp phân phối các món ăn thức uống 

cho mọi ngƣời thật chu đáo.Thịt sƣờn heo, sƣờn bò nƣớng của Lee’s 
sandwiches quá hấp dẫn. Thịt heo quay và xôi vò, xôi gấc của Hƣơng Lan 

sandwiches thật đậm đà. Ngoài ra còn có bánh mì, hot dog, dƣa hấu, trái 
cây,…. Đặc biệt có món chay tàu hủ chiên nữa. Ai nấy đều khen thức ăn 

ngon quá là ngon, lại rất dồi dào. Nhìn về phía sau là cái lều vải làm sân 



 

 

khấu dành cho Ban Tổ Chức điều khiển chƣơng trình sinh hoạt, và Ban Nhạc 

giúp vui.  

Bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Cuộc sống ở đây, mỗi ngày nhƣ mọi 
ngày, đa số ai cũng phải đi làm, cuối tuần lo việc nhà cửa. Mọi ngƣời rất ít có 

dịp gặp nhau, ngoại trừ có đám cƣới,sinh nhật hoặc hội họp. Hôm nay là cơ 
hội mở rộng cho mọi gia đình họp mặt, các bạn bè tìm đến nhau tâm tình, 

trao đổi những sinh hoạt trong cuộc sống mới. Có vài bạn tình cờ gặp lại 
nhau sau nhiều năm xa cách. Câu chuyện tình lãng man của vợ chồng anh 

Tính với cái thuở ban đầu lƣu luyến ấy cũng đƣợc anh Hí nhắc lại để vui cƣời. 
Còn tình cảm nào thân thiết, ấm áp lòng ngƣời hơn!  

Đúng 12 giờ trƣa, ông Hội trƣởng Trần Phƣớc Toàn bắt đầu khai mạc bằng 
lời chào mừng quan khách đến tham dự thật đông đảo.Hội tổ chức Picnic để 

các đồng hƣơng có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự, đồng thời với các mục 
Đố vui để học, thi đua các trò chơi, thể thao, văn nghệ,… để con cháu chúng 

ta có dịp hiểu biết hơn về quê hƣơng đất nƣớc mình.Ông chúc các thân hữu, 
đồng hƣơng và gia đình có đƣợc một ngày hè vui chơi thoải mái. Kế tiếp, cô 

Lillian Đặng, Phó HT tài chánh, kiêm xƣớng ngôn viên duyên dáng của Hội, 
ngỏ lời cám ơn các mạnh thƣờng quân và các anh chị em trong Ban Chấp 

Hành đã đóng góp cho tất cả chi phí ngày Picnic hôm nay. Đặc biệt có Sở y 
tế quận hạt đã yểm trợ $2.000 cho chƣơng trình Sức khoẻ và dinh dƣỡng. 

Ngoài ra, còn có các nhà bảo trợ cho các phần thƣởng thi đua, và quà tặng 

sổ số.  

Trong lúc mọi ngƣời bắt đầu xếp hàng lấy thức ăn, rồi ngồi đầy cả các bàn 
trong bốn nhà mát và cả ngoài sân cỏ, BCH Hội mở màn hợp ca bài Giòng An 

Giang của Anh Việt Thu, đã đƣa mọi ngƣời về với nhũng hình ảnh của quê 
nhà bên giòng sông sâu nƣớc biếc, cây xanh lá thắm. Có tiếng sáo vẵng đƣa 

trên đồng lúa xanh tƣơi. Những thuyền ai với đôi mái chèo lƣớt qua cho vầng 
trăng vỡ tan … Tiếp theo, chƣơng trình văn nghệ Karaoke vang lên với 

những bài hát tiếng Việt, tiếng Hoa do các giọng hát cây nhà lá vƣờn nhƣ cô 
Lệ Điệp, anh Thuận, anh Nê,… rất truyền cảm, thật xuất sắc. Chƣơng trình 

Đố vui để học do thầy Kiệt biên soan với mục đích khuyến khích các con em 

tập nghe, nói, và hiểu tiếng Việt, đã đƣợc rất nhiều em hƣởng ứng. Tuy 
nhiên,có những trở ngại ngôn ngữ và kiến thức về quê hƣơng Việt Nam, nên 

chƣa đạt yêu cầu. Nhƣng chúng ta rút kinh nghiệm để đạt kết quả hơn trong 
lần tới.Vì chƣơng trình kéo dài ngoài dƣ tính, nên các môn thi trò chơi, thể 

thao của anh Minh phụ trách đã không thực hiện đƣợc. Sorry nhé! 
Sau khi phát thƣởng cho các em thắng các cuộc thi, không khí bắt đầu hào 

hứng trở lại với phần bắt thăm trúng số dành cho mọi ngƣời tham dự. Lô độc 
đắc là một cái điện thoại di động trị giá $500 do anh chị La, chủ nhân tiệm 

Global Air gởi tặng.   



 

 

Cuối cùng, ông Phó HT Nguyễn Tấn Thuận lên phát biểu lời cảm tạ các đồng 

hƣơng và thân hữu đến tham dự cho ngày Picnic đƣợc thành công. Sau đó, 
anh Hiền, đại diện Ban Báo Chí kêu gọi mọi ngƣời đóng góp bài vở cho Báo 

Xuân An Giang.  

Chƣơng trình chấm dứt vào lúc 4 giờ. Mọi ngƣời vui vẻ ra về ,và hẹn sẽ gặp 
lại nhau trong ngày HỌP MẶT TÂN NIÊN năm 2008. Còn Ban tổ chức, Ban 

chấp hành phải ở lại dọn dẹp sạch sẽ mới đƣợc về. Nếu không làm sạch sẽ 
nơi chúng ta vui chơi thì sẽ bị phạt, đồng thời gặp trở ngại khi xin phép tổ 

chức lần sau. 

 


