
 

 

VÀI NÉT VỀ ĐÊM TẤT NIÊN 2006  

Lại một lần nữa, Hội Ái Hữu An Giang Bắc California tổ chức Đêm Tất Niên 

Hội Ngộ năm Bính Tuất vào lúc 6PM Thứ Sáu, ngày 9/2/2007, nhằm ngày 22 
tháng 12 âm lịch năm 2006. Vì có tính cách sinh hoạt nội bộ, nên Hội không 

có gởi thiệp mời các quan khách và quý vị trong chính quyền địa phương.  

Chiều cuối Đông lành lạnh, đường phố vừa mới lên đèn, khoảng trên năm 

trăm thân hữu, đồng hương và gia đình đã lần lượt tới tham dự tiệc liên hoan 
tại nhà hàng Phú Lâm trên đường Story Road ở thành phố San Jose. Đêm 

nay có hai sự kiện đặc biệt, bầu Tân Hội Trưởng và Ban Chấp Hành, và sự 
góp mặt của nữ danh ca hàng đầu Hải ngoại là Ngọc Huyền, vài ca sĩ địa 

phương cùng với ban nhạc The Tran’s Brother. Sau phần nghi thức chào cờ, 
Ban Chấp Hành hợp ca nhạc phẩm Giòng An Giang của Anh Việt Thu, đưa 

mọi người về quê hương với bao kỷ niệm của những ngày thơ mộng cũ.  

Mở đầu, ông Hội Trưởng Lê Văn Bá đọc diễn văn khai mạc, chào mừng quý 

thân hữu và đồng hương.Với giọng trầm ấm, xúc cảm, chân tình, ông nói 
thật ngắn gọn về quá trình mười năm hoạt động của Hội. Cuối cùng ông 

tuyên bố xin rút lui vì lý do sức khoẻ. Kế tiếp, Phó Hội Trưởng ngoại vụ ông 
Lâm Hữu Ích đã ca ngợi thành tích phục vụ đồng hương của “anh Ba”. Vì ông 

là một trong những người sáng lập ra Hội Ái Hữu An Giang Bắc California từ 
năm 1997 cho tới nay, nên ông sẽ mãi mãi là Hội Trưởng Danh Dự của Hội, 

vẫn tiếp tục dẫn dắt, giúp đỡ anh em khi cần thiết. Mọi người nhiệt liệt vỗ 
tay tán thưởng ý kiến độc đáo nầy của ông Phó Hội Trưởng. Sau đó, Thầy 

Kiệt điều khiển chương trình Bầu Cử. Ông Lê Phước Toàn, nguyên Phó Hội 
Trưởng Nội Vụ đã được đa số đồng hương An Giang tín nhiệm vào chức Hội 

Trưởng nhiệm kỳ 2007-2009. Ông Tân Hội Trưởng yêu cầu thành phần Ban 

Chấp Hành cũ tiếp tục hợp tác với ông, giúp Hội sinh hoạt bình thường và 
phát triển tốt đẹp.  

Trong lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, thưởng thức những món ăn ngon của 

nhà hàng Phú Lâm, chương trình văn nghệ với những bản tân nhạc Mời anh 
về quê em, Đón xuân nầy tôi nhớ xuân xưa,… rồi qua bài vọng cổ Phận tơ 

tằm, Mười năm tình cũ,…do các ca sĩ trình bày thật du dương, cảm động. 
Ngoài ra còn những màn Vũ Khúc Mừng Xuân, Vũ Khúc Múa Khăn do các em 

thiếu nhi An Giang biểu diễn rất dễ thương dưới sự hướng dẫn của cô Lệ 
Điệp. Một tiết mục bất ngờ không có trong chương trình, anh Chín Hương 

Lan bước lên sân khấu trổ tài ca tuồng, hát vọng cổ với ca sĩ Ngọc Huyền rất 

được mọi người khen thưởng. Đêm nay, chúng ta có được không khí vui 
nhộn, hào hứng cũng nhờ có hai xướng ngôn viên duyên dáng nhất của Hội, 

đó là cô Kim Loan và cô Lilian. Bên cạnh còn có mấy cháu gái xinh xắn trong 
chiếc áo đầm trắng, tay xách cái giỏ nhỏ đi bán vé số để tạo thêm niềm vui 

cho nhiều người có được cơ hội trúng số lấy lộc cuối năm. Món quà Mừng 



 

 

Tuổi Thọ cho người cao niên nhất đêm nay được trao cho một cụ bà 89 tuổi. 

Tất cả quà tặng, gift cards và chi phí linh tinh đã được rất nhiều quý mạnh 
thường quân nhiệt tình bảo trợ. 

Sau cùng là chương trình Dạ vũ. Quý ông, quý bà vội vàng dìu nhau ra sàn 
nhảy biểu diễn những bước lã lướt, bay bướm bên tiếng nhạc lời ca tình tứ, 

lãng mạn.  

Đêm Tất Niên Hội Ngộ đã chấm dứt lúc 10 giờ. Mọi người vui vẻ ra về, dường 
như có mang theo mình ít nhiều hương vị quê hương.  
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