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Khúc Duy Minh

thức ăn từ Hương Lan nữa ... cứ 
lần lượt đưa xuống. 

  
Từ những lối đi vào công viên, 

các đồng hương và thân hữu trong 
những bộ áo quần sắc màu và tươi 
mát của mùa hè từ khắp nơi đã 
lần lượt xuất hiện. Bàn ghi danh 
đã có các em thanh thiếu niên 
tiếp viên Emerald, Pearlynn, và 
Brianstein ngồi chờ đón các quan 
khách và anh Nguyễn Phương 
sẵn sàng để chụp hình lưu niệm. 
Khuôn viên bắt đầu đầy ắp âm 
thanh của những tiếng cười nói, 
những bàn tay bắt chặt lấy nhau, 
những tiếng dạ thưa, mầy tao, và 
những câu chuyện kể nhau nghe 
sau mấy tháng trời không gặp. 
Bên sân bóng chuyền, những cú 
đập, những cú đở, những tiếng 

Những dãy bàn ăn trong bốn khu 
ăn uống xung quanh đều được 
bao phủ kỹ lưởng bằng những 
tấm khăn trải bàn màu xanh lá 
cây sạch sẽ đẹp mắt. Khu vực nấu 
nướng đã được anh Đặng Văn 
Ngãi và em Galenstein kéo dây 
che bằng một tấm bạt lớn để cung 
cấp bóng mát. Còn phần sinh 
hoạt, một sân bóng chuyền, một 
hàng banh chờ đợi, một sợi dây 
thừng to bản để kéo, hàng chục 
bao bố cho cuộc đua, và một lưới 
vũ cầu cũng đã được anh Nguyễn 
Phước Vĩnh dựng lên sẵn sàng 
cho chương trình thể thao trong 
ngày hôm nay. Rồi những chiếc xe 
vận tải chở nào thịt mà chị Kiều 
đã ướp sẵn từ trước, nào nước đá 
cà phê của chị Yến, nào bánh mì 
của thiếm ba, thêm nhiều mâm 

ừ 9:00 giờ sáng, 
ban tổ chức 
đã có mặt tại 
công viên với 

dụng cụ, giây 
nhợ, búa, kéo ... 

trong tay để trang trí 
khuôn viên sinh hoạt 

ngoài trời này thành một nơi hội 
họp khang trang với hình ảnh 
gợi nhớ quê hương Long Xuyên 
– Châu Đốc qua những tàng lá 
chuối xanh tươi, qua gánh hàng 
bán hoa, qua những lá phướn 
màu sắc tung bay trong gió đón 
chào đồng hương. Hai tấm biểu 
ngữ chào mừng của hội đã được 
thầy phó hội trưởng Nguyễn Tấn 
Thuận chuẩn bị và cùng thầy Trần 
Tam Thơ phối hợp căng thẳng ra 
trên cao cho mọi người đều thấy. 

Vào sáng Chúa Nhật ngày 27 tháng 7 năm 
2008 dưới ánh nắng tươi đẹp mùa hè và 
thời tiết mát mẻ, Hội Ái Hữu An Giang Bắc 
California đã tổ chức một buổi PICNIC 
HÈ tại công Viên Lake Cunningham trên 
đường White với khoảng hơn 500 người 
tham dự. 

SiNH HoạT

PiCNiC
Anh CAàu vAø ñoàng höông

tAëng quAø Cho quyù vò CAo nieân

oâng trAàn 
phöôùC toAøn khAi 
mAïC buoåi piCniC
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Qua phong cách hướng dẫn 
linh hoạt, hai điều hợp viên của 
chương trình là chị Huỳnh Lệ 
Điệp và anh Khúc Duy Minh đã 
giới thiệu các thân hữu đến từ các 
hội bạn trong vùng như Hội Ái 
Hữu Bạc Liêu, Hội Ái Hữu Kiên 
Giang, Hội Ái Hữu Phú Yên, 
Hội Quân Cảnh, Hội Quảng 
Ngãi Hãi Ngoại ... Sự hiện diện 
của các hội bạn lúc nào cũng nói 
lên được sự liên hệ mật thiết và sự 
ủng hộ nồng nhiệt hội Ái Hữu 
An Giang có được với đồng bào 
và cộng đồng người Việt trong 
vùng bắc California.

Chị Lệ Điệp cũng đã xướng 
danh những Mạnh Thường Quân 
đã ủng hộ về các phương diện như: 
(1) tài chánh với tổng kết số tiền 
được khoảng $2.000, (2) hiện vật 

với gần hai mươi món quà giá trị 
cho phần xổ số và giải thưởng thể 
thao, và (3) thức ăn trị giá lên đến 
hàng ngàn Mỹ kim.  

Tiếp theo đó, anh Nguyễn 
Trung Tính trong ban báo chí đọc 
thông cáo kêu gọi sự đóng góp 
bài vở, thơ văn, và hình ảnh cho 
tờ Báo Xuân 2009 của hội. Hạn 
chót nộp bài là ngày 31 tháng 10 
năm 2008. Anh cũng kêu gọi sự 
bảo trợ và ủng hộ tài chánh của 
tất cả đồng hương và thân hữu để 
tờ báo này thêm phần phong phú 
và ấm áp lòng người viễn xứ.

Trước giờ ăn, cả mấy trăm 
đồng hương và thân hữu đã cùng 
xúm xít nhau lại dưới tấm biểu 
ngữ “Hội Ái Hữu An Giang” 
để chụp chung một tấm ảnh lưu 
niệm cho ngày picnic năm nay. 

hoan hô khích lệ nhau của các cầu 
thủ và khán giả cũng đã bắt đầu 
vang lên, hứa hẹn một chương 
trình thể thao vui chơi hào hứng 
và lành mạnh. Trong khu hỏa lò, 
những cụm khói bay lên dầy đặc, 
những tiếng than nổ lách tách, 
mùi thơm của thịt nướng và tiếng 
sôi xèo xèo vang lên như loan báo 
cho mọi người biết để chuẩn bị 
cho buổi ăn đặc biệt sẽ đến.

Chương trình Picnic Hè đã 
được chính thức khai mạc vào 
lúc 12:00 giờ trưa với bài hát 
“Dòng An Giang” được ban tổ 
chức cùng toàn thể đồng hương 
hòa giọng hát lên trước khi ông 
Hội Trưởng Trần Phước Toàn 
tuyên bố lý do, chào mừng quan 
khách đã đến tham dự, và khai 
mạc chương trình picnic. 
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PiCNiC
hình löu nieäm piCniC heø 2008

tony nhAän quAø 
CuûA Anh ñAùng



Điều đáng được chú ý là số người 
chụp ảnh và quay phim cho hội 
lên đến hàng chục người trong đó 
có cả những nhiếp ảnh gia cho các 
tuần báo, nhật báo, và đài truyền 
hình địa phương.

Ban ẩm thực với sự hướng dẫn 
nấu nướng của anh Dư Quang 
Nê và sự chuẩn bị xếp đặt của 
cô Lê Thị Nhúc và cô Cao Mary 
đã phục vụ một buổi ăn linh 
đình cho đồng hương và thân 
hữu trong chương trình với mấy 
chục mâm thức ăn xắp dài trên 
hai dãy bàn chứa đầy những xôi, 
thịt, rau cải, dưa chua, bánh mì ... 
và hơn hai mươi trái dưa hấu lớn 
được cắt miếng ra bày đỏ cả một 
góc phòng ăn. Các anh chị trong 
những chiếc aprons trắng in chử 
“AN GiANG HÈ 2008” chạy 
qua chạy lại lăng xăng để cung cấp 
gấp rút gần năm trăm cân thịt gà, 
sườn heo, và thịt bò nướng nóng 
hổi từ bốn lò lửa than cháy cao 
độ. 

Chương trình sinh hoạt cũng 
được diễn ra với hai trò chơi 

cộng đồng quen thuộc là kéo dây 
và nhảy bao bố. Những trò chơi 
này đã gây nhiều hứng thú hấp 
dẩn trong buổi picnic và đã qui 
tụ được một số lớn các em thanh 
thiếu niên và các anh chị trong gia 
đình trẻ. Sau những cuộc tranh 
đua sôi nổi, em Chi và em Văn đã 
đoạt giải thưởng cao nhất là hai 
chiếc xe đạp biểu diễn. Anh Khúc 
Duy Minh và anh Nguyễn Phước 
Vĩnh đã thay mặt ban tổ chức 
phát quà cho hai em ngay sau 
chương trình sinh hoạt. Hai anh 
cũng đã tặng phần thưởng cho 
các cầu thủ của đội bóng chuyền 
“Heineken” đoạt chức vô địch 
sau trận chung kết hào hứng sôi 
nổi với đội “Budweiser”. Xin cám 
ơn ban ẩm thực vì đã phải phối 
hợp khẩn và phản ứng kịp thời 
để cung cấp thêm nước uống và 
nước đá thiếu hụt bất ngờ vì nhu 
cầu của các cầu thủ và các anh chị 
em cần được “thêm nước” trong 
các phần vui chơi sinh hoạt cộng 
đồng đặc biệt của năm nay.

 Trong lúc thưởng thức những 
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món ăn ngon bổ của ban ẩm thực, 
đồng hương đã được nghe những 
bản nhạc gợi nhớ quê hương qua 
những giọng hát chuyên nghiệp 
của các ca sĩ và nghệ sĩ như Khả 
Tú (Trung tâm Hải Âu, Vân 
Sơn, Làng Văn, Asia ...), Nguyệt 
Ánh (Club Milano), và Quang 
Chánh cùng với những giọng ca 
ngọt ngào không kém phần nghệ 
thuật đặc sắc của đồng hương và 
quan khách như chị Lệ Điệp, anh 
Nguyễn Phi Hùng, anh Khúc 
Duy Minh, chị Nini .... Những 
bài hát nhiều sắc thái bằng tiếng 
Việt, tiếng Hoa, tân nhạc cũng 
như cổ nhạc đã lần lượt làm hài 
lòng người nghe trong suốt cả 
chương trình văn nghệ. Gần như 
lúc nào cũng có được một vài 
người hay đến hàng chục đồng 
hương du dương hay lắc lư hăng 
say theo điệu nhạc ở sàn nhảy dả 
chiến giữa sân. Chúng ta cũng 
công nhận chương trình đã được 
hay hơn và hoàn hão hơn nhờ 
vào dàn karaoke âm thanh nổi 
cực mạnh của anh chị Nghiệp đã 

bAn ChAáp hAønh toång keát

Anh Chò ngAõi vAø Anh Chò tính

hAi em vAên vAø Chi nhAän giAûi 
thöôûng theå thAo töø Anh minh



chuẩn bị.
Xen kẻ trong chương trình 

văn nghệ là các món quà đầy ý 
nghĩa và hy vọng trao tặng từ ban 
chấp hành hội cho mười vị đồng 
hương cao niên nhất trong buổi 
picnic. Các giải thưởng khác của 
cuộc bốc thăm xổ số cho đồng 
hương may mắn năm nay cũng 
đã được trao tận tay bởi những 
Mạnh Thường Quân bảo trợ cho 
tiết mục này.  

Trước khi chấm dứt buổi pic-
nic hè, trong phần cảm tạ, thầy 
Phó Hội Trưởng Nội Vụ Nguyễn 
Tấn Thuận đã cám ơn những 
đóng góp và ủng hộ tham dự hết 
sức nhiệt tình của anh chị em 
trong hội và thân hữu để có được 
một chương trình picnic hè long 
trọng, vui vẻ, và thân tình như 
ngày hôm nay. Hy vọng chúng 
ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để gặp 
gỡ nhau và cùng chia sẻ những 
vui buồn trong cuộc sống để gần 
gũi nhau hơn và thông cảm nhau 
hơn. Buổi picnic đã kết thúc lúc 
4:00 chiều cùng ngày.n
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Anh tuAán, Anh thô, Anh neâ, 
Anh thuAän, Anh ñAùng

bAn ChAáp hAønh toång keát

oâng bAø nguyeãn Coâng hoAn, oâng bAø nguyeãn tAán thuAän vAø thím bA

Anh toAøn, 
Anh ngAõi,  

Anh tính, Anh neâ

Anh vui huyønh vAø ñoàng höông

Anh ngAõi tAëng quAø 
ñoàng höông

Anh toAøn, Anh ñieàn vAø 
thAân höõu soùC trAêng



PiCNiCgiA ñình kieàu-ñònh 
vAø CAùC Con

bAø tinA vAø ChAùu long nguyeãn

dAnCing döôùi Aùnh nAéng heø

ño
àng

 h
öô

ng

ñoàng höông

Chò toAøn tAëng quAø ñoàng höông

Chôi theå thAo

Chò nguyeät 
Aùnh, bAø nguyeãn 

tAán phAùt, Chò 
ngoïC linh, Chò 

toAøn, Chò nhuùC
bAn Aåm thöïC



PiCNiC2
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phoùng vieân mimi Cuøng 
giA ñình môùi töø vieät nAm 
sAng thAêm

bAn ChAáp hAønh Chuïp hình löu nieäm

Anh ngAõi, Anh thuAän

trAo giAûi thöôûng Cho ñoäi thAéng giAûi volley bAll

bAn Aåm thöïC

Coâ nguyeãn thuùy hAûi

bAn tieáp tAân ñoùn tieáp quyù khAùCh buoåi piCniC heø

Chò thuûy, thím bA, 
leä ñieäp, Chò kim



PiCNiC

Coâ nhuùC tAëng quAø Cho ngöôøi 
mAy mAén - Chò nhAøn

thi keùo Co. ñoäi nAøo thAéng?

ñoàng höông vAø thAân höõu

giA ñình ñoàng höônghôïp CA

gAlenstein tAëng quAø 
ñoàng höông

minh khuùC 
tAëng quAø 
ñoàng höông

Chò thuûy tAëng quAø ñoàng höông

CA só khAû tuù vAø CA só quAng ChAùnh
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CAùC em thieáu nhi Cuøng vui piCniC

thi nhAûy bAo boá

CA só khAû tuù 
vAø CAùC bAïn

ñoàng höông nhoän nhòp ghi dAnh thAm giA piCniC heø

Chò giAøu tAëng quAø xoå soá 
Cho em beù mAy mAén
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tieäC piCniC bAét ñAàu

oâng vónh phieâu vAø giA ñình Anh huøng

giA ñình Anh tröïC vAø Anh Chò thuïy - nhAøn

ñoàng höông nhAän quAø 
töø emerAld

oâng bAø khoA trAàn



PiCNiC jimmy vAø ChArles nguyeãn

nöôùng thòt

vôï Choàng minh-leä vAø CAùC bAïn

ñoàng höông nhAän quAø CuûA 
Anh vónh nguyeãn

ñoàng höông 
nhAän quAø 
CuûA bAùC só 
vuõ huyønh

ñoàng höông nhAän 
quAø CuûA Coâ nhuùC

tieäC piCniC bAét ñAàu



PiCNiC

hình löu nieäm

buoåi sinh hoAït hAäu piCniC

göôm giöõA röøng hoA!

oâng nguyeãn phöôùC ñAùng,  
oâng trAàn phöôùC toAøn vAø Anh neâ

Giai phẩM Xuân an GianG
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hình löu nieäm tAïi nhAø leä ñieäp



hoïp mAët bAn bAùo Chí
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Chôi volley bAll sAu sAân nhAø leä ñieäp

ChAùu phöông 
nguyeãn, nhieáp Aûnh 
giA CuûA hoäi

giA ñình ChAùu long

Anh thuAän, Anh toAøn, Anh ngAõi

hình löu nieäm CuûA bAn bAùo Chí

nhuùC, thoân, moäng khA, mAry, leä ñieäp, thuûy

hieàn, minh khuùC, tính, neâ vAø minh nguyeãn


