
 

 

Thưa anh chị em, 

Ngày họp mặt đang gần đến, chỉ còn 2 tuần nữa thôi.... một năm chỉ có một lần. 
Năm nay lần đầu tiên gia đình SMH tổ chức họp mặt ngoài trời, duy chỉ có  một mục 
đích: Tạo sự Hiệp Nhất. 

Đây là dịp : 

- để mọi thành viên mang cả gia đình đi dã ngoại tại một trong những công 
viên nổi tiếng nhất Hoa Kỳ 

- quên đi mọi mệt nhọc trong năm. 
- tạo thông cảm và cải tổ Hội SMH theo tinh thần mà chúng ta đã quyết tâm 

trong dịp họp mặt nhân Lễ Bổn Mạng ngày 12/12/2014 tại Carnoga Park vừa 
qua. 

- Nên trong dịp này sẽ không : thảo luận, bàn bạc, mổ xẻ... gì ráo trọi! 

Vậy, xin nhắc lại một bài thông tin cần thiết cho cuộc du ngoạn này được chu đáo 
và vui tươi: 

1. địa chỉ: nhà anh chị Jacobê Trần Văn Cẩm 
2231 N. Arbor Ave 
Hanford CA 93230 – USA 
Tel (559) 852-7214 
Email johnvantran11@yahoo.com 

2. thứ Bẩy ngày 11-7-2015, bắt đầu Chương Trình lúc 8 giờ sáng. 
3. Vì California đã vào Mùa Hè, nên thời tiết sẽ nóng hơn, nhưng ban ngày sẽ 

dài hơn, vui chơi nhiểu hơn mùa Đông. Đây là mùa du lịch mà có cả triệu 
người dân Mỹ ra khỏi nhà, đi đó đây và tham gia các sinh hoạt ngoài trời. 
Người Việt chúng ta, cũng không ngoại lệ.... hãy thưởng thức mùa Hè 
California tại Công Viên Quốc Gia Sequoia, bạn nhé. Nóng chút có sao đâu, 
cháy nắng thì nhằm nhò gì....! so với bên VN thì chẳng thấm vào đâu. Cám 
ơn Chúa, chúng được sống tại California. 

4. Vì vậy xin chúng ta: 
o Mang dự trữ nước uống, mũ, kiếng mát, quần áo mát, thông thoáng, 

giầy hiking, kem chống cháy nắng, đồ ăn dặm, xạc pin cell phone đầy 
và đủ nguyên ngày .... và nhớ  mang máy ảnh. 

o Anh em nên đi chung xe, để bớt lệ phí vào cổng, và khỏi bị đi lạc nhau. 
Nên mang theo các máy định vị (GPS) phòng hờ. 

5. Để mọi người không phải mất giờ chờ nhau trước khi khởi hành “lên núi”, xin 
đề nghị: 
Xin tới nhà anh chị Cẩm trong chiều Thứ Sáu, hay rạng sáng Thứ Bẩy, vì 8 
giờ sáng thứ Bẩy sẽ bằt đầu Chương Trình và 10 giờ khởi hành đi Sequoia 
park cho mát mẻ, nên không thể chờ lâu hơn được.  
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6. Về ẩm thực: chúng ta sẻ dành nhiều thời gian thưởng thức thiên nhiên và để 
cho cơ thể nhẹ nhõm để đi bộ, nên bữa chính sẽ là bữa chiều tại nhà anh chị 
Cẩm. Còn bữa trưa chỉ là các thực phẩm khô hay nguội. Ban tổ chức đã 
chuẩn bị bữa trưa, tuy nhiên anh em cũng có thể tự lo liệu theo ý chích và 
chia sẻ cho nhau. 

7. Về nghỉ đêm, xin nói lại cho rõ. Trong Thông Báo trước, ban Tổ Chức có gửi 
đến anh em vài địa chỉ các hotels, motels...chỉ có 1 mục đích: để anh chị em 
nào khó ngủ, cần sự yên tỉnh hay ngủ đúng giờ. Đây là sáng kiến và thiện chí 
của Ban Tổ Chức, chứ không phải là ý của “gia chủ”. Anh chị Cẩm luôn chào 
đón và tạo sự tiện nghi, thoải mái cho anh chị em SMH tại nhà anh chị, như 
“ở nhà mình” nhiều chừng nào hay chừng ấy. 

8. Để ban Ẩm Thực, dễ dàng chuẩn bị, xin anh chị em vui lòng cho anh Quang 
biết số người tham dự. Địa chỉ email anh Quang: qvnh2@yahoo.com và tel. 
(714) 837-1143, trễ nhất là ngày 9-7-2015. Mucho gratias! 

9. Xin anh chị em, nên tự bảo quản thực phẩm cũng như thuốc men trong 
chuyến du ngoạn này. Nếu anh chị em nào có vấn đề về cao độ, xin vui lòng 
cho ban Tổ Chức biết. 

10.Lời cuối:  Ngày Họp Mặt năm nay nằm trong tinh thần “cải tổ” của Hội SMH. 
Chúng ta đang xây dựng sự hiệp nhất. Vì vậy, nếu không có trở ngại nào 
“quá sức” không thể thu xếp được, xin anh em chúng ta ở lại với nhau tới 
phút chót, đừng bỏ ngang cuộc vui. Vì người về sớm sẽ để lại khoảng trống 
cho người ở lại, mất vui. 

Trên đây là 10 đề nghị (không phải 10 điều răn) mà ban Tổ Chức, “nặn tim óc”, 
nghĩ là sẽ làm cho ngày Du Ngoại vui tuơi và bổ ích. Tuy nhiên, sự thành công 
còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và ý kiến của đa số anh em lúc đó nữa. Tất cả 
Chương Trình này sẽ uyển chuyển và linh động, miễn sao tạo được hiệp nhất và 
vui tuơi là mãn nguyện rồi. Amen  
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