Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Kính thưa các anh chị và các bạn,
Nhân dịp năm 2020 sắp hết và năm 2021 sắp tới, thư ngỏ này được gửi đến quý anh
chị và các bạn để hỏi thăm sức khỏe và thân chúc mọi gia đình được bình an.
Năm nay là một năm cực kỳ giao động từ lúc chúng tôi nhận lãnh việc điều hành Hội
của chúng ta vào ngày 1 tháng 3 năm 2020. Chúng ta rất may mắn vì đã cấp tốc sửa
soạn mọi việc để có được buổi họp ra mắt của Ban Điều Hành 2020-2023 với sự hiện
diện đông đảo của các hội viên và thân hữu.
Sau đó là những chuỗi ngày và tháng cách ly vì đại dịch cúm Covid-19. Theo sau đó là
sự ra đi của một số hội viên anh chị em của chúng ta. Thậm chí Hội ALAS chính ở
Pháp cũng giải thể.
Tuy nhiên, Ban Điều Hành Hội của các anh chị và các bạn vân hăng say làm việc để
cho Hội dù phần đông hội viên và thân hữu đều cao niên cả vẫn có rất nhiều sinh khí.
Chúng tôi đã được alas Lê Hồng Phượng làm sôi động website alascaonline.org bằng
cách đưa lên mạng rất nhiều tin tức và hình ảnh kỷ niệm xưa và nay cũng như đã được
alas Nguyễn Thúy Dzung điều hành mạng đó một cách rất chuyên nghiệp. Xin mời các
anh chị và các bạn lên trên đó để cập nhật các tin tức của Hội. Chúng tôi cũng hân
hạnh được thấy sự gia nhập của một số hội viên mới và được biết việc tài chánh của
Hội vẫn duy trì ở mức khả quan sau các chi tiêu về tiệc tùng và phúng điếu.
Năm tới đây sẽ là một năm đầy tin vui và hy vọng. Thuốc ngừa cúm sắp có để sử
dụng, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn và Hội của chúng ta sẽ vui trở lại.
Thân chào quý anh chị và quý bạn.
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