Sinh Hoạt
Chi Hội COLORADO năm 2015
Năm 2015 đánh dấu một năm hoạt động mạnh mẽ của các
CTSQ Colorado gồm 5 CTSQ ăn cơm nhà bàn Trực Đen, Mậu
Tơ, Tuấn Vàng (hội phó nội vụ), Bình Địa (thư ký kiêm thủ
quỹ) và Dũng Carbin (hội trưởng), và 3 TSQ danh dự Tựu,
Minh, Lâm (hội phó ngoại vụ) trong việc tích cực tham gia các
sinh hoạt cùng với cộng đồng Người Việt Quốc Gia Colorado.
Đầu năm, chi hội trưởng Nguyễn Anh Dũng và phu nhân
cùng Giáo sư Trần Như Ngọc và phu nhân là chị Kim Mai,
một thân hữu lớn luôn luôn có mặt trong các hoạt động từ
thiện của cộng đồng Colorado, đã tham dự tiệc mừng xuân của
Hội CTSQ Nam Cali.
Tại Colorado, các AET đã nắm giữ những vai trò chủ yếu
trong các ngày lễ kỷ niệm Quốc Hận 30 tháng 4, ngày Quân
Lực 19 tháng 6, như đọc diễn văn phát biểu, điều khiển chương
trình, tham gia trong thành phần ban tổ chức.
Song song đó, cũng không thiếu vắng các AET đảm nhiệm
vai trò then chốt cho những hoạt động văn nghệ gây quỹ của
đài SBTN cho công cuộc yểm trợ phong trào đấu tranh cho
dân chủ, dân quyền của đồng bào trong nước.
Các AET cũng đã tích cực ủng hộ các hội đoàn hoạt động
với mục đích thiện nguyện như Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện
Colorado, chương trình gây quỹ của chùa, tiệc công đức của
nhà thờ, chương trình phát thức ăn dịp lễ Tạ Ơn cho những
người nghèo bản xứ…
Và quan trọng hơn hết, chi hội CTSQ Colorado vẫn luôn để
tâm theo dõi và tích cực yểm trợ các CTSQ kém may mắn tại
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quê nhà. Đặc biệt những vận động đóng góp yểm trợ này luôn
được sự quan tâm chung sức không những của các CTSQ ở
khắp các tiểu bang và ngoài nước Mỹ, mà còn của các thân
hữu yêu mến tinh thần Nhân Trí Dũng của tập thể Thiếu Sinh
Quân tại Colorado.
Về nhân lực, AET Dương Ngọc Sum đã quyết định gác
kiếm không quan tâm việc đời để chuyên tâm ăn chay niệm
phật. AET Nguyễn Mậu đang trong giai đoạn điều trị chứng
bệnh ung thư phổi. Tình hình sức khỏe có chiều hướng khả
quan. Mặc dầu tình trạng sức khỏe như vậy, anh vẫn tích cực
tham gia họp mặt với anh em và đóng góp ý kiến để xây dựng
chi hội, thể hiện nhiệt tình đáng quý của một người CTSQ đầy
tâm huyết.
Hội CTSQ Colorado sẽ tiếp tục chủ trương phát triển nhân
lực bằng việc kết nạp thêm những nhân tố ưu tú tại địa phương,
những người hội đủ những đức tính Nhân, Trí, Dũng với tinh
thần quốc gia triệt để hầu tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp
của đội ngũ CTSQ Colorado.
Kế hoạch hoạt động cho năm tới sẽ tổ chức Đêm Nhạc Hội
Tình Thương 2 với chủ trương trước là đem niềm vui đến cho
cộng đồng, sau là gây quỹ trợ giúp các CTSQ kém may mắn,
và khuyến học các con em gia đình CTSQ có khả năng nhưng
không có điều kiện. Ngày tổ chức dự trù là thứ bảy 28 tháng 5
năm 2016. Hội CTSQ Colorado mong đón nhận được sự ủng
hộ quý báu của các CTSQ các tiểu bang khác thu xếp thời gian
về tham dự để vinh danh tình đoàn kết AET keo sơn gắn bó.
Hội CTSQ Colorado kính chúc toàn thể quý AET trên toàn
thế giới một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy tình
nghĩa Anh Em Ta bất diệt.
Ban Chấp Hành Hội CTSQ Colorado.
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