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Lan Tân Hương 
 

 

 Ngày 8-11-09 vừa qua, Ban Chấp Hành họp tại nhà chị Tân Hương để thảo luận về 

những hoạt động trong tương lai của Hội Hoa Lan Việt Nam.  

 

 Chị Tân Hương mới gia nhập hội khoảng một năm, nhưng nuôi trồng hoa lan từ lâu.  Là 

một người năng động có lòng nhiệt thành với hội, chị xung phong trong mọi hoạt động và sốt 

sắng mời BCH tới họp cũng như sẽ trình bầy về kinh nghiệm trồng lan của chị.  

 

 Trong vườn phía sau, hai bên hông nhà không biết bao nhiêu là lan đủ mọi loài, mọi  

 

 

 

 

giống.  Nào là lan đất Cymbidium, lan Úc Dendrobium Australia, lan trúc Sobralia, Cattleya, 

Lalia, Onccidum v.v... đặc biệt khá nhiều lan Schomburgkia, loài lan của Mễ Tây Cơ.  
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 Ngoài vườn của chị nào là bưởi, xương rồng, cây cảnh được anh Dzoanh, người chồng 

thương vợ, giúp cho chị có một vườn cây đẹp đẽ và gọn gàng.  

 

 Hàng tháng chị đã chẳng quản ngại mang những cây lan đẹp và nặng nề tới hội trưng bầy 

cho mọi người chiêm ngưỡng. 

 

  Dù rằng bác Đáng bận việc gia đình nên tới trễ, 

các anh chị em đả thảo luận sôi nổi về việc tổ chức ngày 

Tân Niên của hội sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 2, 

năm 2010, tức là sau Tết Nguyên Đán một tuần.  Sau đó 

BCH cũng bàn về vấn đề tài chánh của hội.  

 

 Một vài người, nhất là cô thủ quỹ Lê Trâm lo ngại là chúng ta sẽ thiếu hụt ngân sách cho 

năm tới, tối thiểu cũng phải tốn hết $4000.  Năm vừa qua số hội viên mới lên tới 40 người, 

nhưng số hội viên cũ không tới vì lý do gia đình cũng không phải là ít.  Anh Hội trưởng Ngô 

Long vẫn lạc quan cho rằng những người có lòng với hội rất nhiều.  Riêng anh, anh có thể đóng 

góp mỗi tháng $100.  Nhưng Hội của chúng ta xây dựng trên nền tảng chung lưng gánh vác, cho 

nên cần có sự đóng góp đồng đều không nên trông cậy vào một vài người. 
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  Có người cho rằng Hội Hoa Lan là hội ăn uống.  Các cụ xưa thường nói Xuân Thu Nhị 

Kỳ, mà mỗi tháng BCH ăn tới 2 lần có lẽ hơi nhiều.  Nhưng họp hành mà không ăn uống mất 

vui, chẳng lẽ khách đến nhà mà lại chỉ có trà nước xuông coi bộ không đẹp chút nào, vả lại mọi 

người mang đến góp vui cho nên tình thân trong hội lại càng thêm đượm đà. 

 

 Thực vậy nếu không có Hội, sẽ không những cuộc họp, không có những bữa ăn ngon 

miệng dễ gì tạo nên tình thân ái và những cảnh vui vẻ như những tấm ảnh này. 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 

 

4 

 

 Bác Đáng tới trễ nhưng mang tới một rổ mận Hồng Đào cây nhà lá vườn, mọi người gọi 

lấy thêm muối ớt để thưởng thức hương vị quê nhà đã vắng bóng trên 30 năm qua. 

  

 Khi nồi bún bò đã gần cạn, rổ mận cũng chỉ còn vài trái còn xanh, mọi người lục tục ra về 

nhưng không quên mang theo “chiến lợi phẩmˮ. 

 

 

 Đến họp tại nhà chị Tân Hương, mọi 

người mới biết rằng anh Dzoanh ngoài việc chăm 

sóc khu vườn lan cho vợ, nuôi con cá tai tượng 

thật lớn, lại có tài chụp hình và làm cuốn DVD 

cho hội với âm thanh và hình ảnh tuyệt đẹp.  

 

 Thành thực cám ơn chị Tân Hương & anh 

Dzoanh và chúng tôi chờ đón cuốn DVD này. 

 

 

 

Mặc Lan 


