
Như thường lệ, hội TQLC Iowa hàng tháng 
vẫn có những cuộc họp nhằm thông báo tin tức 
của TH, các hội địa phương và các sinh hoạt 
cộng đồng… đồng thời thăm hỏi sức khỏe lẫn 
nhau, cũng như tham dự bửa cơm thân mật 
hàng tháng của gia đình TQLC Iowa.

Năm qua, Hội đã tổ chức Tết Nguyên Đán 
cho toàn gia đình TQLC và một số thân hữu 
của hội tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 
Người Việt Iowa.  Đây cũng là dịp để các cháu 
thế hệ thứ hai, thứ ba quen biết nhau.

Một chương trình Tết mang thật nhiều ý 
nghĩa đối với gia đình TQLC Iowa.

Hàng năm vào tuần lễ cuối tuần của tháng 
9, hội TQLC Iowa đều tổ chức Sinh Nhât mừng 
ngày Thành Lập BC TQLC, trong không khí 
gia đình.  

Tham dự gồm NT SG, các MX và gia đình.  
Đặc biệt từ nhiều năm nay, và đã trở thành 
thông lệ, các MX và gia đình từ các tiểu bang 
lân cận Iowa như Indiana, Michigan, Illinois, 
Minnesota, Wisconsin thỉnh thoảng từ Canada 
đều về tham dự.  Vô hình chung trở thành ngày 
Sinh Nhật Binh Chủng của vùng Trung Tây 
Bắc Hoa Kỳ.

Tháng 12/2015 MX Đinh Tấn Lộc nhận 
trách nhiệm Hội trưởng Hội TQLC Iowa, MX 
Trần Thiện Nguyện tiếp tục đảm trách vai trò 
Hội Phó, Thư Ký kiêm Thủ Quỹ hội nhiệm kỳ 
2016-2018.

Tháng 1/2016, MX Hồ Phó Giêng, thành 
viên Hội TQLC Iowa ra đi.  Tang lễ của anh 
được gia đình và Hội TQLC Iowa tổ chức chu 
đáo và đơn giản. 

Tham dự tang lễ anh gồm các MX và gia 
đình hội TQLC Iowa, từ xa về NT Tôn Thất 
Soạn, MX Nguyễn Đăng Hoà tuy sức khỏe 
yêu, nhưng cũng vể tiễn đưa.

Đặc biệt, MX Chương Thiện, Nguyễn Văn 
Cảnh từ Houston, MX Tử Đức Thọ và gia đình 
từ Santa Ana, CA  về tham dự.

Vào dịp cuối năm Âm lịch, hội tổ chức 
thăm viếng MX Nguyễn Ngọc Thảo, MX Viễn 
Thám Phạm Gia Thụy trong nursing home. 

Chương trình cho năm 2016, Hội TQLC 
Iowa tích cực yểm trợ ĐH TQLC tại Michigan.

Đối với cộng đồng địa phương, hội TQLC 
Iowa là nổ lực chính trong các công tác của 
cộng đồng.
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