
BA MƯƠI NĂM  -  CHI NHÁNH ĐỨC 

 
Cứ mỗi mùa lễ Phục sinh là anh chị em của Chi Nhánh (CN) Đức lại gặp nhau 

trong một kỳ trại ngắn ngày. Lý do lễ Phục Sinh là khắp nước Đức đều được nghỉ 

học, nghỉ làm cùng một thời gian như nhau. 

Năm nay ngoài chuyện tham dự trại Bách Hợp 19, chúng tôi còn có dịp kỷ niệm 

30 năm thành lập CN Đức và trong kỳ trại này BTV/HĐTƯ-HĐVN và Ban Cấp 

Huân Chương đã chấp thuận đề nghị của HĐT-Chi Nhánh, trao tặng Huân 

Chương Bách Hợp đến hai Trưởng đã đóng góp nhiều công sức cho CN. 

   

Tuyết trắng dày đặc, mùa Đông kéo dài lâu hơn mọi năm. Trước đó một hai tuần 

còn có bão tuyết cũng như tuyết rơi suốt ngày đêm, vì vậy xa lộ luôn xảy ra tai 

nạn! 

Sáng thứ Sáu, 29.03., chúng tôi khởi hành. Cũng may một hai ngày vừa qua tuyết 

ngừng rơi và đã tan dần, nhưng cũng còn lạnh lắm. Tuy vậy: 

                  đường xa thì mặc đường xa                                                    

                  nếu mà xa quá thì ta đi hoài (không phải…thì ta đi về đâu đó!)  

Sau hơn năm trăm rưỡi cây số đường dài, chúng tôi đã đến nơi. 



Trại trong dịp lễ Phục Sinh đều phải mướn và ngủ trong nhà, lần này cũng vậy. 

Thế nhưng đất trại BH 19 thật lý tưởng: phòng ốc rộng rãi, phong cảnh với núi 

đồi chập chùng bao quanh, nhà cửa xây cất như là trên từng bậc thang theo dốc 

đồi cao thấp. Nhìn cảnh khiến liên tưởng đến thành phố sương mù Dalat ngày 

nào! Và, nơi đất trại của quận Wieda này, mùa Đông vẫn còn, chưa đi qua: tuyết 

dày và phủ đầy khắp cả, mặc dù trời đã vào Xuân gần tuần nay! 

Địa chỉ đất trại tìm cũng… không đơn giản vì phải rẽ vào con dốc vừa ngặt vừa 

cao với dãy nhà nằm sâu bên trong! Lần lượt các LĐ đều có mặt: Hoa Lư ở 

Hamburg, Sào Nam ở Bá Linh, Hùng Vương ở 

Frankfurt/Main và chúng tôi đến từ München. Sau 

những tay bắt mặt mừng ríu rít tưởng chừng lâu lắm 

mới gặp lại, tuy cũng có một vài Trưởng và Phụ huynh vì 

bận nên không thể dự trại. Một ngạc nhiên thích thú đến 

với anh chị em tham dự, đó là sự có mặt của Trưởng 

Nguyễn Thanh Quang, Tr. đã tạm ngưng sinh hoạt khá 

lâu vì công việc, nay dự trại với “hoàng tử tí hon“, con 

trai đầu được khoảng hai tuổi rưỡi của Tr., cháu Martin! 

 

Tối thứ Sáu, trước lễ khai mạc là lễ tiễn Ấu lên Thiếu, năm nay có 5 em Tiểu trại 

Ấu lên Thiếu. Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm với 

sự tham dự của toàn trại.  

   

   

Những kỳ trại Bách Hợp gần đây, lễ khai mạc thường diễn ra vào buổi tối. Trời 

tốt thì ngoài sân với những cây đuốc Thiếu và Thanh cầm sáng cả góc trời, trời 



xấu thì trong phòng, dĩ nhiên không thể dùng đuốc. BH 19 khai mạc… trong 

phòng! 

 

Phòng sinh hoạt thật rộng rãi. Trên tường hai lá cờ Đức-Việt (CờVàng) nằm chéo 

giao cạnh vào nhau, thấp xuống bên dưới và nằm giữa cờ Đức-Việt là cờ CN, cờ 

LĐ chỉ có Hoa Lư nhớ mang theo, treo bên dưới cờ Đức và dưới Cờ Vàng là Hoa 

Huệ HĐVN với chân dung (cố) Trưởng Trần Văn Khắc, người sáng lập PT-HĐVN, 

nhằm nhắc nhở chúng tôi, những người đi sau, luôn nhớ công sức của những 

người đi trước. 

  



Trong thời gian sinh hoạt Tiểu trại, một phiên họp Đại Hội Đồng khoáng đại 

được triệu tập nhằm nghe BCH trình bày thành quả cũng như tài chánh trong 

năm qua, dự kiến sinh hoạt trong năm nay và vấn đề nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp. 

BCH đương nhiệm được lưu nhiệm … 

 

Sáng thứ Bẩy, sau thể dục và ăn sáng, tiếp đến là chào cờ cùng câu chuyện dưới 

cờ. Ngoài trời tuyết lại rơi nhè nhẹ nhưng không vì vậy mà làm mọi người chùng 

bước, theo chương trình sẽ đi một vòng vừa tìm hiểu cư dân vừa ngắm phong 

cảnh “cao nguyên“. Tuy hôm nay không là ngày lễ nhưng ngoài đường lâu lâu 

mới thấy một xe chạy qua, bóng người càng hiếm... Nhà cửa thật đẹp nằm theo 

ven đồi, nhìn qua khiến người ta có thể nghĩ ngay nơi này hẳn có một cuộc sống 

thảnh thơi, nhàn hạ! 

   

Sinh hoạt Ngành sau đó cũng đã tiến hành tốt đẹp. Các em Ấu được hướng dẫn 

làm những giỏ giấy để dùng vào việc tìm trứng ngày mai, HĐTrN và Phụ huynh 

lại được một Phụ huynh LĐ Hoa Lư chỉ cách xếp giấy thành những đóa hoa, môn 

này đã tạo được nhiều hào hứng cho mấy chị. 

Sau cơm trưa và nghỉ ngơi là trò chơi lớn toàn trại do các em Thanh điều khiển, 

đã gây một không khí sôi động với những trận cười dòn! Những thi đua giữa các 



đội trộn lẫn “trẻ già“ lần lượt nối tiếp nhau vượt qua chướng ngại để đến nơi tự 

chọn chủ đề mình muốn, chẳng hạn như tên thành phố hay tên trái cây..v..v.., và 

lật tấm giấy che mẫu tự, thí dụ như S, phải trả lời ngay trong 10 giây, hoặc Sàigòn 

hoặc Sa Đéc…  

 

  

Đến giờ lễ tinh thần, anh chị em hoặc đi lễ ở nhà Thờ hoặc cùng nhau làm lễ (đơn 

giản) ở nhà. Dự tính văn nghệ bỏ túi của HĐTrN cùng PH không làm được vì lễ ở 

nhà Thờ kéo dài hơn. Tuy vậy, một nhóm HĐTrN và PH cũng đã cùng nhau… 

Karaoke… đến gần 12 giờ đêm! 

Sáng Chủ Nhật, sau những thường lệ của chương trình mỗi sáng, các em Ấu và cả 

Thiếu chạy ra sân tuyết tìm trứng! Sau đó chơi “trượt tuyết!“. Các em ngồi trên 

những xe nhỏ (bằng nhựa hay bằng gỗ) trượt xuống dốc. Trò chơi này không 

riêng gì các em mà người lớn cũng rất thích! 

  



Đố vui để học của bên Ngành Ấu và Thiếu cũng… khá sôi nổi. Internet đã đóng 

góp công sức rất lớn trong trò chơi này cùng sự tiếp tay cho Ngành Ấu cũng như 

Thiếu của các Thanh. Song song trong khoảng thời gian này, HĐTrN và PH đã đua 

nhau trổ tài làm bánh: bánh bò nướng, bánh tiêu... Các trại sinh đã “chiếu cố thật 

kỹ“ các món phụ của quí “lão ni“  làm ra… 

   

Sau cơm chiều ai cũng nao nức đến giờ lửa trại! Trước khi bắt đầu lửa trại, một 

nghi lễ trang nghiêm trao tặng Huân Chương Bách Hợp do Trại Trưởng chủ trì. 

Trưởng Lý Kiệt, Thủ Quỹ CN, được mời ra nhận huân chương. 

 

Trưởng Minh Hùng tuyên đọc Quyết Định cấp và Trưởng Ngọc Anh, Trại Trưởng, 

trao Huân Chương Bách Hợp cho Tr. Kiệt. Tr. Kiệt… cảm động phát biểu, 

BTV/HĐTƯ cũng như Ban Cấp HC đã có “để ý đến công sức hơn 20 năm phụ 

giúp... rửa chén ở các trại“ của Tr., từ nay Tr. sẽ được miễn vĩnh viễn chuyện này, 

Tr. chớp mắt và nói rằng chỉ nói cho vui chứ thật cảm động về món quà tinh thần 

mà PT dành cho..và chắc là phải hứa làm... Thủ Quỹ… trọn đời cho CN!  Tất cả trại 



sinh đã  A  thật lớn và hát bài hát ngắn Hoan hô…nhằm chúc mừng Tr. nhận 

Huân Chương  và đồng thời chấp thuận.. để Tr. làm Thủ Quỹ CN cả đời..! Riêng 

Trưởng Bích Vân vì phút cuối bận việc nên không dự trại được, Tr. Ngọc Anh nhờ 

Tr. Minh Hùng mang Huân Chương và văn bản chấp thuận về LĐ-Hùng Vương 

trao giùm lại Tr. Bích Vân qua một nghi lễ ở LĐ! 

  

  

Lửa trại rồi cũng bắt đầu, tuy không có được một đống lửa lớn ở ngoài trời, có 

muốn cũng không thể, nhưng với ngọn lửa nhỏ (đèn cầy) cũng làm anh chị em 

nhảy lửa thật ..hùng khí! Những trò chơi, bài hát chen nhau không để thời giờ 

trống. Do kỷ niệm CN đã góp mặt và góp sức cùng HĐTƯ trong 30 năm qua, các 

LĐ đã tập dợt một vài màn đặc biệt để cùng mừng kỷ niệm này. Tuy vậy một 

“trục trặc kỹ thuật ngoài dự tính“, trước giờ cơm chiều, một trại sinh “nồng cốt“ 

trong màn văn nghệ..phải đưa vào bệnh viện, vì vậy các em Thanh..nhảy vào cứu 

“bồ !“. Bởi thời gian quá cấp bách, việc tập tành không thể tránh khỏi..lộn xộn! 

Hai em Công của Hùng Vương  và  Vi của Sào Nam, thế vào chỗ thiếu, đã... chạy 

qua bên này, chạy sang bên kia theo (nhiều) lời “nhắc tuồng“, nhưng nào có hề 

chi, HĐ mà, trại sinh đã được một trận cười vui vẻ.  

Chưa hết, theo lời Tr. Huân phát… pháo, khen người giới thiệu, anh Tin, LĐ- HV, 

khi anh giới thiệu màn tiếp theo: ..Khúc Ca..Nghèo Nàn! Chưa bắt đầu bà con đã 

cười dòn. Khúc Ca Ngày Mùa của nhạc sĩ Lam Phương thành Khúc Ca..Nghèo Nàn, 

bởi y trang (để quên ở nhà?) dùng những vật liệu có sẵn tại đất trại: bao rác làm 



áo, thùng giấy cắt ra làm nón, làm thúng..v..v…rồi vẫn phải… chạy qua chạy lại 

làm cho “sân khấu… tưng bừng… sôi động“… Đến đây không ai quên màn trình 

diễn bất đắc dĩ của… bố con Tr. Thanh Quang! Chắc là quá lâu không thể dự… lửa 

trại, Tr. Quang hẳn… thèm lắm lắm. Vì phải chăm sóc cho Trưởng tử nên rất ít, 

hay là không có, thời giờ sinh hoạt cùng anh chị em ngay cả trong BH 19 này. Khi 

Tr. Quang thấy trình diễn ở lửa trại vừa trống bèn nhảy ra cho cái màn… “cỡi 

ngựa“. Mới vừa cầm dây cương, Trưởng tử, cháu Martin, chạy ra đứng bên phụng 

phịu, lắc lắc cái đầu, bậm môi… dãy nãy, nhứt định không… buông! Bố đành… quì 

xuống chịu thua! Bỗng tôi nghe ai đó nói: khi trước còn đơn độc, màn ruột của 

Tr. Quang là... cho “con thỏ ăn cỏ“, nay có Martin màn ruột bây giờ lại là chơi trò 

“cỡi ngựa..!“… hihihi...  Khi lửa trại kết thúc, màn...tự phát Karaoke lại…khởi đầu! 

Tối nay có mấy Thú xin gia nhập vào Hội Đồng Rừng… 

 

Thứ Hai, ngày cuối, trời lại nắng đẹp và tuyết càng tỏa thêm màu trắng toát. 

Sau điểm tâm và dọn dẹp vệ sinh, tổng kết kỳ trại trước khi hạ cờ. Những ưu 

khuyết (tạm thời) được nêu để rồi nhắc nhau, kêu gọi nhau cùng tham gia sinh 

hoạt kế tiếp. 

Cuối cùng, “...gặp nhau đây, rồi chia tay…“, sau 11 giờ chúng tôi ra về. Anh chị em 

Sào Nam, Hoa Lư, Hùng Vương còn..chuyện trò (hay bịn rịn?) trước cửa nhà trọ. 

30 năm qua không ít thăng trầm, CN còn được như hôm nay, với anh chị em 

thuộc Hội Đồng Trưởng CN chúng tôi, đã là niềm vui lớn. 

Gl & Minh Trang  -BH 19-                  



 

 

 

  



 

 

  

TB: Còn nhiều Hình ảnh Trại BH  trong trang nhà http://www.hdvietnam.de 

kính mời quý Trưởng và ace vào xem.  

http://www.hdvietnam.de/

