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 CHLB Đức, 01.03.2013 

 

Kính gửi : Quý Phụ huynh – Thân hữu (PH-TH) 

 Quý Trưởng, HĐTrN  thuộc CN 

 ACE Hướng Đạo Sinh 

 

V/v :  mời dự trại Bách Hợp 19, Kỷ niệm 30 năm thành lập CN. 

 

Thưa Quý  PH – TH, Quý Trưởng, HĐTrN và các ACE HĐS, 

 

Nhân dịp Lễ Phục sinh sắp đến, chúng ta lại sẽ gặp nhau nơi trại Bách Hợp 19 như thông lệ  từ nhiều năm qua. 

Lần này trại Bách Hợp 19 được tổ chức với một số chi tiết như sau : 

 

1.- Điạ điểm:   Freizeitheim Prayce  (http://www.prayce.net/) 

37447 Wieda, Bergstr. 49b 

 

2.- Thời gian:   từ 14 giờ  thứ Sáu 29.03.2013  đến 11 giờ thứ Hai 01.04.2013 

 

3.- Trại phí: 

Tham dự 1 ngày 2 ngày 3 ngày 

Hội viên 20 € 35 € 45 € 

Không hội viên 30 € 50 € 70 € 

 

4.- Vật dụng cần mang theo: 

- Quần áo ấm, áo mưa, quần áo lót, vớ, khăn, xà phòng tắm, kem và bàn chải răng, 

- Chén, bát, muỗng, đũa, ly, tô, đĩa, dép đi trong nhà, 

- Ấu mang theo : thước, keo, kéo, viết lông, viết chì màu để làm thủ công 

- Sổ tay, viết, dây dùng làm nút, đèn pin, la bàn (nếu có), tấm ra trải giường, bao bọc chăn, bao boc gối hay túi  

  ngủ. Đất trại có sẵn mền gối, không cần mang theo chăn (mền), túi ngủ, nệm lót.. 

- Nếu muốn ngủ lều phải tự mang theo đầy đủ vật dụng dùng cho lều trại (mùa lạnh) 

- Giấy ưng thuận cho đi trại của Phụ huynh dành cho các em dưới 18 tuổi, nếu các em đi một mình. Xin các LĐ 

lưu ý việc này ! 

- Ngành Thiếu và Thanh mang theo nồi niêu, thau, rổ, xô dựng nước… để nấu ăn; Vợt và banh bóng bàn vì trại 

  có bàn sẵn. 

- Nhân kỷ niệm Chu Niên lần thứ 30 của CN, đề nghị các LĐ cố gắng chuẩn bị một số tiết mục Văn nghệ (mang  

 theo y phục cần dùng..), chúng ta trình diễn trên Sân khấu nơi đất Trại. Họ có sẵn 1 Phòng lớn  và Sân khấu, 1 

  Đàn Dương Cầm... 

 

Cũng như các lần trại trước, chúng ta không nên mang những vật dụng quí giá theo. BTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu 

rủi ro bị thất thoát! Các em không nên mang theo những đồ chơi điện tử vào đất trại. 

 

Trên đây chỉ là  một số gợi ý các vật dụng cần mang theo, ngoài ra xin tùy nghi mỗi người 

 

5.- Dự kiến chương trình sinh hoạt trại : 

Thứ Sáu, ngày 29.03: thủ tục nhập trại, chia phòng, thủ công trại, sinh hoạt ngành, khai mạc trai, kỷ niệm 30 năm 

thành lập CN. 

Thứ Bảy, ngày 30.03:   sinh hoạt ngành, lễ Tinh thần .. 

Chủ Nhật, ngày 31.03: sinh hoạt ngành, đố vui để học, lửa trại 

Thứ Hai, ngày 01.04: tổng kết, tổng vệ sinh và chia tay   

 

Sau khi nhận được chương trình sinh hoạt các Tiểu Trại, chúng tôi sẽ gởi đến quý Trưởng  (trước 24.03.2013). 

 

Rất mong sẽ sớm được nhận ghi danh tham dự của Quý PH – TH và ACE để kịp lo về ẩm thực. Xin vui lòng ghi danh tại 

ban Huynh Trưởng LĐ ở mỗi địa phương.  

http://www.prayce.net/


 

HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM VÀ THÂN HỮU CHLB ĐỨC 
Die vietnamesischen PfadfinderInnen und Freunde i.d. BRD e.V. 

Email: ngoc-anh2@t-online.de 

 

 

VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG, Kto-Nr 6897835, BLZ  507 900 00 

Registr-Nr VR28615B-1 bei Amtsgericht Charlottenburg, Berlin ● Steuernummer: 27/658/51971 

Sitz des Vereins: Seeburger Strasse 5a -  13581 Berlin   

Để việc tài chánh lo cho kỳ trại được nhanh gọn hơn, rất mong quý PH-TH chuyển tiền cho Tr. Kiệt, Thủ quỹ của CN 

tiền trại BH 19 trễ nhất là ngày 20.03.2013 theo số Trương mục bên dưới (Fußzeile). Verwendungszweck xin ghi rõ Trại 

phí BH 19, LĐ (Hùng Vương, Sào Nam hay Hoa Lư) . Song song nếu nhận được những  ý kiến đóng góp để không khí 

trại HĐ của chúng ta thêm sinh động của Quý vị thì thật là quý báu. 

 

Trân trọng 

Thân ái BTT 

TM. Ban Tổ Chức 

Chi Nhánh Trưởng  

Nguyễn Ngọc Anh 


