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Bài ghi này hơn một nửa là tôi nghe kể lại trong những lúc chuyện trò vui vẻ giữa 

anh chị em, phần còn lại là ...cảm nhận của tôi. 

Trại Bách Hợp (BH) lần thứ 20 của CN được tổ chức từ 18 đến 21 04. 2014 tại 

Freizeitheim Ren You - Hubertus Str. 1b - 38700 Braunlage -Hohegeiß, tiểu bang 

Niedersachen.  

 



Khác với BH 19 phủ đầy tuyết, BH 20 chỉ… mưa, mù sương và thỉnh thoảng mưa 

tuyết nhẹ.  Mùa Phục Sinh mà!  

Mỗi trại BH có những điểm đáng nhớ khác nhau, BH 20 này cũng vậy.  

Trước hết có thể nói đây là lần đầu tiên Ban Quản Trại đã... từ chối cho những ai ghi 

danh tham dự trại… trễ hạn! Lý do là khoảng hơn mươi ngày trước hạn ghi danh, 

nhân số tham dự đã quá mức chứa của phòng ốc đất trại theo hợp đồng... 

Được biết, sở dĩ "được" như vậy là nhờ các LĐ, PH-TH đã phổ biến rộng rải đến bà 

con chung quanh, kể cả những người chưa biết trại HĐ như thế nào. 

LĐ Hoa Lư - Hamburg, ngoài việc đưa nhau đến trại bằng xe nhà, Tr. Quỳnh đã 

hướng dẫn một phái đoàn 30 người gồm PH-TH và các em đến trại bằng "xe lửa". 

Khởi đầu Tr. Quỳnh nghĩ chỉ đi với đôi ba gia đình, khoảng 10, 12 người nhưng hôm 

sau, rồi hôm sau nữa..bà con gọi đ/t đến ghi danh và muốn cùng đi chung... 

Tương tự Tr. Kiệt mọi khi chỉ 1 xe gia đình Tr., nay thêm 2 xe, đưa con số lên khoảng 

13, 14 người.. Lần này LĐ - SN, tuy các em Ấu, Thiếu giảm đi nhiều nhưng PH-TH 

lại...tăng cho nên cũng không kém bao nhiêu so với Tr. Kiệt! 

   

Riêng LĐ - HV, một số gia đình vì việc riêng không thể dự trại nhưng cũng vẫn là LĐ 

có số trại sinh đông đảo... 

Cũng may thời tiết không quá xấu, phòng sinh hoạt đầy đủ và thung lũng bên ngoài 

khá rộng nên chương trình sinh hoạt Ngành không gặp trở ngại.    

    



 

Đất trại gồm 1 dãy nhà nằm sát đường, mấy năm trước còn là..khách sạn Ren You, 

và một thung lũng rộng ở phía sau.. Vì (vốn) là...khách sạn cho nên mỗi phòng đều có 

WC và Dusche cho nên, thật tiện nghi như ở..."Hotel!" 

BH năm (thứ) 20… tuổi  này hy vọng sẽ vươn lên trở lại: tuổi 20, tuổi dám làm với 

nhiều..." mộng tưởng ". Các LĐ rồi sẽ " Thẳng Tiến ", lấy lại.. .phong  độ thuở nào! 

Sinh hoạt trại vẫn như cũ, nghĩa là sinh hoạt theo Tiểu trại và Ngành Ấu với 3 Đàn từ 

6 đến 8 em, Thiếu cũng như vậy. Riêng bên Thanh vừa đủ 1 tuần, 6 em, và các Thanh 

đã giúp đỡ Ấu và Thiếu suốt kỳ trại..Tiểu trại PH-TH và TrN thì đông hơn mọi khi, 

cũng trên 20 thành viên... 

 



   

Sau khi hội ý và cùng thỏa thuận, bên PH-TH và TrN sẽ đi thăm đỉnh Der Brochen - 

Harz, cao 1141 thước so với mặt biển (đất trại cũng nằm trên độ cao khoảng 400 

thước). Đây cũng là địa điểm xây đài Truyền hình đầu tiên của thế giới vào năm 

1936. Năm 1973 thuộc khu quân sự, cấm vãng lai của Đông Đức cũ và đến ngày 03 

tháng 12 năm 1989, sau khi bức tường Bálinh bị phá vỡ, thì cho thăm viếng. Nay là 

thắng cảnh thu hút du khách của địa phương này.... 

   

Sau khi coi máy điện toán chỉ dẫn " đường đi nước bước ": bà con có thể ngồi Seil-

bahn kéo lên đỉnh với giá 11 euro nếu không muốn ..leo núi! Tất cả..."xua quân xuất 

chinh chiếm đỉnh..Der Brochen!"(Tương tự ngày xưa, trước 1975, ngành Kha, nay là 

Thanh,..chiếm đỉnh Langbiang -Lâm Viên-, Dalat, anh Gà nói vậy) 

  



Khi đến chân núi, hỏi thăm mới biết là Seilbahn.. đã dẹp mất, nay muốn thì chỉ còn 

cách đi bộ thôi! Lúc này cũng đã gần 11 giờ, sau khi bàn qua tán lại, tất cả cùng tiến 

lên núi...chậm chạp!  

 

Chưa được nửa cây số mà mất gần 30 phút, theo ..nhịp bước như vậy có lẻ lên đến 

đỉnh, còn hơn 8 cây số,..trời vừa tối! Thế là..lại bàn nhau và sau cùng số người " thay 

mặt AE chiếm đỉnh" vừa đủ cho 2 xe, bà con khác thì.. "ô rờ lui!" Trong số người lên 

núi có anh Chi Nhánh Trưởng, anh Gà và tai hại thay, khi cách đỉnh khoảng hơn 3 

cây số, anh Gà bị đau đầu gối bên phải..Việc này cũng đã làm cản trở " nhịp quân 

hành " của anh chị em khác không ít...Rồi thì việc đứng trên đỉnh cũng ..thành công 

và chao ôi, đúng như đã thông báo rằng 1 năm thì đỉnh này hết 300 ngày bị sương 

mù, mùa Phục Sinh sương mù còn...thê thảm hơn, cách khoảng 5, 7 thước là khó 

nhận ra nhau, cộng với gió thổi như bão cho nên lạnh buốt xương luôn! Tuy vậy du 

khách " cùng chiếm " đỉnh cũng đông lắm, rất đông! 

  



  

 

    

Bởi sương mù quá xá cho nên chẳng thấy chi hết! Chỉ nhìn được một chút xíu chân 

tháp (truyền hình thuở xưa?), mấy phần trên chỉ thấy một màu xám xịt cùng nhà ga 

xe lửa kế bên với 2 đoàn tàu, một chở khách từ chân núi lên và một đưa khách xuống 

(nằm ở một làng khác với nơi có Seilbahn), loại xe lửa ngày xưa phun khói mù 

mịt,...Khoảng ba mươi phút sau đó chúng tôi lại kéo nhau ..hạ sơn! Xin nói lại là toàn 



bộ trên đây tôi nghe AE nói ở trại, có một anh chép miệng rằng, người ta nói "..mỏi 

gối chồn chân...", còn anh Gà " đau gối (quá) lết chân mà vẫn muốn...leo...!hìhìhì..", 

vì không nỡ làm lơ cho nên phải..kề bên anh,thiệt mất thời giờ quá! Riêng anh Gà thì 

nói, cũng may có chị Thanh Hương(?) và chị Huê bên HL, người đưa thuốc uống 

chống đau, người đưa dầu nóng.., nếu không còn về trễ hơn nữa. Anh cũng nhận ra 

một điều, đó là: " ốm ..nhưng không yếu!" Chị Huê và Hoàng Lan (HL), Phượng -

Thái- (HV), tưởng gió thổi mạnh một chút là các chị sẽ... bay mất nhưng thật không 

ngờ..lên (núi) xuống (núi) không mệt mỏi!. 

    

    

Phần ẩm thực kỳ trại nào cũng đều trông vào PH-TH và TrN, lần này, may mắn 

thay!, ..xuất hiện nhiều đầu bếp sáng giá từ Ngàn Sao cho tới.. đếm Sao không xuể! 

Thể hiện rõ nhất là trong phần thi thố tài năng, nấu các món ăn Ba Miền do các 

nhóm vừa kết hợp trong trò chơi Olympia, gồm chung từ Ấu đến PH và TrN. Trưởng 

Minh Hùng đã điều khiển cuộc chấm giải thật hào hứng, sôi nổi, khó có thể quên 

những trận cười khi cho điểm...! Các món ăn Ba Miền được trại sinh chiếu cố 

đến..."miếng cuối cùng!" 

   

Trại HĐ thì không thiếu phần lửa trại với các Quản trò quen thuộc, Tr. Huân, Minh 

Hùng, Huy (Sào Nam, vừa trở lại sinh hoạt ) ...v..v.., điều đáng ghi nhận là không 

những tất cả các em Ấu, Thiếu, Thanh đều tham dự với các tiết mục dễ thương và cố 

gắng diễn tả bằng  tiếng Việt, PH-TH và TrN cũng..." múa may " không kém... 

 



    

  

Trong phần (tạm) đúc kết ưu khuyết, tất cả các em, từ Ấu đến thiếu, đều thích thú và 

các Ấu cũng muốn.. được chơi trò chơi đêm! Riêng Thanh thì kêu nhiều việc phải làm 

quá nên...mệt hơn mọi khi, tuy vậy cũng đã học hỏi được nhiều thứ..  

BH 20 cũng đã thành lập được 2 Làng Bách Hợp - HĐTrN: Hùng Vương - Ffm và 

Hoa Lư - Hamburg. Có lẻ do " đã đến lúc " cho nên công việc tiến hành thật mau 

chóng trong niềm vui chung của tất cả anh chị em tham dự buổi họp..mở rộng!  

 
Hình chụp chung một số đại diện hai Làng BH, từ phải sang trái: 

LBH-Hoa Lư/Hamburg:  Hàng trước, người thứ 3, Tr. Hoàng Lan (Mõ) và đứng cạnh bên phải Tr. Lan là  

Tr. Huê (Lý Trưởng) 

LBH-Hùng Vương/Ffm: Hàng sau, người cao nhất đứng giữa cờ là Tr. Long (Mõ) và đứng cạnh bên phải Tr. Long là 

   Tr. Việt (Lý Trưởng),  

 



 
hai Làng BH chụp chung với BHT – CN. 

 

Thông thường sau bửa ăn đều có thời giờ nhàn rỗi và đó cũng là lúc mà các kỷ niệm 

đua nhau quay lại... và... 

CN - ĐỨC LUÔN NHỚ  ƠN... 

Trong một lần nói về những trại Bách Hợp đã qua, nghe anh chị em Trưởng nhắc 

đến các CN Bạn mà trong đó CN-Pháp và các Trưởng đã gắn bó, giúp đỡ CN - Đức 

thật nhiều, điển hình là Tr. Voi già Nghiêm văn Thạch và Cò trầm lặng Vĩnh 

Đào....,chẳng những trại Hè mà trại Huấn luyện cũng vậy. Khi thì có cả hai, khi thì 

có Trưởng này vắng Trưởng kia... 

CN-Đức liên lạc bên Pháp ban đầu là với Tr. Voi già Nghiêm văn Thạch, khoảng 

năm 1982(!). Trưởng đã tích cực hổ trợ các sinh hoạt CN-Đức, từ trại Hè đầu tiên 

1984, trại Tự Lực, đến các trại Hè Bách Hợp sau này. Đặc biệt Bách Hợp 1 ở Kar-

ben cả phái đoàn Pháp sang dự nhằm lúc thời tiết quá xấu, mưa như trút nước, các 

Tiểu trại..lụt lội..v..v.. Có một lần họp Hội Đồng Trưởng Châu Âu, do LĐ Thất Sơn ở 

M´gladbach được ủy nhiệm tổ chức, các Trưởng tham dự đều mang theo túi ngủ và 

nệm hơi đầy đủ, nhưng...thiếu cái bơm hơi! Người này nghĩ người kia sẽ đem cho nên 

cuối cùng..không ai mang theo..Còn nhớ, anh Gà nói, lúc đó ( cổ động ) nhờ em Sơn 

Nhím TS " thổi " vào nệm hơi của Voi già..!  Sau khi nệm Voi già đủ...hơi để nằm, 

anh (Gà) ..muốn nhờ Sơn.."thổi tiếp" cho anh, nhưng bị từ chối ngay tức thì vì...hết 

hơi thổi rồi, em Sơn Nhím kêu lên! hihihi... 

Trong một lần họp HĐT Âu châu tổ chức tại Bálinh năm 2006, hai Trưởng Cò trầm 

lặng và Gà tếu Mai Quốc Tuấn từ Pháp sang dự, đã bị Tr. Huân ..bỏ quên ở trạm xe 

Bus hơn cả giờ đồng hồ! Thật ra Tr. Huân ..không quên nhưng vì chắc là lạnh (quá), 

hai Trưởng Cò và Gà ngồi..kín đáo trong một góc phòng đợi khiến Tr. Huân "tìm" 

không thấy.. 



Về trại Huấn luyện thì trại Dự Bị Tráng ở Erding- Bayern, do "Cố Trưởng" Trần 

Thanh Phong đảm nhận phần tổ chức, đúng vào mùa Đông mà lần đó bão tuyết rất 

mạnh...Các Tr. đến từ Hòa Lan tưởng là ngủ ở xa lộ! .. 

Trại Huấn luyện Dự Bị Thiếu ở Weinstadt - Baden Württemberg thời tiết tốt hơn... và 

các Tr. Voi già, Cò trầm lặng, lúc nào cũng là "đầu tàu" các kỳ trại huấn luyện... 

Nhắc đến các Trưởng, nói chung tất cả các CN từ Anh-Tr. Nguyễn Đức Chung, Bỉ-

Cha Nguyễn Xuyên, Hòa Lan- Tr. Bùi năng Phán, Vũ công Cường.., Na Uy-Tr. Lê 

Thiên Vinh, Ý-Kiều văn Cường, Vũ văn...  và CN Pháp- Nguyễn Minh Hiền, Mai 

Quốc Tuấn, Trần Gia Bình-..., nhất là Voi già và Cò trầm lặng, 

CN-Đức luôn nhớ ơn... 

Ngày cuối của Lễ Phục Sinh, thứ Hai, cũng là ngày cuối trại Bách Hợp.. 

Tất cả..." gặp nhau đây rồi chia tay..."  và hẹn  " Lúc thú vui này.." vào trại tới, BH 

21! 

Phó Nhòm CN.  

  -05.2014- 
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