
 

 

THƯ BAN THƯỜNG VỤ 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

Thưa Quý Trưởng, Các Em Hướng Đạo Sinh cùng toàn thể 
Trại Sinh Thẳng Tiến 10. 

Ngày hội lớn đã gần kề, chắc chắn vào thời điểm này hầu 
hết các Trại Sinh Thẳng Tiến 10 đã chuẩn bị chu đáo hành 

trang để lên đường trực chỉ Houston, Texas. 

Hành trang mỗi người mỗi khác tùy theo hoàn cảnh cá nhân nhưng sẽ 
cùng chung một bầu nhiệt huyết giữ vững, phát triển phong trào và giữ 
vững lý tưởng Hướng Đạo Việt Nam. 

"Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường", điều này cho thấy cho dù 
trong bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng "sắp sẵn" để cuộc chơi Hướng 
Đạo được vui, bổ ích và thành công.  Một ngày nắng hay một ngày mưa 
chỉ làm cho chiếc áo Hướng Đạo ước đẫm nhưng không làm cho chùng đi 
những bước chân Việt Nam. 

Vì hoàn cảnh đất nước chúng ta phải bắt buộc ly hương sống xa rời nơi 
quê cha đất tổ nhưng trong tim người Hướng Đạo lúc nào cũng hướng về 
đất nước Việt Nam .  Hơn bao giờ hết trong lúc chúng ta chuẩn bị về lại 
Thẳng Tiến thì nơi quê nhà lãnh hải và lãnh thổ của đất nước chúng ta 
đang trong giai đoạn cực kỳ nguy ngập.  Không ai trong chúng ta có thể 
ngồi yên để cho quê hương chìm đắm trong hiểm nguy.  Hãy cùng nhau 
tâm niệm "trung thành với Tổ Quốc" và rồi tùy mỗi cá nhân có những 
hành động cụ thể thực hiện lý tưởng cao đẹp để không hổ thẹn với con 
cháu sau này. 

Trại Thẳng Tiến sẽ vui, Trại Thẳng Tiến sẽ thành công, Trại Thẳng Tiến sẽ 
là nơi chúng ta cùng nhau hát vang "Này công dân ơi đứng lên đáp lời 
sông núi". 

Hãy cùng nhau chơi một cuộc chơi Hướng Đạo một đời, một đời có ý nghĩa 
cao đẹp của Con Cháu Tiên Rồng. 

Hẹn gặp lại nhau tại Thẳng Tiến 10.  Chúc nhau lên đường về Houston 
bình an. 

Thân Ái Bắt Tray Trái, 

T.M. BTV-HĐTƯ/ HĐVN 
Võ Thành Nhân 

Số 5 Tháng 6, 2014 

Trại Họp Bạn HĐVN 
Thẳng Tiến 10 
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Hội Đồng Trung Ương 
Hướng Đạo Việt Nam 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

THẲNG TIẾN X 

 

Kính gửi: Các Cơ quan Truyền Thanh, Truyền Hình, và Báo Chí 

Trại Họp Bạn Thẳng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại là một trại Họp Bạn quy mô lớn bao gồm 
khoảng 60 Liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam, ghi danh với các Hội Hướng Đạo Bản Địa và Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam, đến từ các tiểu bang của Hoa Kỳ cùng các quốc gia khác như Úc, Pháp, 
Đức và Canada.  Riêng tại Hoa Kỳ có 55 Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam từ các Miền Tây Bắc và Tây 
Nam Hoa Kỳ (Washington State, Oregon, California), miền Trung Hoa Kỳ (Minnesota, Michigan, Texas), 
và miền Đông Hoa Kỳ (Massachuset, Maryland, Virginia, New York, Florida...) 

Lần lượt theo thời gian gần 30 năm qua đã có 9 kỳ Trại Họp Bạn Thẳng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam 
được tổ chức thành công theo thứ tự: 

• Thẳng Tiến I:  tháng 8/1985 tại Jamville, Pháp 

• Thẳng Tiến II:  tháng 8/1988 tại Camp Everton, Ontario Canada. 

• Thẳng Tiến III:  tháng 7/1990 tại San Jose, California, Hoa Kỳ 

• Thẳng Tiến IV:  tháng 8/1993 tại Le Breuil, Pháp 

• Thẳng Tiến V:  tháng12/1995 tại Glenfield, Sydney, Úc 

• Thẳng Tiến VI:  tháng 6/1998 tại Lake Fairfax Park, Virginia, Hoa Kỳ 

• Thẳng Tiến VII:  tháng 7/2002 tại Camp Strake, Houston, Texas, Hoa Kỳ 

• Thẳng Tiến VIII:  tháng 7/2006 tại Rancho Jurupa Park, Riverside, California, Hoa Kỳ 

• Thẳng Tiến IX:  tháng 7/2009 tại Lozenro Park, King City, California, Hoa Kỳ 

Và Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến X sẽ đượ̣c tổ chức tại Camp Strake, Conroe 
(Houston) Texas từ 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2014. 

Hội Đồng Trung Ương HĐVN và Ban Tổ Chức và Điều Hành Trại TT10 trân trọng thông báo và kính mời 
các Cơ quan Truyền Thông (Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí) vui lòng đến tham dự Ngày Văn 
Hóa Truyền Thống Trại Họp Bạn Thẳng Tiến X từ 10 giờ sáng Thứ Bảy 28 Tháng 6 năm 2014 và kéo dài 
đến Buổi Lễ Khai Mạc Trại TTX vào 7 giờ chiều cùng ngày. 

Sự hiện diện của quý Vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho ban Tổ Chức và toàn thể các Hướng Đạo Sinh Việt 
Nam hiện diện tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến lần thứ 10 tại Houston và tiếp tay cùng chúng tôi trong công 
cuộc đào tạo môt thế hệ trẻ Việt Nam tốt đẹp và lành mạnh tại hải ngoại. 

Trân trọng, 

Thay mặt Ban Tổ Chức và Điều Hành Trại Họp Bạn HĐVN Thẳng Tiến 10 
Ngô Vinh Khoa – Trại Trưởng 
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TRƯỞNG TRƯƠNG TRỌNG TRÁC VÀ BAN BÁO CHÍ THẲNG TIẾN VII  

 

Trưởng Trương Trọng Trác (nhà báo Trọng 
Kim) tại Thẳng Tiến VII - 2002 

Thời gian thấm thoát trôi qua.  
Mới đó mà đã muời hai năm.  
Năm 2002 Thẳng Tiến VII diễn ra 
ở Camp Strake.  Năm 2014, 
Thẳng Tiến X, lại diễn ra ở Camp 
Strake.  Bao nhiêu kỷ niệm của 12 
năm trước lại hiện về trong trí của 
người trại sinh mà ngày ấy hình 
như trên đầu chưa có sợi bạc sợi 
đen.  Thế mà nay, những sợi đen 
chỉ thấp thoáng đâu đó của người 
trại sinh “thất thập” sắp vác ba lô 
về miền đất xưa để cùng hòa với 
dòng người từ bốn phương đổ về 
vui với những ngày hội Thẳng 
Tiến. 

Bao nhiêu lá rừng đã rơi và cuốn 
hút theo với thời gian nhưng 
những dấu chân kỷ niệm vẫn còn 
đó.  Những khuôn mặt thân 
thương vẫn còn đậm nét trong 
dòng tâm tưởng.  Một trong 
những kỷ niệm khó quên là những 
sinh hoạt tại Lều Báo Chí Nguyễn 
Trãi của trại họp bạn Thẳng Tiến 
VII với những Trưởng từ khắp 
nơi, trong đó có hình ảnh đậm nét 
của Trưởng Trương Trọng Trác, 
là người mỗi ngày đều có bài viết 
cho “Bản Tin Họp Bạn”.  Trưởng 
Trác đã viết cho Bản Tin Họp Bạn 
số 1 có tựa đề “ Mừng, Lo Nhập 
Trại” như sau: “ Thứ bảy 29 tháng 
6 trước ngày nhập trại, trời 
Houston đột nhiên mưa tầm tã cả 
ngày.  Mừng và lo.  Mừng vì nhờ 
cơn mưa, Houston trở nên mát 
mẻ khi Trưởng Nghiêm Văn 
Thạch từ Pháp qua cũng như 
nhiều anh em ở xứ lạnh tới vẫn lo 
ngại cái nóng thiêu đốt mùa hè 

của Texas cảm thấy dễ chịu.  Lo 
vì sợ mưa tiếp thì các em nhập 
trại sẽ vất vả…”.  Trong Bản Tin 
Họp Bạn số 2, bài viết của 
Trưởng Trác có tựa đề: “Chờ Ai, 
Ai Chờ…” có đoạn “Chiều khai 
mạc trại, may quá, cơm mưa buổi 
trưa cũng đi qua.  Mấy anh chị ở 
xứ lạnh tới không đụng phải cái 
nắng thiêu đốt của tháng bảy 
Houston nhưng lại gặp cái ẩm, 
người cứ nhơm nhớp.  Cũng may 
trời về chiều có những làn gió nhẹ 
nên cũng cảm thấy dễ chịu…”  Từ 
số đầu cho đến số cuối, Trưởng 
Trác đều có bài “Ghi Vội Nhiều 
Kỳ” viết về những gặp gỡ các 
Trưởng mà Trưởng Trác đã cùng 
sinh hoạt ngày xưa ở Việt Nam 
với nhiều kỷ niệm khó quên.  
Trưởng Trác còn nêu lên một số 
nhận định về sinh họat Hướng 
Đạo trong nước và hải ngoại.  Nói 
về HĐTƯ/HĐVN, Trưởng Trác ghi 
nhận: “…Chỉ việc nhìn lại từ 1985 
đến nay, 2002, đã có bảy trại họp 
bạn thế giới của HĐS Việt Nam 
thì quả vai trò của HĐTƯ/HĐVN 
không phải là không cần thiết…”  
Viết về Hướng Đạo Trưởng Niên, 
Trưởng Trác có nhắc sự kiện 
“Trưởng Nguyễn Trung Thoại trao 
đuốc cho Trưởng Hoàng Ngọc 
Châu”.  Trưởng Trác viết tiếp: 
“…Sáng ngày 4 tháng 7, hơn 30 
HĐ Trưởng Niên đã từ đất trại tới 
nghĩa trang Rest Haven cách đó 
không xa để viếng thăm mộ 
Trưởng Nguyễn Văn Thơ, nguyên 
hội trưởng hội HĐVN…” 

Không thể trích hết các bài viết 
của Trưởng Trác trong các Bản 
Tin Họp Bạn.  Đến đây, xin trích 
một đoạn tin đăng trong Bản Tin 
cuối đề ngày 6 tháng 7 – 2002: 
“Báo Ngày Nay đăng số Đặc Biệt 
Cho Trại Sinh Thẳng Tiến VII: 
Trưởng Trương Trọng Trác tức 
nhà báo Trọng Kim sẽ tặng số 
báo đặc biệt Ngày Nay đề ngày 
15 tháng 7-2002 cho trại sinh nào 
muốn có gồm bài viết và nhiều 
hình ảnh của trại Họp Bạn thế giới 

HĐVN…” 

Tôi viết bài này để nhớ Trưởng 
Trương Trọng Trác vì Trưởng 
Trác đã hiện diện tại Lều Báo Chí 
trong suốt thời gian họp bạn.  Lúc 
đó tôi là người được giao trách 
nhiệm phụ trách Ban Báo Chí của 
trại Họp Bạn.  Ngoài ra, tôi và 
Trưởng Trác còn quen biết nhau 
trong sinh họat Hướng Đạo trước 
năm 1975.  Tháng 7 năm 1964 khi 
khóa Tùng Nguyên VIII được mở 
tại trại trường Tùng Nguyên Đa 
Lạt.  Tôi được Đạo Lâm Viên đề 
cử đi học khóa Bạch Mã Thiếu, 
Trưởng Trương Trọng Trác được 
Đạo Hoa Lư cử đi dự Bạch Mã 
Thiếu.  Tôi được sắp xếp vào đội 
Trâu, còn Trưởng Trác thì ở đội 
Én.  Trong suốt thời gian đầu dự 
trại huấn luyện “11 ngày” hai 
chúng tôi chưa biết nhau cho đến 
khi đội Trâu và Én là hai đội đoạt 
được nhiều cờ danh dự luân lưu 
nhất thì chúng tôi mới biết và thân 
nhau.  Ngày bế mạc trại, cả 
Trưởng Trác và tôi là hai trong 
sáu trại sinh được trao khăn 
quàng Bạch Mã ngay trong buổi lễ 
bế mạc trại.  Đoàn trưởng của 
chúng tôi trong khóa Bách Mã này 
là Trưởng Tôn Thất Đông (Cò 
Yêu Đời).  Trại trưởng huấn luyện 
quốc gia là Trưởng Cung Giũ 
Nguyên.  Cuối năm đó tôi đưa các 
em đội trưởng thuộc Đạo Lâm 
Viên đi dự trại họp bạn đội trưởng 
toàn quốc tại Thảo Cầm Viên Sài 
Gòn.  Tại đây, tôi lại có dịp gặp lại 
Trưởng Trác.  Một thời gian gian 
sau Trưởng Trương Trọng Trác 
được bổ nhiệm làm Ủy Viên 
 

 

Trưởng Trương Trọng Trác với đề tài 
Phương Pháp Hàng Đội tại Khóa Truyền 
Thống VIII - HĐVN -2008 tại Texas 
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Ngành Thiếu HĐVN.  Tôi vẫn giữ 
mối thâm tình với Trưởng Trương 
Trọng Trác khi tôi về làm việc tại 
Sài Gòn và sinh hoạt với Tráng 
Đoàn Bạch Đằng và là Trưởng 
Ngành Tráng của đạo Hoa Lư.  
Sau biến cố tháng tư 75 tôi không 
còn gặp Trưởng Trác.  Đầu năm 
1992 tôi và gia đình được tỵ nạn 
ở Mỹ, tôi tình cờ gặp lại Trưởng 
Trương Trọng Trác trong một buổi 
sinh họat văn nghệ do bác sĩ 
Nguyễn Đình Phùng là con của 
Trưởng Nguyễn Đình Thư tổ chức 
tại Hoàng Hạc Lâu ở downtown 
Houston.  Và từ đó hai chúng tôi 
vẫn thường gặp nhau trong các 
trại lớn của Hướng Đạo hoặc 
trong những sinh họat văn nghệ 
của nhóm thân hữu của Trưởng 
Nguyễn Đình Thư và con là bác sĩ 
Nguyễn Đình Phùng.  Trưởng 
Trương Trọng Trác là chủ nhiệm 
của tờ báo Ngày Nay có trụ sở ở 
Houston và phát hành trên nhiều 
tiểu bang Hoa Kỳ.  Mỗi lần Ngày 
Nay phát hành trong những dịp 
đặc biệt như Tết, Kỷ Niệm 30 
tháng tư… Trưởng Trác đều gửi 
tặng tôi những số đặc biệt đó.  
Sau đó tôi cũng ghi danh để mua 
báo năm với Ngày Nay.  

Mỗi lần gặp Trưởng Trương 
Trọng Trác, chúng tôi đều hỏi 
thăm sức khỏe của nhau và thấy 
Trưởng Trác vẫn làm việc và sinh 
hoạt bình thường.  Mùa hè năm 
2008 tôi và Trưởng Trác được 
mời đến trình bày một số đề tài 
cho anh chị em trại sinh Khóa 
Truyền Thống VIII ở đất trại Lake 
Houston, Texas.  Tôi thấy Trưởng  
 

 

Hoàng Kim Châu (thứ nhì bên trái) và 
Trưởng Trương Trọng Trác (thứ nhì bên 
phải) cùng bốn Trưởng nhận Huy Hiệu Bạch 
Mã, Khóa VIII Tùng Nguyên 1964.  Đoàn 
trưởng Tôn Thất Đông đứng giữa. 

Trác xuống cân rất nhiều – quá 
ốm so với thời gian trước đó vài 
tháng mà tôi gặp, nhưng tôi nghĩ 
chắc sức khỏe của Trưởng không 
có vấn đề gì. 

Thế mà ngày 1 tháng giêng năm 
2009 Trưởng Trác đã đột ngột ra 
đi vì cơn stroke nặng.  Tôi bàng 
hoàng, nhiều Trưởng khắp nơi 
bàng hoàng.  Chúng ta đã mất đi 
một người Trưởng đây năng lực 
luôn gắn bó đời sống của cá nhân 
mình với Hướng Đạo. 

Ngày các Trưởng và các em HĐ 
đến tiễn đưa Trưởng Trương 
Trọng Trác về nơi an nghỉ cuối 
cùng, chị Trác nói với chúng tôi 
“…Dạo mới làm đám cưới, anh 
Trác đã nói với chị rằng… Anh có 
thể bỏ em chứ anh không bao giờ 
bỏ Hướng Đạo…” 

Hoàng Kim Châu 
Tháng 6 – 2014 

 

THƯ TRẠI TRƯỞNG 

Chào Quý Trưởng và tất cả Trại sinh 

Hello all TT10 campers. 

There is only one more month until TT10.  Once again, the Overseas 
Vietnamese scouting brotherhood and sisterhood will gather to celebrate 
our culture, our scouting spirits, and our scouting traditions. 

We have all been working hard to get ready for you.  Most things are in 
place.  There are just a few more t’s to cross and i’s to dots.  We are 
putting the final touches on the camp gate.  Ban Thong Tin is sending the 
last issue of newsletter before camp to you.  Registration is winding down.  
Program and Subcamps have been go into at full speed to get everything 
in place.  Operations is putting in place a few final pieces. 

I look forward to see all of you in Houston this summer. 

Chào thân ái và hẹn gặp lại quý Trưởng và anh chị em HĐS cùng thân 
hữu tại Trại trường Camp Strake cuối tháng này. 

Ngô Vinh Khoa, Voi Vui Vẻ 
Camp Chief 

Tháng Sáu Mùa Vui 

Tháng sáu hè về nắng mới sang 
Rừng xưa Thẳng Tiến đã sẵn sàng 
Bài ca hội ngộ bừng lên tiếng 
Đón bạn về đây vui chứa chan 

Tháng sáu rừng Camp Strake nở hoa 
Ngàn sao Bách Hợp tụ một nhà 
Úc Âu Mỹ Á đâu ngăn cách 
Nối vòng tay rộn khúc hoan ca 

Chim non, Sói nhỏ hẹn rừng xanh 
Đùa vui ca hát dưới cây cành 
Nắng sớm Sói săn mồi bằng hữu 
Đêm về Chim múa dười trăng thanh 

Những Thanh và Thiếu tuổi hồn nhiên 
Núi rừng vang khúc hát triền miên 
Đua sức tranh tài vui họp bạn 
Xứng đáng là con Rồng Cháu Tiên 

Tráng sinh cùng các bậc Trưởng niên 
Mang gió năm châu hội một miền 
Tay nắm tay cùng vui Giúp Ích 
Hưởng gió trăng ngàn giữa thiên nhiên 

Tháng sáu mùa vui đã đến rồi 
Mau về đây anh chị em ơi 
Bảy ngày vui đệ - huynh - tỉ - muội 
Hướng Đạo là đây! thú nhất đời... 

Hươu Hăng Hái 
Houston, 6 - 2014 
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TIN GIỜ CHÓT TT10  
NGÀY THỨ 27 

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 khi chỉ còn đúng 27 ngày 
nữa là đến buổi Khai Mạc Trại TT10, tôi được tin quý 
Tr. Nhân, Kiệt, từ hai đầu Đông Tây Hoa Kỳ bay đến 
Houston và cùng lúc Tr. Đệ cũng rong ruổi đường thiên 
lý từ Dallas đến Camp Strake để giúp Ban Quản Trại 
hoàn tất những công việc cuối cùng để chuẩn bị tiếp 
đón quý Trưởng quý HĐS và thân hữu khắp nơi về 
tham dự TT10. 

Tr. Cao Bình và chúng tôi tức tốc lên xe trực chỉ Camp 
Strake sáng thứ bày cuối cùng của Tháng Hoa.  Rẽ vào 
con đường Camp Strake dẫn vào Trại Trường quen 
thuộc của Châu Sam Houston - nơi sẽ bị đô thị hóa 
trong nay mai - con đường này sẽ mang tên Đường 
Việt Nam trên bản đồ Đất trại TT10, với bạt ngàn cây 
rừng xanh mát qua những cây mưa đầu mùa Hạ đến 
ngã ba đường Việt Nam và Đường Hùng Vương, dãy 
nhà Ban Hành Chánh phía trái và Trạm An Ninh bên 
tay phải sẽ là điểm đầu tiên đón tiếp quý trại sinh 
TT10. 

 

Qua cây cầu nhỏ, chúng tôi đã lọt vào phạm vi của 
TT10, thẳng đến bản doanh của Ban Quản Trại chúng 
tôi đã thấy hai Trưởng Cố Vấn TT10 là Tr. Kiệt, Tr. Đệ 
và Tr. Raffael (Assistant Camp Ranger) của Camp 
Strake cùng các Tr. Emanuel, Tr. Olivia, Tr. Alex trong 
Ban Tiếp Liệu đang đứng vây quanh nghiên cứu tấm 
bản đồ Camp Strake.  Được biết Tr. Nhân phút chót vì 
bận công tác đột xuất nên đã không thể đến cùng 
tham dự buổi thị sát “mặt trận “hôm nay.  Đây là 3 
Trưởng cố vấn đã sát cánh cùng TT10 Staff suốt nhiều 
năm qua để chuẩn bị cho TT10 thêm phần hoàn chỉnh 
đến giây phút sau cùng bằng cả tấm lòng yêu mến 
Phong Trào Hướng Đạo nhất là HĐVN. 

Trong buổi làm việc chung vào sáng thứ bảy 31- 5 
Trưởng ACG Rafael qua nối kết của Tr. Đệ, đã đưa 
chúng tôi thăm tất cả những tiện nghi mà Camp Strake 
có thể cho TT10 sử dụng trước và trong cũng như sau 
trại.  Nghiên cứu trên bản đổ và đối chiếu thực địa, 
chúng tôi đã "lội”đến thăm các địa điểm sinh hoạt của 
toàn trại đến những khu sinh hoạt riêng của từng tiểu 
trại, tiểu ban.  Từ các camp site của những đơn vị đến 
sân bắn, bờ hồ, bến nước, vòng lửa, sân chơi… nói 
chung tất cả đâu ra đó. 

Texas là một tiểu bang rộng lớn, ngựa chạy toát mồ 
hôi nên có thể gọi là vĩ đại (big Texas) nên quý trại 
sinh TT10 còn gần 4 tuần nữa nên chuẩn bị tập đi 

hiking cho quen chân và nhớ phải mang theo giày 
hiking để có thể lội trên khắp “4 vùng chiến thuật” 
nhé. 

Những hình ảnh kèm theo đây chỉ minh họa một phần 
rất nhỏ của trại trường Camp Strake mà quý anh chị 
em trại sinh thân mến của TT10 xem qua để có khái 
niệm tổng quát về xứ cao bồi và nhớ là đừng để trí 
tưởng tượng đi quá xa. 

Trước khi quay đầu xe về Houston để thưởng thức món 
bún bò đà điểu sau hơn một buổi lội rừng Tr. Đệ không 
quên tìm địa chỉ 3 tiệm Home Depot, Walt Mart và 
Office Depot gần đất trại nhất để có thể pick up những 
order hàng hoá cần thiết cho trại mà chỉ hơn một tuần 
trước ngày khai mạc hàng mấy chục thiện nguyện viên 
sẽ có mặt nơi đây để thực hiện cổng trại, sân cờ khán 
đài và những công tác tiền trại khác. 

Ba giờ chiều, hai Trưởng lại có một cuộc hẹn chung 
cuộc với nhà thầu ẩm thực Kim Sơn.  Chiều tối, không 
kịp nghỉ ngơi, hai trưởng Kiệt và Tr. Đệ lại đến với buổi 
Court of Honor của Nữ Đoàn Lê Chân - LĐ Đất Việt mãi 
đến 9 giờ tối lại họp với Tr. Mr Brown Phước Hoàng ban 
Sinh Hoạt tận nửa đêm mới trở về khách sạn nghỉ 
ngơi. 

NGÀY THỨ 26 

Ngày kế tiếp, chủ nhật 1-6 sau buổi ăn sáng chớp 
nhoáng tại Bánh Cuốn Thiên Thanh, quý Tr. Đệ và 
Tr. Kiệt lại đến dự buổi Eagle Scout COH cho 3 HĐS LĐ 
Pháp Luân trúng tuyển đẳng hiệu Hướng Đạo Đại Bàng 
trong một buổi Lễ thật trang trọng và thân ái.  Sau đó 
lại tiếp tục rong ruổi đến gặp bàn bạc với Trại Trưởng 
và trưởng Ban Hành Chánh và tiếp tục lại với Ban Tiếp 
Liệu là những ban có phần việc hết sức nặng nề cần có 
sự cố vấn từ những Tr. đã dày dạn kinh nghiệm với các 
kỳ trại Thẳng Tiến trước. 

NGÀY THỨ 25 

Ngày mai thứ Hai đầu tuần mới, sau khi làm việc với 
Châu Sam Houston hoàn tất những công tác cuối cùng 
trong trách nhiệm của ban Cố Vấn, Tr. Đệ sẽ lái xe về 
Dallas, Tr. Kiệt sẽ bay trở lại San Jose với công việc 
thường nhật nhưng chắc chắn quý trưởng cũng như 
chúng tôi đều hướng lòng và cầu mong mọi bình an 
thuận lợi tốt đẹp cho TT10. 

Chúng tôi rất kính phục tinh thần phục vụ của quý 
trưởng và thân chúc quý trưởng bình an trên đường về 
lại với gia đình. 

Đà Điểu 
Sunday 1 tháng 6 
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THƯ BAN ĐIỀU HÀNH TRẠI THIẾU 
Thân kính gởi các Trưởng ngành Thiếu cùng các em 
Thiếu Sinh: 

TT10 đến gần kề bên thềm Houston Texas, đai diện 
ngành Thiếu, xin thân kính chúc các Trưởng và các em 
một kỳ trại tràn đầy niềm vui và thật nhiều ý nghĩa. 

Cám ơn các Trưởng đã cùng đồng hành, thiện nguyện 
và hy sinh nhiều thời gian quý báu của mình để cùng 
ban quản trại lo cho trại ngành Thiếu TT10.  Nhân tiện, 
xin thông báo đến các Trưởng của các đơn vị Thiếu 
tham gia TT10 một vài tin tức cần thiết để chúng ta cùng 
nhau đóng góp cho các em Thiếu Sinh có được những 
ngày trại tràn đầy niềm vui, an lành và thật nhiều ý 
nghĩa: 

1. Trưởng trông coi đơn vị:  Luôn luôn theo sát các 
em Thi ếu Sinh  của mình tại trại.  Vì các đơn vi 
được phân chia cắm trại theo đơn vị Liên Đoàn nên 
ban điều hành trại Thiếu sẽ không thể chịu trách 
nhiệm trong tất cả sinh hoạt của các em.  Tùy theo 
khả năng, Trưởng đơn vị phải nh ận ít nh ất một 
trách nhi ệm để cùng giúp các Thiếu Sinh của mình 
trong trò chơi lớn và các sinh hoạt chung với ban 
điều hành ngành Thiếu. 

2. Thiếu Sinh:  Phải được hướng d ẫn và theo dõi 
bởi các Tr ưởng đơn v ị của mình trong tất cả các 
sinh hoạt tại trại, kể cả trong các trò chơi và khi sinh 
hoạt chung. Ban điều hành trại ngành Thiếu sẽ 
không chịu trách nhiệm nếu các em Thiếu Sinh bị 
thất lạc hoặc thương tích vì bất cứ lý do gì. 

3. Trường hợp khẩn cấp:  Trong tất cả các trường hợp 
khẩn cấp liên quan đến y tế và sức khỏe cá nhân và 
chuyện gia đình của các em trong suốt các ngày 
trại, trưởng trông coi đơn v ị phải hoàn toàn ch ịu 
trách nhi ệm. 

4. Văn nghệ lửa trại:  Các em Thiếu sinh được chuẩn 
bị và sinh hoạt theo đơn vị Thiếu của mình và theo 
chương tình toàn trại. 

5. Tiếng Việt:  Luôn được khuyến khích trong suốt thời 
gian tại trại. 

6. Phụ Huynh:  Luôn được khuyến khích giúp ngành 
Thiếu trong các sinh hoạt để giúp đở các Trưởng 
như:  cung cấp nước, thức ăn, y tế, chuyên chở 
v.v…Phải được sự chấp thuận và giới thiệu của đơn 
vị trưởng đến ban quản trại. 

7. Chương trình sinh hoạt ngành Thiếu:  Kèm theo và 
có thể thay đổi.  Mong các Thiếu Trưởng của các 
đơn vị tham gia TT10 theo dõi. 

8. Buổi họp mặt rất quan trọng của Trưởng các đơn vị 
Thiếu tại trại:  Thân mời các đơn vị Trưởng của tất 
cả các Thiếu Đoàn đến tham dự buổi hop mặt cùng 
ban quản trại Thiếu sau giờ cơm trưa thứ 7 ngày 28 
tháng 6 vào lúc 2PM tại Khán Đài chính của trại 
TT10 để nhận tin tức sinh hoạt và cách thức phân 
chia đội (Thời gian và địa điểm có thể thay đổi, tùy 
theo nhu cầu của trại).  Đơn vị trưởng nào không 
đến tham dự buổi họp mặt nầy, đơn vị đó sẽ không 
được tham d ự trò ch ơi lớn và ch ịu hoàn toàn 
trách nhi ệm trước đơn vị, liên đoàn của mình về sự 
vắng mặt nầy. 

Trên tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây 
chụm lại nên hòn núi cao”.  Đại diện ngành Thiếu TT10, 
tôi rất mong sự hợp tác của các Trưởng và các em trong 
nhiêm vụ chung để cùng đưa phong trào HĐVN ngày 
càng thăng tiến.  Hẹn gặp nhau tại Thẳng Tiến 10. 

TM Ngành Thiếu TT10 
TABTT, 
Hổ Trực Tính - Nguyễn Tấn Tiến 
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THƯ CỦA TIỂU TRẠI NGÀNH THANH  

Warmest greetings from Thẳng Tiến 10 Venturing 
Subcamp (Trại Thanh) to all Trại Thanh participants 
(registered Venturers, Senior-Ambassador GS, Leaders, 
and Adults). 

Along with the enriched TT10 program, Trại Thanh will 
have 3 full days of activities starting on Sunday June 29, 
2014: 

Day 1:  (Sun) 

9:00 AM: Opening Ceremony Trại Thanh - Class A 
uniform 

10:00 AM: Mixer and friendship games (we will also be 
mixing up teams for day 2 and 3 games) 

12:00 PM: Lunch 

2:00 PM: Big Game (Traditional - we will have each 
respective crew compete in a winner take all 
challenge based on traditional scout skills 
and team challenges) - Your Unit Activity 
uniform 

Afterwards, we will be going back into the main camp 
program for the night 

Day 2:  (Mon) 

8:00 AM: Presidents and advisors meeting 
8:30 AM: Mixed games (low cope) - TTX Tan Shirt 

12:00 PM: Lunch 

2:00 PM: Mixed games (adventure race/scavenger 
hunt) 

5:30 PM: Dinner 

7:30 PM: Main camp program 

9:30 PM: Trại Thanh crackerbarrel 

Day 3:  (Tue) 

8:00 AM: Presidents and advisors meeting 

8:30 AM: Mixed games (water games) – Trại Thanh 
Shirt 

12:00 PM: Lunch 
2:00 PM: Shooting Sports 

5:30 PM: Trại Thanh closing banquet and evening 
program  - Crew Shirt of your choice, X-men 
shirt, or casual attire (MUST FOLLOW 
DRESS CODE GUIDELINES) 

Non permitted attire:  spaghetti strap tops, cut sleeve 
t-shirts, tank tops, low cut v-neck shirts, tops that show 
the midriff, shorts above the thigh (short shorts), jeans. 

To brush up and prepare for camp, please join Tiểu Trại 
Ngành Thanh – Thẳng Tiến 10 Facebook to see Trưởng 
Định (VP Program) posts.  Also check in this page 
frequently to get the latest information, reminders, etc.  
https://www.facebook.com/groups/486042504812993/ 

LEADERS, with about 320 scouts in Trại Thanh, please 
help us to ensure that all participants are safe and have 
a wonderful time; we will need to adhere to strict camp 
codes plus Trại Thanh requirements.  If you have not 
done so, please fil out a quick survey at 
https://docs.google.com/forms/d/1kS1LXeXhkjrl0oqD-
XC1C7p2kyrwn5TCtySW_IOhcvs/viewform?usp=send_fo
rm so we can coordinate and assess our manpower at 
camp.  It will take less than 10 minutes of your time.  
We really appreciate that. 

Please feel free to contact me at 
lamnguyen.ldlv@yahoo.com or Trưởng Định Trần, Tiểu 
Trại Phó - Thanh Program, at dinh.thien.tran@gmail.com 
if you have any questions or need help. 

See you all in Houston. 

Thân ái bắt tay trái, 

Lâm Nguyễn, Tiểu Trại Trưởng 
 

Bạch Đằng Giang (Grand Lake) tái hiện trên đất trại TT10 

 

CHÚC MỪNG 

Chúc mừng Trưởng LM 
Đaminh Nguyễn Đức Bình 
vừa nhận trách vụ Tân Tổng 
Tuyên Úy Hướng đạo sinh 
Công Giáo Việt Nam. 

Chúng ta cùng hiệp thông 
và cùng cầu nguyện cho 
Trưởng LM Đaminh trong 
trách vụ mới này. 

BBC – TT10 
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SUBCAMP "NGÀNH ẤU" –  SCHEDULE AND PLANNING  

Day 1 Nhập Trại 

 Core staff meeting 

 Gate set up 

 Orientation for staffs and volunteers 

Day 2 Core staff meeting 

 Village set up 
 Orientation for staffs and volunteers 

Day 3 1st hour:  divide into mixed Dean/Team 
 Den 1 – 4: Village 1 

 Den 5 – 8: Village 2 

 Den 9 – 12: Village 3 

 Den 13 – 16: Village 4 

 Den 17 – 20: Village 5 
 Lunch 

 Den 1 – 4: Village 2 

 Den 5 – 8: Village 3 

 Den 9 – 12: Village 4 

 Den 13 – 16: Village 5 
 Den 17 – 20: Village 1 

Day 4 1st hour:  regroup/circle game/announcement 
 Den 1 – 4: Village 3 

 Den 5 – 8: Village 4 

 Den 9 – 12: Village 5 

 Den 13 – 16: Village 1 

 Den 17 – 20: Village 2 
 Lunch 

 Den 1 – 4: Village 4 

 Den 5 – 8: Village 5 

 Den 9 – 12: Village 1 

 Den 13 – 16: Village 2 
 Den 17 – 20: Village 3 

Day 5 1st hour:  regroup/circle game/announcement 

 Den 1 – 4: Village 5 
 Den 5 – 8: Village 1 

 Den 9 – 12: Village 2 

 Den 13 – 16: Village 3 

 Den 17 – 20: Village 4 
 Lunch 

 Pinewood Derby race 

 Recognition/Awards 

 Dismiss 

Day 6 Clean up 

Day 7 Check out 

VILLAGE 1: Sport & Game 

 Dodge ball 

 Team compete:  relay 

 Play “Uuuuuuuu” 
 Rock climbing 

 Tug-o-war 

 Ballon popping 

VILLAGE 2: Art & Craft 
 Neckerchief slide 

 Marshmallow catapult with popsicle sticks 

 Glow in the dark lantern (hang on gate) 
 Popsicle stick Harmonica 

 Marshmallow gun build & war 

 Bracelet/Necklace 

VILLAGE 3: Wetzone 
 Water balloon toss 

 Water balloon volleyball 

 Fill the bucket 
 Water slide 

 Balloon war 

VILLAGE 4: Survival Skills 
 7 basic knots 

 Build Tipi/shelter 

 Turn salt into water drinking 

 Road signs (dấu đi đường) 
 Morse code 

 First Aid 

VILLAGE 5: Range 

 BB Gun 

 Archery 

 Rocket 

 Fishing 

Hồ Hoàn Kiếm (Deer Lake) nơi đua thuyền tại TT10 khu sinh hoạt Tiểu 
Trại Thanh 
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SƠ ĐỒ ĐẤT TRẠI THẲNG TIẾN 10  
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TẢN MẠN THẲNG TIẾN MƯỜI (Kỳ 5) 
Đếm ngược thời gian chờ Thẳng Tiến 
Ngày trại vui sắp đến rất gần 
Chỉ còn có độ vài tuần  
Càng gần ngày trại càng cần tiếp tay 
Thẳng Tiến 10 nơi này: Camp Strake 
Trại trường mênh mông Texas này 
Sẽ cùng vui trại đôi ngày 
Tình thân hướng đạo vơi đầy trong ta 

Khi những đồng hoa bluebonnet dọc theo các xa lộ dẫn 
về thành phố Houston tàn theo nhiệt độ tăng dần thì 
mùa hè Texas cũng đã ngấp nghé trở về trong không 
khí se sắt lạnh đầu ngày, hanh hao nắng ban trưa và 
một chút gió man mát khi chiều về. 

Camp Strake, cuối tháng Năm, tháng Hoa.  Rừng cây 
xanh màu lá và tiếng chim đâu đó véo von trong nắng 
trong gió.  Giá như Thẳng Tiến 10 ngay bây giờ nhỉ!  
Tiếng ai thoáng như một lời mong ước.  Còn đến một 
tháng nữa cơ!  Có biết bao nhiêu thay đổi. 

Cổng trại sẽ ở chỗ này.  Kỳ đài, sân khấu ở chỗ kia, Y 
Tế ở chỗ nọ.  Hành Chánh đóng ngay ngã Ba…  Tiểu 
trại Ấu ở khu Nhà Ăn.  Tiểu trại Thanh chỗ ni, Tiểu trại 
Thiếu chỗ nớ…  Còn Tráng thì lòng vòng service…  Rồi 
sẽ nhộn nhịp lên, huyên náo lên, rộn ràng lên để phá tan 
đi trầm mặc cây rừng Camp Strake…  Rộn ràng nhất 
vẫn là Tiểu trại Trưởng Niên, với một chương trình được 
quảng bá là cực kỳ phong phú và "hoành tráng".  Chả 
thế mà cuối tháng 4, Tr. Ngựa Lồng đã lo lắng và mau 
mắn hỏi thăm coi đất trại Trưởng Niên sẽ đóng ở đâu…  
Có y như cũ không?  Y như cũ là sao…  Là nơi mục thị 
quan chiêm này, thiên thời địa lợi, tốt nhất chọn là nơi 
vắng vẻ, nếu cần sẽ đến chốn lao xao, có điện có nước 
này, có lọng cây này, gần chỗ nọ chỗ kia này và quan 
trọng nhất là gần… restroom.  Thật vậy, có "kính lão" 
mới "đắc thọ" mà không có "kính lão" ắt không đọc được 
chữ là "đắc tội", thế nên Tr. Alex bên Logistic vội trả lời 
ngay rằng thì là đất trại Trưởng Niên vẫn y như cũ, 
không thay đổi một ly ông cụ nào cả, vẫn trong cái vòng 
màu tim tím trên bản đồ Camp Strake ấy thôi! 

Nhà em nhân đấy cũng tức khẩu thành thi tặng quý Tr. 
Niên: 

ĐẤT TRẠI HƯỞNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN TT10 
Trưởng niên đóng ở chỗ nào... 
Cứ qua cổng trại là vào nhà thôi. 
Ngàn sao lợp một mái trời, 
Lấy đất làm ghế mà ngồi "tê tê" 
Ghé qua làm cốc cà phê 
Nhâm chén trà mạn cà kê chuyện đời 
Chuyện xưa còn nhớ một thời 
Chuyện nay chuyển lửa cho người đời sau 
Có "tê tê" cũng chớ ngồi lâu 
Một vòng, ai có cần đâu!  tới liền 
Kính lão nên phải ưu tiên 
Nơi nào tim tím là miền Trưởng niên 

Thẳng Tiến đã hiện diện trong lịch sử HĐVN tại hải 
ngoại trong 3 thập niên qua theo thống kê từ TT đầu tiên 

đến nay thì số trại sinh tham dự trại từ vài trăm HĐS 
buổi ban đầu đã lên đến vài nghìn trại sinh đã nói lên sự 
phát triển vững mạnh của HĐVN dù phải ly hương 
nhưng vẫn quy tụ về bên nhau trong các trại Thẳng 
Tiến.  Ngay từ trại Thẳng Tiến đầu tiên tại Pháp năm 
1985 quý Trưởng lão thời đó đã diễn nghĩa chữ TT là 
Trung Tín - Thân Thiện - Thẳng Thắn... nhưng bây giờ 
các em chỉ gọi tắt là Ti Ti thôi.  Và nay Tiểu Trại Trưởng 
Niên TT10 có lập thêm quán TT (Tê Tê) diễn nghĩa là 
Tâm Tình...  hay nói theo Tr. Phước Lê là "hiểu sao 
cũng được".  Nhưng đến quán TT (Tê Tê) chớ có ngồi 
lâu mà tăng kể (ngồi lâu tê cẳng… đó mờ).  Thân chúc 
quán TT khai trương đông khách. 

Theo con số ghi nhận trong một bài báo Kỷ niệm 30 năm 
thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN 
(VienDongDaily.com - 10/07/2013). 

Sau 30 năm thành lập HĐTUHĐVN đến nay tại miền 
Trung Hoa Kỳ có 13 Liên Đoàn với 600 đoàn sinh; Miền 
Tây Bắc Hoa Kỳ có 17 Liên Đoàn với 1100 đoàn sinh; 
Miền Tây Nam Hoa Kỳ có 13 Liên Đoàn với 1800 đoàn 
sinh; Chi nhánh Canada có 2 Liên Đoàn và 100 đoàn 
sinh, Đức có 3 LĐ với 120 đoàn sinh.  Pháp có 2 LĐ với 
120 đoàn sinh; Úc có 5 Liên Đoàn với 230 đoàn sinh.  
Tổng cộng có 67 Liên Đoàn với 4900 đoàn sinh.  Ngoài 
ra Hướng Đạo Trưởng Niên có 19 làng, 4 xóm và 1 Gia 
Đình Bách Hợp. 

Theo thống kê:  TT 1: 200 - TT 2: 350 - TT 3: 700 - TT 4: 
400 - TT 5: 600 - TT 6: 1100 - TT 7: 1100 - TT 1800 - TT 
9: 2500. 

Những con số ấy nếu vẽ theo một biểu đồ parabol lên 
đỉnh điểm TT 9 là 2500 trại sinh hiện diện còn TT10 đến 
hôm nay là đầu tháng 6 năm 2014 thì sao… 

Theo báo cáo của Ban Ghi Danh thì đã có khoảng gần 
1700 trại sinh đã ghi danh tham dự TT10 bao gồm: 

- Chi Nhánh Pháp:  LĐ Văn Lang: 8 

- Chi Nhánh Úc: 76 và LĐ Đống Đa: 2 

- Chi Nhánh Canada:  43: LĐ Hồn Việt: 3 và LĐ Lạc Việt 
(Montreal): 40. 

Các Miền Hoa Kỳ: 

- Miền Tây Bắc Hoa Kỳ: 150 trại sinh 

LĐ Diên Hồng: 52; LĐ Hướng Việt, San Jose: 3, LĐ Lạc 
Việt Sacramento: 4; LĐ Hải Đăng Sacramento: 13, LĐ 
Lạc Việt - San Jose: 5, LĐ Ra Khơi: 6, LĐ Tây Sơn: 28, 
LĐ Trường Giang: 1, LĐ Việt Hùng: 10, LĐ Việt Nữ: 3, 
Troop 492 BSA:2 ; Làng Bách Hợp HĐTN Seattle: 5, 
Văn Phòng HĐ Trưởng Niên: 17 

- Miền Tây Nam Hoa K ỳ: 413 trại sinh 

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali: 4, LĐ Chi Lăng: 58, LĐ 
Chí Linh: 64, LĐ Hoa Lư (Garden Grove): 21, LĐ Hoàng 
Sa: 3, LĐ Hùng Vương: 39, LĐ Trùng Dương: 51, LĐ 
Trường Sơn: 59, LĐ Vạn Kiếp: 26, LĐ Lam Sơn: 11, LĐ 
Quang Trung - Ngọc Hồi: 13, LĐ Thăng Long: 36, LĐ 
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Văn Lang - Westminster CA: 25, Làng Bách Hợp San 
Diego: 3 

 - Miền Đông Hoa K ỳ: 378 trại sinh 

LĐ Bạch Đằng: 56, LĐ Duy Tân: 6, LĐ Gia Định: 74, LĐ 
Hùng Vương: 25, LĐ Hướng Việt, PA: 16, LĐ Hồng 
Bàng, Falls Church VA: 13, LĐ Nhụy Kiều: 18.  LĐ 
Potomac, Maryland: 76, LĐ Thăng Long: 81, LĐ Trưng 
Vương: 13 

- Miền Trung Hoa K ỳ: 596 trại sinh 

Làng Bách Hợp Dallas: 19, Làng Bách Hợp Houston: 
13, LĐ La Vang: 147, LĐ La San: 15, LĐ Lạc Việt 
(Houston): 193, LĐ Pháp Luân: 74, LĐ Đất Việt: 109, 
Pack 80: 4, LĐ Minh Đức (Dallas) 14, LĐ Hồng Bàng 
(Dallas):19, Tráng Đoàn Nguyễn Trãi: 3 

Một trong những trở ngại lớn của TT10 là sức nóng mùa 
hè Texas đã làm nhiều người e ngại nhưng con số ghi 
danh 1700 trại sinh đang chuẩn bị trên đường về họp 
bạn đã nói lên tinh thần không ngại gian khó của HĐVN  

Theo tin thời tiết cho biết “Gió Santa Ana” đưa cơn nóng 
cả 100 độ đến các quận hạt Ventura và Los Angeles 
miền Nam California cuối tuần qua (cuối tháng 5/2014) 
cái nóng ấy như là một cơ hội thực tập làm quen với 

Nắng Houston anh đi mà chợt mát 
Bởi vì em mặc áo giống áo anh 

Trên trang mạng xã hội facebook, Tr. Raymond Nhựt 
Nguyễn đã post tấm hình cái lều có gắn AC gây xôn xao 
với những lời "còm" rất vui: 

Dân Hướng Đạo đi trại ngủ lều 
Nóng lạnh thế nào chẳng dám kêu 
Bởi Hướng Đạo sinh luôn vượt khó 
Gắn A.C. chắc bị chúng trêu. 
Là Hướng Đạo Hoàng Gia thứ thiệt 
Ngủ lều nóng tí!  đã kêu rêu 
Hướng Đạo Việt Nam là số Một 
Nóng là bạn cũ, rất đáng yêu 

Cách đây 5 năm TT9 ở San Lozenzo Park, King City 
miền Tây Bắc cũng có những cơn nóng không thua gì 
Houston thế mà vẫn đông.  Thế nhưng năm nay TT10 
anh chị em Tây Bắc tham dự với tỷ lệ không cao lắm.  Vì 
thế TT Mười gọi TT Chín rằng 

Anh chị em Tây Bắc ơi 
Lắng tai nghe nhé đôi lời thở… than… 
Chúng ta Hướng Đạo Việt Nam 
Vững bền tâm chí, khó khăn coi thường 
Cùng đi chung một con đường 
Đệ huynh tỷ muội tha phương một nhà 
Nhớ từ Thẳng Tiến 9 qua 
Hơn năm năm ngỡ như là mới đây 
Hôm nào bịn rịn chia tay 
Lòng hẹn lòng sẽ có ngày đoàn viên 
Năm năm: 60 tháng xoay vần 
Thẳng Tiến 10 đã tới gần sát bên 
Trang ghi danh hẳn có tên 
Bốn phương tám hướng chẳng quên miền nào 
Mùa này Tây Bắc ra sao 

Anh chị em có lẽ nào lại quên 
Hẹn nhau lòng vẫn vững bền 
Đi cho chân cứng đá mềm phải không? 
Ngại gì cách núi ngăn sông 
Đã yêu, chín đợi mười mong cũng về 
Thẳng Tiến 10 đã gần kề 
Gọi đàn, tiếng vọng sơn khê dặm ngàn 
Giữ cho ngọn lửa đừng tàn 
Như là giữ ngọc, gìn vàng cho nhau 
Chín trước; Mười bước theo sau 
Chín ơi!  Có nhớ hãy mau trả lời.! 

Ngày tháng cứ vun vút qua đi như là tên.  TT10 cũng đã 
gần đến đích.  Chúng ta cùng chạy đua với thời gian để 
cuộc trại lớn sắp tới sẽ thành công như lời Tr. Chủ Tịch 
BTV HĐTƯ đã nhấn mạnh: "Hướng Đạo Việt Nam khó 
khăn coi thường", điều này cho thấy cho dù trong bất kỳ 
tình huống nào chúng ta cũng "sắp sẵn" để cuộc chơi 
Hướng Đạo được vui, bổ ích và thành công.”  

Và cũng giữa tháng năm, khi TT10 đã rất gần kề, thì 
hướng về bên kia đại dương, nơi Biển Đông đã nổi sóng 
Bạch Đằng cùng những âm mưu “ bá chủ hoàn cầu: của 
láng giềng phương Bắc.  Chúng ta, những HĐS gốc Việt 
“Vì hoàn cảnh đất nước chúng ta phải bắt buộc ly hương 
sống xa rời nơi quê cha đất tổ nhưng trong tim người 
Hướng Đạo lúc nào cũng hướng về đất nước Việt Nam.  
Hơn bao giờ hết trong lúc chúng ta chuẩn bị về lại Thẳng 
Tiến thì nơi quê nhà lãnh hải và lãnh thổ của đất nước 
chúng ta đang trong giai đoạn cực kỳ nguy ngập.” (Thư 
Tr. Võ Thành Nhân).  Trong tâm tình ấy, chúng ta chuẩn 
bị. 

HÀNH TRANG THẲNG TIẾN 
Ba lô chuẩn bị sẵn sàng 
Đến ngày đến tháng lên đàng đi thôi 
Áo quần vài bộ đủ rồi 
Mùa hè Camp Strake... hạ hồi tính sau 
Medical form nhớ mang theo 
Hot line mấy số trong ceo phôn này 
YPT học trước mấy ngày 
Nếu chưa học kịp cứ đến ngay trại trường 
Sẽ có 2 khoá cuối tuần  
Dự qua một buổi là tỏ tường làu thông 
Ngày nhập trại, chắc rất đông  
Nếu mà đến sớm thì không chờ nhiều 
YPT cũng là điều 
YPT nghĩa là Yêu Phong Trào.... 

Yêu Phong Trào Hướng Đạo chúng ta đã sẵn sàng lên 
đường hướng về Thẳng Tiến 10 và cũng không quên 
hướng về đất nước thân yêu của chúng ta với niềm tin 
Trần Hưng Đạo, Quang Trung… và bao nhiêu anh hùng 
anh thư trên đất nước nghìn năm lịch sử và tiếp tục thắp 
sáng lên ngọn lửa hào hùng 
yêu nước cho các thế hệ 
măng non của chúng ta. 

Đà Điểu Siêng Năng 
Tháng 6 - 2014 
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Hình ảnh buổi họp TT10 Staff tối thứ ba hằng tuần 

THÔNG BÁO VỀ HAI NGÀY 
MERIT BADGE TẠI THẲNG TIÊN 10 

MERIT BADGE FAIR (Th ứ Bảy 28 tháng 6 n ăm 2014) 

Merit Badge Fair vào Thứ Bảy 28 tháng 6 trong ngày Văn Hoá Truyền Thống TT10 từ 9:00 AM đến 4:00PM do các 
Trưởng: Jack Metcalfe, Brigitte Therivel, Nguyễn Phước Hoàn, và một số Trưởng huấn luyện BSA phụ trách. 

Các em chọn tối đa 2 Eagle Scout Requirements không quá 4 Merit Badge sau đây: 

- Pionneering  -  Public Speaking -  Communication -  Photography 
- Citizen of the world -  Citizen of the Nation -  Scouting Heritage -  American Heritage 

- Finger print 

Các em cần chuẩn bị trước và mang theo: Merit Badge pamphlet, Merit Badge worksheet, Merit Badge Blue card 
with Scoutmaster signature. 

Xin quý Scoutmaster nhắc nhở các em muốn lấy các Merit Badge trong ngày này liên lạc ghi danh với 

• Tr. Jack Metcalfe tại email: plpm@ix.netcom.com hoặc gọi phone number 713-721-7062, fax number 713-721-
3969 

• Tr. Brigitte Therivel: therivel@earthlink.net 

• Tr. Nguyen Phuoc Hoan: soinhietthanh@yahoo.com 

MIDWAY MERIT BADGE AT TT10 (Th ứ Tư 2 tháng 7 n ăm 2014) 

Merit Badges: 

1)  Salemanship 2)  Disability Awareness  3)  First Aid  4)  Camping 

5)  Medicine  6)  Riffle shooting  7)  Shotgun shooting 8)  Archery 
9)  Finger printing 10)  Personal Management 11)  Emergency preparedness* 

Counselors: 

- Tr. Rosalie Tran: Rosalie.Tran@amegybank.com 

- Tr. Huong Nguyen: myhuong1@yahoo.com 
- Tr. Tan Nguyen:  tanchiro58@gmail.com or 714.477.3289 

 - Tr. Nancy Thai 
- Tr. Quoc Dinh: quocd70@hotmail.com or 714.814.7961 

* A scout MUST earn a First Aid Merit Badge before taking Emergency Preparedness 

** Scout can do this at your family doctor's office. 



Bản Tin Thẳng Tiến 10 – Số 5 

  Trang 13 

THẲNG TIẾN 10 STAFF 

Điểm qua Staff Thẳng Tiến 10.  Trong ban tổ chức toàn người…Việt Nam 

 
Tr. Võ Thành Nhân 

Chủ Tịch Ban Thường Vụ 
Hội Đồng Trung Ương HĐVN 

 
Tr. Trần Anh Kiệt 

Ban Cố Vấn 
 

 
Tr. Lương Hoàng Nam 

Ban Cố Vấn 
 

 
Tr. Nguyễn Tấn Đệ 

Ban Cố Vấn 
 

 
Trại trưởng: Tr. Ngô Vinh Khoa 
Dáng đi bệ vệ thật là giống Voi 

 

 
Trại phó phụ trách An Ninh 

Tr. Dũng Tống nhìn hình biết ngay 
 

 
Đây Tr. Võ (Wendy) Hoa 
Trưởng ban Hành Chánh 

cùng là Ghi Danh 

 
Ngoại giao gây quỹ chuyên lo, 

Tiếp Tân - Ẩm Thực: Tr. Rosalie Trần 
 

 
Tài chánh: Tr. Stephanie 

Cũng là Thủ Quỹ của Ti Ti Mười 
 

 
Tiếp liệu lắm việc nhiều công 

Do Tr. Alex Phạm Long đứng đầu 
 

 
Sinh hoạt Truyền Thống: Tr. Hải Triều 

Hội Làng Khai Mạc buổi chiều Chợ Đêm 
 

 
Ban Sinh Hoạt Trại đây mờ 

Tr. Hoàng Hữu Phước - Mít tờ Brown 
 

 
Tiểu Trại Hướng Đạo Trưởng Niên 

Là Tr. Lê Phước miền Trung Hoa Kỳ 
 

 
Tiểu trại trưởng Tiểu Trại Thanh 

Là Tr. Lâm Nguyễn ở thành Sacto 
(California) 

 
Lo cho Tiểu Trại Ấu Sinh: 

Tr. John Dũng Huỳnh từ Bắc Cali 
 

 
Tiểu Trại Thiếu nữ Thiếu nam 

Có Tr. Nguyễn Tấn Tiến 
thì an tâm vô cùng 

 
Tiểu trại Tráng TT10 

Tr. Nguyễn anh Tú là người take care 
 

 
Ban Y Tế và Vệ Sinh 

Tr.Nguyễn Ngọc Trản 
tận tình chăm lo 

 
Thông Tin Báo Chí TT10 

Tr. Cao Ngọc Cường 
vốn là người hay thơ 

 
Tr. Steve Nguyễn 

Ban Quảng Bá   
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TIN HƯỚNG ĐẠO 

Thông Báo c ủa Ban Hành Chánh và Ghi 
Danh 
IMPORTANT DATES TO REMEMBER: 

5/31 – Last day to cancel to get some money back. 
There will be no refunds if cancel after this date. 

5/31 – Last day to reserve tents & sleeping bags. 
Please go to http://thangtien10.net/transportation 
to rent 

6/15 – Online registration ends.  All late fees must be 
sent in by 6/15.  Please make check payable to 
BSA National, mail to:  Hoa Vo, 1221 Harbortown 
Drive, Sugar Land, TX 77498 

OTHER BUSINESSES: 

1. We still have a limited number of air conditioned 
beds for rent to Truong Nien for $100/week.  If 
you’d like to rent the beds, please make check 
payable to:  TT10 & send to the same address 
above. 

2. To speed up the EXPRESS CHECK-IN process, 
Tr. Stephanie is now taking over the checking of 
medical forms strictly for registration purpose.  If 
you’d like to check on the status of your LĐ, 
please send your inquiries to Tr. Stephanie. 

3. We allow out-of-town campers to arrive to camp 
starting on 6/25.  However, please keep in mind 
that the official meal won’t be served until noon on 
Friday, 6/27; you are on your own until then. 

Thông Báo Du Ngo ạn của Tiểu Trại Trưởng 
Niên/TT10 

Tiểu trại Trưởng Niên có chương trình du ngoạn đặc 
biệt cho các trưởng niên tham dự trại Thẳng Tiến 10.  
Chương trình du ngoạn “Sam Houston Boat Tour” để 
xem hoạt động của Thương Cảng Houston (Port of 
Houston), một trong thương cảng hoạt động nhôn nhịp 
và lớn nhất US. 

Trưởng Nguyễn Hương thuộc Làng Bách Hợp Houston 
đã giữ được cho chúng ta 45 chổ trong chuyến đi buổi 
chiều, lúc 2:30pm, ngày thứ Tư 2 tháng 7.  Chuyến du 
ngoạn này hoàn toàn free, giải khát cũng free, đi khoảng 
90 phút, các Trưởng Niên chỉ phải trả tiền thuê xe để di 
chuyển chung, đi và về mà thôi. 

Vì lý do số chổ quá giới hạn nên BTC sẻ chỉ ưu tiên 
dành cho qúy Trưởng nào ghi tên sớm.  Mong Qúy 
Trưởng ghi danh sớm với Trưởng Lê Văn Phước, Tiểu 
Trại Trưởng Tiểu Trại HĐTrN, qua email:  
phuocai92@yahoo.com hoặc điện thoại (214) 679-4874. 

Tiểu Trại Trưởng Niên TT10 

Từ sau TT6 cho đến nay, HĐTrN/DFW đã trải qua 
những thăng trầm thay đổi.  Nhưng ở vào thời điểm mà 
các đơn vị HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ đảm nhận tổ chức 

trại TT10 (6/2014) thì HĐTrN Làng Bách Hợp Dallas, 
Texas lại hăng hái chống gậy đứng ra đảm trách Tiểu 
Trại HĐTrN/TT10 với thành phần ban điều hành tiểu trại 
gồm các Trưởng (hầu hết đã trên 60 tuổi và đã về hưu 
được vài năm). 

• Tiểu Trại Trưởng:  Lý Trưởng, Lê văn Phước 

• Phụ Tá Tiểu Trại Trưởng:  Mõ Làng, Nguyễn Trịnh 
Cường 

• Kế hoạch - thực hiện:  Phó Lý Trưởng, Nguyễn 
Tăng Bình 

• Kiến thiết - xây dựng:  Thư Ký, Nguyễn Duy Đến 

• Trang trí:  Cưu Lý Trưởng, Nguyễn Ngọc Minh 

• Quán Giải khát:  Dân Làng, Chu Bạch Yến 

Và với sự cộng tác về mọi mặt của toàn thể dân Làng 
Bách Hợp Dallas, Texas.  Đặc biệt được sự trợ giúp đắc 
lực của Làng Bách Hợp Houston, Texas mới thành lập 
11/2013. 

Hẹn gặp toàn thể ACE HĐS Việt Nam trên toàn thế giới 
và riêng tại TT/HĐTN trong các chương trình : Đại hội 
HĐTrN, Đêm Tâm giao, Sinh nhật tập thể, Lửa trại 
Trưởng niên, Hội ngộ Rừng VN, Du Ngoạn Cảng 
Houston và Quán giải khát TT… 

Thông Báo c ủa Ban Truy ền Thống về Triển 
Lãm HĐVN 

Tiếp nối truyền thống Hướng Đạo Việt Nam và cũng để 
kỷ niệm 40 năm trại Họp Bạn Tự Lực Tam Bình (1974 - 
2014).  Ban Truyền Thống Trại Thẳng Tiến 10 sẽ có 
buổi triển lãm huy hiệu và hình ảnh các trại huấn luyện, 
các trại Họp Bạn và các Đạo HĐVN trước 1975 (Đạo 
Tân Bình - Đạo Phiên An - Đạo Đông Thành - Đạo Xuân 
Hoà - Đạo Thủ Đô - Đạo Bến Nghé - Đạo Bình Than - 
Đạo Vũng Tàu - Đạo Lâm Viên - Đạo Bình Định - Đạo 
Gia Lai ...) vào ngày Truyền Thống từ 9 giờ sáng đến 4 
giờ chiều Thứ Bảy 28 tháng 6 năm 2014 tại khu vực lều 
Triển Lãm Kỷ Vật Hướng Đạo của Trại HB HĐVN Thẳng 
Tiến 10. 

Để phong phú thêm cho bộ sưu tập triển lãm hình ảnh 
và kỷ vật HĐVN tại TT10; quý Trưởng còn lưu giữ 
những hình ảnh và huy hiệu các Trại HB, các Châu, 
Đạo... HĐVN trước 1975 xin vui lòng chụp lại hay scan 
mẫu và gửi về Tt10.inbox@gmail.com càng sớm càng 
tốt. 

Các Khóa Hu ấn Luy ện tại Trại TT10 
Youth Protection and Camp Code Training :  (Staff, 
parents and leaders) 

Friday June 27, 2014 at 7:00 – 9:00 pm – Grand Lake 
Dinning Hall Meeting room 

Saturday June 28, 2014 at 1:00 – 3:00 pm – Grand Lake 
Dinning Hall Meeting room 

Instructors:  Debbie Sullivan, National BSA & Long Trần 
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BB gun “BSA Range Master” Certification 

Saturday June 28, 2014 from 9am - 12:00 noon at BB 
Range – Cub Activities Area 

RSVP to Tr. Phước “Mr. Brown” Hoàng – Required 

Instructor: Connie Elliott, NRA 

Archery “BSA Range Master” Certification 

Saturday June 28, 2014 from 1:00 pm – 4:00pm at 
Archery Range - Cub Activities Area 

RSVP to Tr. Phước “Mr. Brown” Hoàng - Required 

Instructor: Mark Belli, NRA 

Aquatic Staff  – working with canoeing and Row boat 
programs required. 

Safety-a-Float and Safe Swim Defense  – can be done 
online prior to Thang Tien 10.  A Face to Face training 
will be scheduled if needed. 

For more information Contact Tr. Phước “Mr. Brown” 

Hoàng at hoangfrankh@sbcglobal.net or 832-877-2074 and 
Đệ Nguyễn at detan.nguyen@scouting.org or 
214-505-1328. 

Thông Báo c ủa Quầy Kỷ Vật HĐ 

BTC có thực hiện thêm một số sản phẩm với huy hiệu 
chính thức TT10 để làm kỷ niệm 

• Bút nịt (belt buckle) 2" x 3"-  giá $25.00/1 cái. 

• Huy hiệu lớn (jacket patch) 6" - giá $15.00/1 cái 

• Áo Polo - giá $25.00/1 cái. 

• Huy hiệu Trại Miền Trung Hoa Kỳ Giữ Vững I -  giá 
$5.00/1 cái. 

Vì số lượng làm ra có giới hạn ưu tiên cho quý Trưởng 
và trại sinh đặt hàng trước (có thể nhận hàng và trả tiền 
khi gặp nhau tại Lều Triển Lãm). 

Xin quý anh chị vui lòng đặt hàng trước liên lạc mọi chi 
tiết với Tr. Nguyễn Cao Bình điện thoại: 832-868-9515. 

VINH DANH CÁC LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM DỰ TRẠI TT10 
Thẳng Tiến 10 sắp gần kề 
Đón trại sinh Hướng Đạo về nơi đây 
Cùng nhau vui sống mấy ngày 
Anh em ta lại nối dây liên đoàn 
“Trung với đất nước nhà Nam” 
Viết thảnh thơ để hân hoan chào mừng 
 
Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam 
 
Hùng Vương mở nước Văn Lang 
Rạng danh dòng tộc Hồng Bàng thuở xưa 
Biết bao Việt Nữ anh thư 
Khơi nguồn Lạc Việt có từ nghìn năm 
Giang sơn một thuở xa xăm 
Là Hồn Việt tộc nhà Nam bây giờ 
Núi sông riêng một cõi bờ 
Sơn Hà Nam Quốc lời thơ còn truyền 
Những địa danh khắp ba miền 
Từng ghi chiến tích của tiền nhân ta 
Hy sinh bảo vệ sơn hà 
Trưng Vương rạng tiếng đàn bà nước Nam 
Nhụỵ Kiều nữ tướng danh vang 
Thân đào liễu quyết dẹp tan giặc Tàu 
Hoa Lư tập trận cờ lau 
Luyện rèn chí khí về sau giúp đời 
Quân dân đoàn kết một lời 
Đồng lòng quyết chiến ở nơi Diên Hồng 
Thích chữ Sát Thát bình Mông 
Tiếng La Vang dậy trên sông Bạch Đằng 
Đồn Vạn Kiếp, Ải Chi Lăng 
Mồ chôn xác giặc, Liễu Thăng bay đầu 
Trải bao gian khổ cơ cầu 
Phá ách đô hộ của Tàu nghìn năm 
Bình Ngô Đại Cáo hùng văn  
Tấm gương Nguyễn Trãi vẫn vằng vặc soi 
Sơn hà cương vực rạch ròi 
Nước Nam có chủ muôn đời quang vinh 

Lam Sơn rừng núi Chí Linh 
Từng là cứ địa kháng Minh thuở nào 
Biết bao xương trắng máu đào 
Địa linh nhân kiệt in vào sử xanh 
Thăng Long đây chốn kinh thành 
Quang Trung đại phá quân Thanh tan tành 
Ngọc Hồi một trận vang danh 
Xác thù chồng chất gò thành Đống Đa 
Phò vương lấy lại sơn hà 
La San phu tử giúp nhà Tây Sơn 
Giang sơn gấm vóc ba miền 
Trường Sơn hùng vĩ nối liền Bắc Nam 
Xuôi dòng theo nước Trường Giang 
Từ nguồn ra biển mênh mang nối dài 
Nhà Bè nước chảy chia hai 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về 
Cố hương! Giữ vẹn câu thề 
Còn non còn nước còn quê hương mình  
Việt Nam lưu luyến bao tình 
Gặp cơn quốc nạn phải đành ly hương  
Ra Khơi vượt sóng Trùng Dương 
Nhớ về Đất Việt trăm đường xót xa 
Biển Đông dậy sóng Hoàng Sa 
Trường Sa, biển đảo của ta đâu rồi?! 
Nhìn về phương ấy xa xôi 
Bên bờ Potomac nhớ một trời quê hương 
Chỉ mong đất nước Duy Tân 
Thái lai chuyển dịch Pháp Luân vô cùng 
Cùng nhau nối tấm lòng chung 
Nối dòng lịch sử Việt Hùng nước Nam 
Dù bao gian khó nguy nan  
Nhìn về một Hướng Việt Nam muôn đời 
Như Hải Đăng giữa biển khơi 
Sáng ngời Minh Đức một lời thủy chung 
Hẹn nhau Thẳng Tiến sẽ cùng 
Muôn lòng Bách Hợp lại chung một nhà. 
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Thẳng Tiến X 
10518 Harwin Drive 
Houston, Texas 77036 

To: 

Tài Liệu Đố Vui Để Học 

Hiện Tráng Đoàn Nguyễn Trãi còn một số rất ít ấn bản 
tài liệu Đố Vui Để Học do Trưởng Hoàng Kim Châu sưu 
tầm và biên soạn và hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ phát 
hành năm 2002 (Thẳng Tiến VII).  Đây là tài liệu ngắn 
gọn nói về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, các 
danh nhân VN, các địa danh lịch sử VN, truyện cổ tích 
và truyện thiếu nhi, các bài hát lịch sử VN, lịch sử Phong 
Trào Hướng Đạo Thế Giới và Việt Nam...  Tài liệu Đố 
Vui Để Học cần cho các Trưởng đơn vị Ấu và Thiếu.  
Nếu các Trưởng có nhu cầu xin ghi danh trước với 
Trưởng Hoàng Kim Châu ở chaulangbian@yahoo.com 
và sẽ nhận tài liệu tại trại Thẳng Tiến 10 (Lều Nguyễn 
Trãi). 

Họp Mặt Tráng Đoàn Nguy ễn Trãi 

Nhân  trại họp bạn Thẳng Tiến 10, Tráng đoàn Nguyễn 
Trãi sẽ tổ chức hai buổi họp mặt Tráng Đoàn. 

1.  Một buổi vào ngày thứ bảy (ngày khai mạc trại), 28 
tháng 6 - 2014 tại Lều Nguyễn Trãi vào giờ ăn trưa 
(12:00 PM đến 2:00 PM).  Tại đây các Trưởng và anh 
chị em ghi danh vào phiếu hiện diện để tham dự cuộc xổ 
số có quà tặng vào lần buổi họp mặt thứ hai. 

2.  Buổi họp mặt thứ hai vào ngày thứ tư, 2 tháng 7 - 
2014 cũng vào giờ ăn trưa (12:00 PM đến 2:00 PM).  
Phần 1 dành cho các Trưởng và anh chị em tráng sinh 
(đã ghi danh vào lần họp mặt thứ nhất).  Phần 2 dành 
cho các thân hữu củaTráng đoàn. 

3.  Mỗi Trưởng và anh chị em tráng sinh dự hai buổi 
sinh hoạt sẽ nhận được quà tặng là một cuốn Đặc San 
và một Huy Hiệu Kỷ Niệm 12 năm thành lập Tráng Đoàn 
Nguyễn Trãi (2002-2014). 

Hội Ngộ Đạo Lâm Viên 

Buổi Hội Ngộ Cựu HĐS Lâm Viên Dalat sẽ diễn ra từ 
2:00 PM đến 4:00 PM ngày chủ nhật, 29 tháng 6 - 2014 
tại Lều của TĐ Nguyễn Trãi. 

Thân mời các cựu HĐS và thân hữu đã từng sinh hoạt 
trong Đạo Lâm Viên Dalat liên lạc với anh Hoàng Kim 

Châu:  chaulangbian@yahoo.com hoặc chị Thanh An ở 
anthanhnguyentx@yahoo.com để biết thêm chi tiết. 

Đặc biệt trong buổi hội ngộ này, sẽ cử hành lễ tưởng 
niệm các Trưởng lãnh đạo của đạo Lâm Viên như 
Trưởng Trần Văn Khắc (sáng lập Phong trào, đạo 
trưởng Lâm Viên), Trưởng Phan Như Ngân (Tổng ủy 
viên, đạo trưởng Lâm Viên), Trưởng Lê Xuân Đằng 
(quản lý trại trường, đạo trưởng Lâm Viên), Trưởng 
Nguyễn Văn Võ (đạo trưởng Lâm Viên), Trưởng Nông 
Kim Yến (thành lập Nữ Hướng Đạo Lâm Viên). 

Wood Badge Reunion 

Quý Trưởng đã tham dự các khóa Huy Hiệu Rừng chưa 
ghi danh xin vào trang nhà www.hdvietnam.net để biết 
thêm tin tức, vì kỷ vật (áo T-Shirt và huy hiệu có giới 
hạn) lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết. 

Hội Ngộ Đạo Bình Định 

Thân mời các cựu HĐS và thân hữu đã từng sinh hoạt 
nơi miền đất Quang Trung Nguyễn Huệ vui lòng đến 
tham dự Buổi Hội Ngộ Cựu HĐS Đạo Bình Định tại 
Quán TT của Tiểu Trại Trưởng Niên TT10 từ 5:30 PM 
đến 7:00 PM ngày Thứ Bảy 28 tháng 6 – 2014. 

Xin liên lạc với Nguyễn Trịnh Cường và Chu Bạch Yến 
972-437-3127. 

Hội Ngộ Đạo Xuân Hòa 

Thân mời các cựu HĐS và thân hữu đã từng sinh hoạt 
trong Đạo Xuân Hòa đến tham dự Buổi Hội Ngộ Cựu 
HĐS Đạo Xuân Hòa tại Lều Báo Chí TT10 từ 5:30 PM 
đến 7:00 PM ngày Chủ Nhật 29 tháng 6 – 2014. 

Xin liên lạc Vương Văn Thư 832-433-2272 hoặc Nguyễn 
Mạnh Kym: kym_phuong@yahoo.com. 

Rất hy vọng Trưởng LM Đaminh Nguyễn Đức Bình 
(GHX) - Tân Tổng Tuyên Úy Hướng đạo sinh Công Giáo 
Việt Nam sẽ có mặt cùng anh chị em cựu GHX tại trại 
TT10. 


