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TỔNG KẾT TRẠI BÁCH HỢP 22 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thường lệ mỗi năm vào dịp Lễ Phục Sinh, CN đểu tổ chức trại Bách Hợp. Năm nay là 

trại Bách Hợp lần thứ 22, được tổ chức: 

Địa điểm:      Jugendbildungsstätte - Victor - Andersen - Haus 

                      Kreisjugendring Pinneberg e.V. 

                      Düsterlohe 5  -  25355 Barmstetd ,  Schleswig Holstein 

Thời gian:     từ 14:00 ngày 25. đến 12:00 ngày 28.03.2016 

Tham dự trại, ngoài các LĐ Sào Nam, Hùng Vương và Hoa Lư cũng như Làng BH 

Hùng Vương - Hoa Lư và Phụ huynh Thân hữu, lần này còn có các Trưởng Trần tiễn 

Chiếu, nguyên CN Trưởng, Bùi hữu Tuấn, nguyên LĐT/LĐ Thất Sơn, ngoài ra còn có 

các Trưởng đến từ Pháp: Trưởng Vĩnh Đào và Phu nhân, Tr. Mai quốc Tuấn cùng "bề 

trên" là Tr. Nguyễn thị Huệ. Nếu phút cuối thân nhân không bị lay dịch cúm thì các 

Trưởng Nguyễn Minh Tân, nguyên CNT, Nguyễn thanh Quang LĐ-TS cũng đã có mặt. 

Tổng số tham dự trại trên 90 người, trong đó một nửa là các em và một nửa là..."người 

lớn!" 
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Chương trình sinh hoạt trại cũng như các trại BH trước đây: sinh hoạt theo Tiểu Trại 

(TT), gồm các TTẤu, Thiếu, Thanh. Làng BH sinh hoạt vừa giúp TT Ấu, Thiếu vừa 

của Làng. 

Các Trưởng phụ trách TT Ấu gồm Trưởng Hoàng Lan (HL), Dũng - Thu Vân - Vân 

Trí (SN), Bình-Việt (HV)... 

Các Trưởng phụ trách TT Thiếu gồm Trưởng Hoàng Hải (HL), Hào, QuangTrí (SN), 

Ngọc Dung (HL)... 

Trưởng phụ trách TT Thanh, Tr. Quang Hãn (SN). 

Trưởng Nguyễn Liệu (HL) góp sức với HĐTrN... 

Phụ trách ẩm thực do Làng BH Hoa Lư, Hùng Vương và HĐTrN/ SN cùng chung sức. 

Ngoài chương trình sinh hoạt TT còn có sinh hoạt chung toàn trại như Trò chơi lớn 

Olympia, Lửa trại...  

Đặc biệt trong kỳ trại này, LĐ Hoa Lư kỷ niệm 10 năm thành lập... 
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Thành quả của trại BH 22 gồm Ưu và Khuyết, tạm đúc kết như sau: 

trước hết là Ưu điểm: 

nhân số tham dự ngày mỗi một tăng thêm, BTC phải… từ chối vì số phòng có giới hạn!  

Ngoài sự tham dự của các LĐ, HĐT-CN, Làng BH-CN, như đã nêu bên trên, các "cựu 

Trưởng" của CN-Đức từ lâu nay... vắng bóng cùng các Trưởng bên Pháp cũng trên 

dưới một thập niên hay hơn nữa mới gặp lại... 

Một sự "trùng hợp hay là một ..thiện duyên": 10 năm trước các Trưởng Mai quốc Tuấn, 

Nguyễn thị Huệ (Pháp) và Bùi hữu Tuấn TS… chứng kiến lễ ra mắt LĐ-HL do Tr. 

Nguyễn Minh Tân, CNT lúc bấy giờ, trao cờ Hoa Lư cho Tr. Nguyễn thị Hoàng Hải, 

LĐT. Nay, cũng các Trưởng lại tham dự lễ kỷ niệm 10 năm "trưởng thành" góp sức 

của HL trong CN! 

TT Thanh và Thiếu tự lo phầm ẩm thực, thay vì Ban ẩm thực trại... lo chung như các 

kỳ trại trước. Đây cũng là việc đáng khuyến khích các em… 

Để chuẩn bị tiết mục cho Lửa trại chung, tuy phút cuối mới cùng nhau tập dợt, các em 

Thanh đã cố gắng tìm một "giai đoạn..hào hùng" trong lịch sử dân tộc, nhằm tạo cho 

các Thanh ý thức cội nguồn Việt tộc, theo lời Trưởng phụ trách TT Thanh cho biết. 

Thiết nghĩ đây là điều nên cố gắng phát huy... 
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Các em Ấu, một nửa là "dân mới", cũng đã chứng tỏ sự dạn dĩ, hòa nhập, nhanh chóng 

thân thiện của các em, nhất là tuy nói chưa thật... trôi chảy nhưng trong tiết mục của 

mình, các em đều dùng tiếng Mẹ! Tương tự bên Thiếu cũng vậy và đặc biệt lần này, 

các Thiếu đã trình diễn hợp ca bằng Anh ngữ  các bài hát thật sống động... 

Tinh thần kỹ luật của các em cũng thật đáng khen và sau cùng các em vẫn...luôn mạnh 

khoẻ đến khi rời trại, thật đáng mừng...! 

 

Riêng phần ẩm thực, trong bếp hầu như lúc nào cũng có "đại diện" 3 LĐ, làng BH và… 

cả "bên Tây!"... cười nói như ngày "hội lớn"… 

CN-Đức gặp nhau ngoài "chuyện HĐ còn.. phải thưởng thức (nhiều) món ăn...!" 

Nét mặt vui vẻ, luôn tươi cười của các Trưởng bên Pháp trong mấy ngày trại cũng là 

một Ưu điểm của trại BH 22 ! 
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Khuyết điểm: 

chương trình sinh hoạt của các TT, HĐT-CN không nhận được đầy đủ... 

không thăm viếng, tham dự sinh hoạt với các TT để qua đó mới lượng giá tương đối 

chính xác hơn so với lượng giá của TT! 

cố gắng đưa vào s/hoạt những kỹ thuật HĐ để các em có dịp cùng nhau chia sẻ, ôn 

tập..., trong kỳ trại sau sẽ phải lưu ý đến phần tập họp chung! 

chương trình có lẻ nên lưu tâm về vấn đề thời tiết để có thể kịp thời "ứng biến!" 

Theo sự lượng giá của các Trưởng phụ trách TT, trước khi chia tay, ghi nhận sự thành 

công của BH 22 đạt được ít nhất cũng 80%  cho mỗi TT.  

Riêng TT Ấu và Thiếu cũng đã chuẩn bị các phần quà tặng...các em xuất sắc thuộc TT 

mình. Như vậy tạm thời chúng ta có thể xem như trại BH 22 đã thành công được đến 

80%, một kết quả rất đáng khích lệ và hy vọng BH 23 sẽ..khá hơn nữa!   

Riêng về tổ chức lễ kỹ niệm 10 năm thành lập của LĐ-HL, một số điều đáng nhớ: 

vì thời tiết xấu phải tổ chức trong phòng nhưng khung cảnh và không khí trang nghiêm 

khi cử hành nghi thức khiến người khó quên. Đặc biệt nhất từ nay HL có được các 

Trưởng "đỡ đầu tinh thần", đó là các Trưởng Tuấn-Huệ (Pháp) và Tuấn TS khi các 

Trưởng được Tr. Minh Hùng, người điều hành buổi lễ, mời ra đặt tay lên cờ HL như 

lời hứa "giúp ích…( HL) bất cứ lúc nào!". HL phải cám ơn Tr. Minh Hùng đó.  

Song song Tr. Huệ đã... thức gần trắng đêm để sau đó, chỉ mượn nhạc và… sáng tác 

lời mới cho bài ca Mười Năm Không Gặp... hát tặng LĐ HL, ACE yêu cầu hát lại lần 

nữa nhưng… bị Tr. Huệ  "từ chối"… Như vậy đủ biết lời và giọng hát được ACE... ưa 

chuộng đến mức nào! 
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Đại diện phụ huynh đứng ra ngỏ lời cám ơn và trao quà tặng đến các Trưởng trong  

BHT-HL, những người đã hy sinh thời giờ, công sức giúp cho con cái họ lâu nay...kèm 

với bài thơ ngắn gọn và xúc tích. 

Một phần thưởng tinh thần rất khó quên và sự đóng góp công sức của quý Trưởng với 

PT… không uổng phí! 

Sao thâm niên cũng là một "công trình" của Trưởng Huân (SN) làm tặng mà từ nay là 

"của riêng" của HL ! 

Sau cùng chắc chắn ACE chúng ta về lại nhà cũng sẽ không quên " Mười Năm...Lớn 

Mạnh" của Hoa Lư mỗi khi cầm cái tách để uống trà hay càphê với huy hiệu 10 Năm 

HL mà mình được tặng... 

Thân ái btt 

Trại Trưởng & BĐH 

     -April 2016-  
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