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TỔNG KẾT TRẠI BÁCH HỢP 23 
------------------------------------------------------------------ 

 

 

Trại được tổ chức như sau: 

 

Mục đích: như thường lệ nhằm kết thân giữa các LĐ, đặc biệt lần này Hùng Vương kỷ  

               niệm 30 năm thành lập. 

      Địa điểm:      Am Donnerskopf   -  35510 Butsbach, Wetteraukreis 

      Thời gian:      từ 14:00 ngày 14. đến 12:00 ngày 17.04.2017 

 

Tham dự trại, ngoài các LĐ Sào Nam(SN), Hùng Vương(HV), Hoa Lư(HL) cùng các Làng 

Bách Hợp(BH) Hùng Vương - Hoa Lư còn có thêm Phụ huynh -Thân hữu, nâng tổng số 

tham dự trại trên dưới 100 người. 

 

Chương trình sinh hoạt trại cũng như các trại Bách Hợp 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 (HV) và Thanh Quang. 

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

Trưởng phụ trách TT Thanh gồm Tr. Bích Vân (HV), Quang Hãn (SN). 

Trưởng Phan quốc Việt (Làng BH-HV) phụ trách HĐTrN... 
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Việc ăn uống lần này, các TT tự lo. Ngoài chương trình sinh hoạt TT, một trò chơi lớn 

được Ban Điều Hành (BĐH) tổ chức cho toàn trại vào sáng Chủ Nhật 16.04. 

 

LĐ Hùng Vương cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập từ 14:00 đến 19:00 Chủ Nhật 

16.04.2017. 

 

Chúng tôi tạm đúc kết, rút ra những Ưu và Khuyết của kỳ trại như sau: 

 

Trước hết là Ưu điểm: 

 

nhân số tham dự (như những lần trước) đông hơn dự tính.. Điều này làm cho AE nghĩ 

rằng: trại Bách Hợp (BH) cũng .. " còn hấp dẫn!" 

 

Sinh hoạt toàn bộ theo TT làm các em thích thú hơn theo sự trình bày của các em như 

sau: 

Ấu: Được có chỗ ăn ở và chơi riêng; ăn thịt ít rau nhiều..các em rất thích điều này. 

Thiếu: các em được tự nấu ăn, chơi riêng.. 

Thanh: lần này ngủ lều, tuy ngày cuối trại... tuyết lại rơi (cũng may!) và cũng "tự túc" 

mọi thứ, các em thấy như vậy thích hợp hơn theo lứa tuổi của mình. Tuy nhiên đề nghị 

lần sau phải tính lại vì riêng lo ăn uống mất khá nhiều thời gian. Em Công (HV) đã trình 

bày: sáng lo nhóm lửa cho ăn sáng, tắt lửa! Trưa lại nhóm lửa lo ăn trưa, tắt lửa..và 

chiều lo nhóm lửa..lo ăn chiều....Ai cũng cười vui vẻ về trình bày của em... 

Các em Thanh luôn giúp Trại trong mọi công việc, không nề hà dù… nặng nhọc! 

TT của các em cũng thật gọn gàng, ngăn nắp và lần này còn có một Cổng TT riêng…  
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Các em Ấu, luôn thêm "dân mới", cũng đã chứng tỏ sự dạn dĩ, hòa nhập, nhanh chóng 

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

mình, các em đều dùng tiếng Mẹ! Kỳ trại này có 5 em Nhập Bầy! 

Tương tự bên Thiếu cũng vậy và lần này các Thiếu đã trình diễn hợp ca bằng Anh ngữ  

ở Lửa trại đã được tán thưởng nhiều lần... 

 

Tinh thần kỷ luật của tất cả các em cũng thật đáng khen và sau cùng các em vẫn... 

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

 
 

TT HĐTrN , Phụ huynh-Thân hữu đã tích cực tiếp tay với LĐ-HV, cũng như BĐH, trong 

mọi công việc, nhất là tổ chức kỷ niệm 30 năm của HV..Cũng có "nhiều khuôn mặt mới 

tham dự lần đầu..". Việc đi thăm di tích nơi đóng quân La Mã "mấy trăm năm trước" 

cách trại khoảng 15 - 20 phút lái xe nhằm thời tiết xấu nên ai cũng muốn quay về trại..! 

 

Chương trình tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập LĐ-HV không ngờ quan khách "phút 

cuối" tham dự thật đông. Tr. Minh Hùng ước lượng chỉ khoảng năm bảy quan khách, 

thân hữu vì một số trước đó đã trả lời không thấy hứa chắc chắn lắm... 

Sau phần nghi thức gắn sao Thâm Niên lên Cờ Đoàn, các màn văn nghệ tập "vội vàng" 

với sự đóng góp của các TT bởi một số các em HV không dự trại được, đã gây nhiều bất 

ngờ thích thú cho người xem. Với sự hồn nhiên của Ấu trong hoạt cảnh Mẹ Âu Cơ..."trăm 

con chui ra từ.. trứng!", các màn Vũ của Thiếu, Thanh và sau cùng hoạt cảnh Hội Nghị 

Diên Hồng, tuy đã trình diễn nhiều lần trên sân khấu..kể cả không phải riêng HĐ, vẫn 

còn.... ăn khách lắm! 

Đặc biệt mấy cái "Bánh mừng...sinh nhật lần thứ 30" của HV do Tr. Dung (HL) bỏ nhiều 

công sức, rất nhiều công sức, từ đánh bột, nướng bánh..v..v.. đã được bà con khen ngợi 

không ít. Máy hình, Handy...chụp lia lịa......  
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Tất cả đã đóng góp hết lòng hết sức vì Phong Trào, vì phụ tay với CN, có những người 

..không nhớ tên, thật xin lỗi, những AE HĐ "cũ" như các Tr. Quốc Phong, Phú (em 

Phong).. đã nướng thịt để mời khách cũng như trại sinh suốt buổi mà nhất là phải A A 

A thật to cám ơn Tr. Quỳnh (HL) trong việc bếp núc cho HĐTrN và ngày Chủ Nhật cho 

trại. Cũng không thể quên Nhơn của SN ngày xưa, đã giúp trong việc "hậu cần" rất 

nhiều… Những ACE tiếp tay trong bếp, rửa lau chén bát, ly tách của các LĐ, Thân hữu: 

Anh Hùng (?) đi với Tr. Kiệt, anh Vũ giúp trang nhà, các Tr. LĐ-SN,HV, HL... và nhiều 

ACE khác như đã thưa, không ..nhớ hết tên… v..v.. và ..v..v... 

 

Nhờ tất cả những thiện chí 

đóng góp vào việc chung, 

không một chút tư tác, không 

hề " có ý thủ lợi riêng (?!)", 

cho nên những kết quả đạt 

được thật đáng khuyến khích 

về mặt tinh thần cho BĐH 

cũng như các Trưởng HĐ: 

những người luôn tuân thủ 

Lời Hứa và Luật HĐ: không 

"sợ cô đơn vì luôn có Phụ 

huynh - Thân hữu hết lòng 

tiếp tay, góp sức " ...  
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Khuyết điểm: 

 
Việc ăn uống theo TT, nếu có TT " đã quen " thì cũng có TT " chưa quen" việc tính toán 

chợ búa, nhất là e ngại cho nên thà rằng " dư một chút hơn là thiếu " và đã đưa đến 

việc .. " quá dư! ".  

 

TT Thanh sẽ lưu tâm việc em Công (HV) góp ý để có thêm nhiều thời gian sinh hoạt cho 

các em trong lần tới.  

 

Sẽ nhớ lời đề nghị của các em: trại không có giờ Kết Thân, thăm viếng giữa các TT! 

 

Đêm lửa trại nên có chương trình rõ ràng, kết hợp với các TT để các em không… thắc 

mắc: trong trò chơi lớn có phần các Đội tham dự sẽ đóng góp văn nghệ lửa trại, Đội đã 

tập và đã thông qua Trạm. Ở lửa trại các em… chờ mà không thấy sẽ trình diễn như đã 

nói.... 

 

Bích báo không thấy TT hưởng ứng (?), chỉ có 1 bài của Tr. Thủ Quỹ!  

 
Đại hội hội viên đã tổ chức tối thứ Bảy, 15.04.2017, sau khi nghe tường trình 

những hoạt động cũng như phần tài chánh của Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2015-

2017, đại hội không có thắc mắc và BCH từ chức. Trưởng Minh Hùng (HV) được đại hội 

ủy nhiệm làm chủ tọa điều khiển buổi họp bầu BCH mới nhiệm kỳ 2017-2019. 

Kết quả: 

             Trưởng Nguyễn ngọc Anh (SN) được tín nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch 

             Trưởng Lý Kiệt (HĐTrN)                                                          Thủ Quỹ 

             Trưởng Nguyễn đức Liệu (HL)                                                 Thư Ký 

             Trưởng Nguyễn thị Bích Vân (HV)                               phụ tá Chủ Tịch 

 

Một trong những việc BCH mới phải cố gắng hoàn tất là làm và nộp thủ tục xin trở thành 

Hội Công Ích (Gemeinnütziger Verein  e.V.) mà trước đây do hiểu lầm khiến  "dặm chân 

tại chỗ!".. 

 

Sinh hoạt trực tiếp với HĐ qua các LĐ đều phải đóng Niên Liễm Hội viên. 

 

Sau cùng, theo sự lượng giá của các em trong phần Tổng kết trước khi chia tay: 

 

Ấu - Thiếu và Thanh cùng đưa nhận xét : Trại đạt được thành công từ 80 đến 90%. 

 

Tổng kết nêu trên, có lẻ còn thiếu xót, xin quý Trưởng bổ túc thêm. Xin cám ơn 

 

Thân ái btt 

BĐH Trại BH 23 

 - 22.04.2017- 
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