
35 NĂM 

CHI NHÁNH HĐVN - CHLB ĐỨC… 
 

Trại Bách Hợp 24 được tổ chức tại: 

 

                            Ferienpark – Mirow am Granzower See 

                     Seeschwalbenstr. 215  –  17252 Mirow /  OT  Granzow  

 

Từ 14:00 Thứ Sáu 30.3.2018 đến 12:00 Thứ Hai 02.4.2018 nhân dịp Lễ Phục Sinh. 

Ngoài những sinh hoạt tương tự như các trại BH trước đây, lần này trọng tâm là tổ chức lễ kỷ 

niệm 35 năm thành lập Chi Nhánh (CN) HĐVN tại CHLB Đức và đồng thời cũng là 35 năm 

đánh dấu sự đóng góp của LĐ Sào Nam với CN, với PT! 

 

1983  –  2018 

 
Tr. Phước Gà lôi gắn Sao Thâm Niên lên cờ CN 

 
Bánh Mừng Chu Niên CN                Bánh Mừng chu Niên Sào Nam 



 
Tr. Ngọc Anh gắn Sao Thâm Niên lên cờ SN 

Ngoài 3 LĐ Sào Nam (SN), Hùng Vương (HV) và Hoa Lư (HL) còn có sự tham dự của các 

Trưởng đã sinh hoạt trước kia với CN như Tr. Lê Hữu Hoàng LĐ-Thất Sơn, Trần Tiễn Chiếu 

LĐ-Trần Quốc Tuấn và cũng là Cựu CN Trưởng, Tr. Chiếu cũng đã từng là ĐạoTrưởng của 

DPSG-Trossingen, Nguyễn Trung Ngôn Cựu LĐT/LĐ-SN, Nguyễn văn Nhơn và Bề Trên, 

Dũng Sói và Bề Trên LĐ/SN, các Cựu đoàn sinh SN: Minh (y tá), Chi ..v…v... Trưởng Đỗ Hữu 

Phước, Nai chín chắn, Cựu LĐT/LĐ-SN và CN Trưởng, về từ Hoa Kỳ. Đặc biệt hai Trưởng 

Mai Quốc Tuấn và Nguyễn thị Huệ từ Pháp đã cố gắng thu xếp góp mặt tuy sức khỏe của 

Trưởng Huệ trong thời gian qua kém hơn so với trước kia nhiều..  

Tổng số trại sinh, kể cả Phụ huynh thân hữu, trên 100! 

 

Trại sinh hoạt theo Ngành. 

Tiểu trại Ấu gồm các Trưởng Thu Vân, Vân-Trí, Dũng SN, Thái Bình HV và Hoàng Lan HL. 

             Thiếu do các Trưởng Quang Trí, Hào SN, Hoàng Hải HLvới sự tiếp tay của Hoàng TS. 

             Thanh do Thiên Phụng HV điều động, sau đó Trưởng Quang Hãn SN trợ lực. 

             Trưởng Niên và Phụ huynh do Trưởng Lê Minh Đức HL, Phan quốc Việt HV. Tr. Việt 

              còn là phó nhòm, ghi lại hình ảnh trại. 

 

Trọng điểm BH 24 là lễ kỷ niệm, tổ chức vào Chủ Nhật 01.04. từ 15:00 đến 18:00.  

 

Cùng nhìn lại những thành quả của BH 24, tuy có lẻ …“không thật chính xác“ nhưng ít ra cũng 

sẽ giúp cho kỳ trại BH 25 giảm bớt khuyết điểm phần nào!   

 

Những Ưu điểm: 

 

Tuy thời tiết thay đổi bất thường nhưng nhờ các Trưởng phụ trách Tiểu Trại (Tt) đã chuẩn bị 

chương trình dùng cho cả hai, “trời” xấu và tốt, vì vậy sinh hoạt không bị trở ngại bao nhiêu. 

Dĩ nhiên không được chạy nhảy ngoài trời cũng thật đáng tiếc nhưng… không làm sao hơn. 



Ngay phút đầu, các em đã nhanh chóng làm quen kết thân tuy khác LĐ, nhờ vậy những sinh 

hoạt chung, kể cả s/hoạt toàn trại, đã thật sinh động, sôi nổi do sự hưởng ứng, tranh đua với sự 

cổ võ, hò reo náo nhiệt của trại sinh, Trưởng và… cả Phụ huynh Thân hữu! 

Ban Huynh Trưởng Tt chia xẻ, học hỏi và làm việc chung với nhau càng lúc càng “ăn ý“ hơn… 

Tt Thanh nhận 6 em từ Thiếu: HL 2 em -Thùy An và Minh Nguyệt, SN 3 em - Phúc và con 

Tr. Dũng, con Tr. Huy (không nhớ tên!) và em Long con Tr. Kiệt, thêm1 em mới (không nhớ 

tên và cũng không nhớ HL hay SN..!). Cộng với 3 em HV (Thiên Phụng, Công, Sanh), nhờ vậy 

Tt Thanh có 9 Thanh sinh và 1 Trưởng cho nên sinh hoạt không kém phần... hào hứng! Lần này 

Cổng trại BH 24 do các Thanh hội ý phát họa và chia nhau thực hiện… trong mưa tuyết. Thanh 

cũng tổ chức Tuyên hứa cho các em SN mới lên, sau lửa trại chính tối Chủ Nhật 01.04.   

Tt Thiếu lần này cũng được 4 Đội và mỗi Đội chừng 6,7 em. Bên Tt Ấu cũng tiễn Ấu lên  Thiếu 

và các em được Tuyên hứa sau lửa trại. Dĩ nhiên Tĩnh tâm và Tuyên hứa đã tổ chức riêng, 

không trùng với Thanh. 

Các Ấu với Bốn Đàn cũng luôn…“i..a.. hu.. chúng em đây mà…“ thật náo nhiệt! Các em cũng 

đã viết Bích Báo, tiếc rằng bài báo không bao nhiêu nên đã bị hình ảnh sinh hoạt CN và SN 

làm “các bài báo… nhỏ bị lu mờ!“. Dù vậy đây cũng là một điểm son trong chương trình của 

Tt Ấu mà các trại tới cần lưu tâm hơn… 

Quý Phụ huynh và Trưởng Niên “xuất du... trong lạnh lẽo“ cho nên… sợ quá, sau đó ở nhà hết 

lòng góp sức vào chương trình trại, không nề hà bất cứ công việc nào…, bảo đảm ấm hơn! 

 

Về chuyện “bếp núc“, tuy tất cả cùng chung sức, nhưng phải nói là cũng nhờ “Bếp Trưởng và 

Bề Trên“, em Nhơn (và Bà Xã)...“bé bỏng - cùng với các em SN khác - dự trại Hiệp Lực của 

35 năm trước ở Wegberg, đứng mũi chịu sào“ cho nên từ giờ giấc đến thực đơn mỗi ngày luôn 

hấp dẫn khiến trại sinh mong muốn CN tổ chức lễ kỷ niệm… mỗi lần họp trại BH!   

 

Ban Tổ Chức BH 24 hết sức cám ơn sự đóng góp vào việc chung của Trưởng Ngọc Dung. 

Tr.Dung và Hoàng Lan, LĐ/HL, vì bận việc nên đến trại vào Thứ Bảy 31.3. với 3 Ổ Bánh mừng 

“Sinh Nhật CN và SN“ mà Trưởng đã làm từ nhà. Các Ổ Bánh chẳng những trang trí thật đẹp 

mắt mà khi đưa… vào miệng cũng thật tuyệt, không chê vào đâu được! 

 

Nhìn chung các em luôn bận rộn sinh hoạt với Tt, nhanh chóng kết thân và… mạnh khỏe suốt 

kỳ trại. Thật đáng mừng! 

 

Những Khuyết điểm: 

Thời tiết luôn thay đổi, hết mưa lại tuyết, vì vậy các em chỉ “lẩn quẩn“ trong nhà. Tuy mỗi Tt 

có phòng ốc sinh hoạt riêng nhưng dĩ nhiên không thật… rộng rãi như ý muốn. Đây cũng là 

điều ngoài ý muốn của BTC. 

Các Tt không họp soạn “Nội qui trại“ như các trại trước vì vậy các em vừa không có cơ hội 

cùng nhau làm việc nên vừa… lơ là, không chú ý giờ giấc, nhất là giờ yên lặng chung! 

Ban Huynh Trưởng lần này cũng không… “thăm phòng (lều)“ mỗi sáng cho nên các em không 

thu dọn ngăn nắp… 

Cũng như các kỳ trại BH đã qua, Tt luôn có các em mới cho nên chương trình cũng theo đó 

mà… co giản mặc dù kỳ trại này phần lớn các em thích hợp nhanh hơn mọi khi. 

Vì địa điểm… “mà Navi tìm cũng khó“ cho nên AE…“la quá!“. Có lẻ khi viết vào Navi, AE... 

quên ghi (?) “Ferienpark“ cho nên tìm khó khăn!  



 

Trước khi chia tay, trong phần đề nghị, các Thiếu muốn ít ra cũng 1, 2 lần được tự nấu ăn như 

đã từng thực hiện…v..v.. Thực ra theo hợp đồng, chủ đất không cho các em được... vào bếp 

cho nên có lẻ BH tới sẽ coi xem sao…! 

 

Trong lễ kỷ niệm 35 năm tổ chức vào Chủ Nhật 01.4., xin ghi lại một vài điều đáng lưu ý: 

 

TB Cấp Huân Chương và BTV/ HĐTƯ nhân dịp trại đặc biệt này đã truy tặng:  

 

Trưởng Nguyễn thị Hoàng Hải, LĐT/LĐ Hoa Lư , Huân Chương Bách Hợp. 

 Trưởng Ngọc Anh tuyên đọc quyết định và Trưởng Huệ, Pháp, trao Huân Chương. 

 
Tr. Huệ và Tr. Hải 

 

Trưởng Nguyễn Ngọc Anh, Chi Nhánh Trưởng CN/CHLB Đức, Huân Chương Bắc Đẩu. 

Trưởng Phước Gàlôi tuyên đọc quyết định và Trưởng Mai Quốc Tuấn,Pháp, trao Huân Chương 

 
Tr. Ngọc Anh và Tr. Mai Quốc Tuấn 

 

Như vậy tổng số Huân Chương Bách Hợp CN chúng ta nhận được như sau: 

 

Trưởng  Nguyễn Ngọc Anh, CNT.            

Trưởng Nguyễn Minh Hùng,  LĐT/LĐ Hùng Vương. 

Nhân kỳ trại 100 năm HĐTG, CN/Đức được BTV/HĐTƯ ủy nhiệm tổ chức tại Berlin. 

 



Trưởng  Trần Huy Hoàng, Thủ Cụ CN, nguyên LĐT/Lê Lợi và CNT, đúng vào Sinh Nhật 60 

(Đáo Tuế) của Trưởng và Trưởng Mỹ Sa. (Hai Trưởng cùng tuổi) 

  

Trưởng Lý Kiệt, Thủ Quỹ CN. 

Trưởng Nguyễn thị Bích Vân,   LĐ/ Hùng Vương. 

 

Và sau cùng Trưởng Nguyễn Minh Tân, LĐ HV, CNT. Trong thời gian khá dài, do sức khoẻ, 

Trưởng  Minh Tân tạm ngưng sinh hoạt nên chưa có dịp tổ chức trao Huân Chương.  

 

Huân Chương Bắc Đẩu, Trưởng Ngọc Anh là người đầu tiên của CN nhận được. 

 

Cũng trong dịp đặc biệt này, CN đã trao tặng Một Plaque nhằm ghi nhận những hy sinh đóng 

góp cho CN của Trưởng Đỗ Hữu Phước, Nai chín chắn, trước đây. Trưởng Nai cc đã… cảm 

động với món quà bất ngờ! 

 

Các Trưởng Ngọc Anh, Minh Hùng, Nguyễn Đức Liệu, Lý Kiệt cùng Trưởng Mai Quốc Tuấn, 

cũng nhận quà “CN cám ơn những đóng góp (và hy vọng các Trưởng tiếp tục đóng góp… nhiều 

hơn nữa!)“. Quà tặng Trưởng Vĩnh Đào, vì Tr. Đào bận không thu xếp dự trại được, nên đã nhờ 

Trưởng Tuấn-Huệ mang về Pháp chuyển lại giùm… 

 

Trưởng Phước Gà lôi trao lại cho Tr. Phan Quốc Việt, LBH Hùng Vương và Hoàng Lan, LBH 

Hoa Lư, quà tặng của Lý Trưởng LBH Vùng Vịnh-San Jose, Tr. Đào thị Ngọc Minh, mà Trưởng 

Gà lôi đã nhận khi sang thăm gia đình cuối năm 2017 vừa qua. 

 

Như đã thưa bên trên, các Ổ Bánh Mừng Chu Niên lần thứ 35 của Trưởng Ngọc Dung đã được 

anh chị em “chiếu cố tận tình!“. Các LĐ đã và đang sinh hoạt với CN thay nhau đứng bên cạnh 

Ổ Bánh chụp hình kỷ niệm…  

Văn nghệ giúp vui, BTC trại cứ tưởng… sẽ đơn giản nhưng thật không ngờ được tất cả, chẳng 

những các LĐ mà cả HĐTrN, Phụ huynh, đóng góp rất phong phú… 

Không quên phần ẩm thực luôn làm trại sinh nuối tiếc vì… không còn bụng chứa! 

 

Trưởng Nguyễn Thiên Phụng, Ái Nữ Tr. Minh Hùng, LĐ Hùng Vương chính thức được giới 

thiệu Quyền Thanh Trưởng, từ nay sẽ chịu trách nhiệm Ngành Thanh CN trong phiên họp HĐT 

tại đất trại BH 24. 

 

Bên cạnh niềm vui, anh em CN không quên nhắc đến các Trưởng đã “ lìa Rừng“ sau một thời 

gian dài gắn bó, chia xẻ những vui buồn trên bước đường góp sức cho PT. Hình ảnh các Trưởng 

trên tấm biểu ngữ được treo giữa phòng sinh hoạt chính, lớn nhất của trại… 

35 năm qua đã có 6 Trưởng lần lượt ra đi: Các Trưởng Nguyễn Minh Trí, Thanh Trưởng LĐ 

Sào Nam, Trần Thanh Phong LĐT/LĐ Cữu Long Erding/München, Tôn Thất Đỉnh Cố Vấn LĐ 

Sào Nam-Người Anh Cả CN, Phan Phú Đạt Thiếu Trưởng LĐ Hoa Lư, Trần Huy Hoàng mà 

anh em thường gọi Hoàng Audi, Cựu LĐT/ LĐ Lê Lợi và CNT, Huỳnh Đa Thức LĐT/LĐ Sào 

Nam và CNT… 

Anh em cũng nhắc đến những đóng góp của Phụ huynh từng gắn bó và nay cũng đã trở về với 

cát bụi như Bác Đãnh LĐ Sào Nam, anh Đức LĐ Hùng Vương… 



Mời xem một số hình ảnh tiêu biểu do Tr. Việt ghi lại… 

 

 
Quà các Trưởng. 

   
trao lại quà Lý Trưởng LBH Vùng Vịnh, San Jose, tặng LBH Hoa Lư và Hùng Vương. 



 
Tr. Dung  và các Ổ Bánh. 

 
Toàn Trại. 

 
LĐ  Hoa Lư. 



 

 
LĐ Hùng Vương. 

 

 
Cựu  LĐ Quang Trung. 

 

 
Cựu LĐ Trần Quốc Tuấn, Tr. Chiếu. 



  
Tr.Kiệt Cựu LĐ Lê Lợi.                                             Tr.Minh Hùng và Lê Hữu Hoàng. 

 

 
…Mời vào trang Nhà CN xem hình ảnh đầy đủ hơn:   www.hdvietnam.de 

 

BTC. Bách Hợp 24. 

      -05.2018- 

 

http://www.hdvietnam.de/

