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 Kế hoạch & thực hiện 

 Beo Tận Tâm Nguyễn Tăng Bình 
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Lời cuối. 
 

Qua một nhiệm kỳ bốn năm của Văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên, người 

phụ trách báo Liên Lạc đã hoàn tất ý nguyện và tâm nguyện về lời giao kết của 

mình với tất cả các Trưởng Niên khi nhận thực hiện tờ báo, là sẽ cố gắng hết 

sức để phát hành bốn số báo đúng vào các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, của một 

năm, trong vòng bốn năm 2014-2018. 

Khả năng chuyên môn của nhóm thực hiện tờ báo rất hạn chế, phương tiện 

cũng như nhu cầu tối thiểu để hoàn tất từng trang báo cũng rất là hạn hẹp, phần 

yểm trợ cho tờ báo chung của Hướng Đạo Trưởng Niên về mọi mặt quanh đi 

quẩn lại cũng chỉ có một số Trưởng rộng mở tấm lòng và đôi tay. 

Thật tình mà nói, với nhận xét chung của các Trưởng đã từng làm báo Hướng 

Đạo từ trước tới nay, nhất là báo cho Trưởng niên, nếu không có sự cảm thông 

sâu sắc của gia đình, có lẽ qua bao nhiệm kỳ với những lần “trao bút”, báo Liên 

Lạc khó mà tồn tại, chứ không được liên tục như mấy chục năm qua. Xin được 

dành những ân tình trìu mến cho những thân tình thường xuyên hiện hữu bên 

cạnh đời Hướng Đạo của các huynh đệ tỷ muội đang dấn thân trong mọi sinh 

hoạt lớn nhỏ, để thêm hương vị lẫn sắc màu cho cuộc chơi nhiều ý nghĩa.   

Nhiệm kỳ bốn năm (2014-2018) của VP HĐTN sắp kết thúc, nhưng riêng với 

những ACE phụ trách thực hiện báo Liên Lạc, thì khi số cuối cùng được phát 

hành là chấm dứt nhiệm vụ làm báo . Hy vọng trong đại hội HĐTN tại Trại TT 

XI với nhiệm kỳ mới của VP HĐTN, báo Liên Lạc sang trang với BBT mới sẽ 

đem lại thật nhiều điều thú vị cho Quý Trưởng Niên và độc giả.  

Một lời tri ân đối với các Trưởng Niên, Quý Trưởng cũng như các ACE HĐS 

luôn khích lệ, chia sẻ, yểm trợ về mọi mặt, đóng góp nhiều món ăn tinh thần bổ 

ích, thực tiễn, trao đổi những kinh nghiệm, kỷ niệm giá trị trong báo Liên Lạc 

HĐTN. 

Cuối cùng xin chúc mọi sự an lành, sức khỏe và nhiều điều may mắn đến quý 

Trưởng Niên, các ACE Hướng Đạo, thân hữu cùng gia đình và Quý  độc giả báo 

Liên Lạc. 

Những vui buồn của người thực hiện về báo chí hay “Báo …” từ nay khép lại. 

Xin nói lời chia tay trên mãnh đất Liên Lạc đầy tình nghĩa này. 

Xin cám ơn trong tình thân ái thay cho lời cuối. 
 

Thân kính bắt tay trái Quý Trưởng. 
 

Thay mặt BBT / Phụ trách thực hiện 

Beo Tận tâm  

Nguyễn Tăng Bình 
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          Bầy phó Ấu Đoàn Lương thế Vinh. Liên Đoàn Gia Định Annandale, VA 

             Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1967  Tại Phan Thiết Việt Nam. 

          Từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2018 tại tư gia Annandale, VA - USA 

Hưởng dương 51 tuổi 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California 

         Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1937 (Quý Sửu) Tại Quảng Bình Việt Nam. 

        Lìa Rừng ngày 25 tháng 3 năm 2018 tại Garden Grove, California USA 

Hưởng thọ 81 tuổi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  

 

Sinh năm 1923 tại Huế, Thừa Thiên Việt Nam 

                 Năm 1940 Gia nhập HĐ Quy Nhơn (Liên Đoàn Trần Hưng Đạo) 

                  Năm 1942 Sinh hoạt Bầy Trần Q Toản (Phó Bầy Trưởng -Bầy Trưởng 

                Năm 1982 Định cư tại Hoa kỳ, tiếp tuc tham gia Hướng Đạo. 

                Sinh hoạt HĐTN tại Gia Đình Bách Hợp Nam California. 

                HĐTƯ – HĐVN trao tặng Huân Chương Bách Hợp 
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Trước khi Liên Đoàn ra đời, chùa Pháp 

Luân đã có đoàn Thanh Thiếu Niên Phật Tử với sự 

hướng dẫn của cô Phương Linh, cô Mai, cô Xuân 

Trang, cô Thu Hà, anh Phú và anh Tự. Một số khác 

là những người trở thành huynh trưởng của LĐ sau 

này. Giáo hội Phật Giáo VN lúc bấy giờ đang muốn 

thành lập một đoàn thiếu niên có kỷ luật và được 

huấn luyện. Buổi họp đầu tiên được tổ chức vào 

cuối tháng hai và được chính thức ra mắt vào ngày 

Lễ Phật Đản, 19 tháng Tư năm 1998 với tên gọi là 

LĐ Pháp Luân. LĐT Đỗ Phát Hai, LĐP Nguyễn 

Cao Bình cùng các Trưởng Phương Linh, Hà, Hiệp, 

Mai, Tiến, Phương Quyên, Tự. Hàng tuần các HĐS 

cùng sinh hoạt, vui chơi, học Việt ngữ, học chuyên 

môn HĐ và Phật Pháp. Các em cũng tham gia các 

sinh hoạt cộng đồng của Việt Nam và Hoa Kỳ như 

gây quỹ cho các thiên tai lũ lụt, làm các việc thiện 

nguyện và tham gia các hoạt động tôn giáo trong 

các dịp tết và các lễ hội văn hóa. 

Sau 20 năm thành lập, ngoài chương 

trình HĐ, LĐ tiếp tục dạy văn hóa 

Việt Nam, Phật Pháp, phục vụ cộng 

đồng, cứu trợ thiên tai như bão 

Katrina, Ike và Harvey, các hoạt 

động ngoài trời và tiếp tục xây dựng 

tinh thần gia đình và Hướng Đạo. 

Nhiều đoàn sinh trước đây đã trở 

thành những người là các chuyên gia 

y tế, nhà lãnh đạo quân sự, các chủ 

doanh nghiệp, các doanh nhân.v.v. LĐ Pháp Luân 

vẫn luôn hãnh diện vì được sự nhiệt tình ủng hộ của 

Quý Thầy và Phụ Huynh. Với toàn bộ nổ lực của 

tất cả đoàn sinh và huynh trưởng LĐ Pháp Luân sẽ 

tiếp tục phát triển trong 20 năm tới và hơn nữa. 

(Trích trong chương trình kỷ niệm 20 Năm LĐPL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ kỷ niệm 20 Năm Thành Lập Liên Đoàn 

Pháp Luân diễn ra vào lúc 6:00 PM chiều thứ bảy, 

ngày 14 tháng Tư năm 2018 tại hội trường  chùa 

Pháp Luân, tọa lạc tại vùng South thành phố 

Houston. Số người đến dự ước khoảng trên 200, 

ngoài các đại diện các LĐ Hướng Đạo Houston còn 

có một số khách mời, các nhà tài trợ, phụ 

huynh…Thành phần Hướng đạo có một số Trưởng 

Liên đoàn Đất Việt, La Vang, Biển Đông…Làng 

Bách Hợp  và Tráng đoàn Nguyễn Trãi (Toán Lam 

Sơn). Hầu như các Trưởng của Liên đòan Pháp 

Luân và phụ huynh của thời gian cách nay 20 năm 

đều có mặt trong buổi kỷ niệm này.   

Sau phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng 

Hòa, hát “Hướng Đạo Hành Khúc” và nhắc Ba Lời 

Hứa Hướng Đạo, LĐT Linda Lê phát biểu lời chào 

mừmg quan khách, Trưởng, phụ huynh và tuyên bố 

khai mạc. Tr. Nguyễn Cao Bình trình bày về tiến 

trình thành lập LĐ Pháp Luân với nhiều cơ duyên 

thuận lợi và sự đóng góp nhiệt tình của 

tất cả các Trưởng và phụ huynh tiên 

khởi của LĐ. Hòa thượng Thích 

Nguyên Thông thay mặt cho thượng 

tọa Thích Giác Đẳng trình bày sự hiểu 

biết của mình về sinh hoạt Hướng Đạo 

và đánh giá cao về Phong Trào HĐ - 

một tổ chức đã đóng góp vào công 

cuộc giáo dục Thanh thiếu niên. Trước 

khi Trưởng Đỗ Phát Hai thay mặt 

HĐTƯ-HĐVN trao Bảng Lưu Niệm cho LĐ Pháp 

Luân, đoàn lân truyền thống của Liên đoàn đã trình 

diễn một màn múa lân rất ngoạn mục trong tiếng 

trống vui nhộn. Trưởng Nguyễn Văn Bé là trưởng 

ban bảo trợ đầu tiên cũng đăng đàn trình bày về 

những giá trị đích thực của Hướng Đạo đã đóng  

Bài: Hươu Hăng Hái 

Hinh: TS Thanh Hùng 

BBT Báo LL Trích đăng 
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góp và việc giáo dục con em Vịệt Nam tại hải ngoại 

và trước đây ở Việt Nam. 

Lần lượt các Trưởng đại diện các đơn vị đến 

dự lễ kỷ niện 20 năm thành lập Liên đoàn Pháp 

Luân có lời chào mừng và trao tặng plaque lưu 

niệm gồm Tráng đoàn Nguyễn Trãi, Liên đoàn Đất 

Việt, Làng Bách Hợp Houston. Đặc biệt Liên đoàn 

Lam Sơn từ Nam California cũng gửi quà tặng đến                   

Liên đoàn Pháp Luân. Trước khi chương trình văn 

nghệ bắt đầu, Liên đoàn Pháp Luân không quên gửi 

các quà tặng đến cho các Mạnh Thường Quân và  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Một cơ duyên hiếm có! Số là anh Hoàng 

Hươu là người giữ sổ bộ của Toán và luôn cả Tráng 

đoàn nên ảnh biết anh chị nào được cha mẹ sinh 

ngày nào tháng nào, chỉ có điều ảnh không hề biết 

năm sinh mà thôi. Và cứ mỗi tháng ảnh đều gửi lời 

Chúc Mừng Sinh Nhật đến mọi người, chỉ vài câu 

thơ chúc mừng là được rồi chứ người thì ở gần, kẻ 

thì ở xa, làm sao gặp nhau để chúc nhau cho được. 

Chuyện cũng đã xảy ra hơn chục con giáp rồi. 

Những câu thơ vừa vui vừa tếu tếu chắc cũng làm 

cho các anh chị vui mà sống lâu hơn tuổi trời đã định. 

Trong tháng tư này có sinh nhật của các anh chị 

Nguyễn Cửu Lâm (Lư Sơn), Hồ Phi Yến (Nhị 

Khê), Phạm Kiêm Thiện (Lam Sơn), Trần Tuyết  

 

 

 

 

 

 

 

 

các plaque lưu niện đến cho các Trưởng đã đóng 

góp sự hình thành của Liên đoàn.  

Ngoài phần văn nghệ do các em đoàn sinh 

phụ trách, còn có tiếng hát của ca sĩ Bích Vân, một 

thân hữu của Liên đoàn. Đặc biệt nhất là cuộc đấu 

giá để gây quỹ cho các em có thêm ngân quỹ tham 

dự trại Thẳng Tiến XI vào cuối tháng 6 – 2018 tại 

tiểu bang Virginia.  
Buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên 

đoàn Pháp Luân kết thúc bằng lời cảm tạ của 

Trưởng Linda Lê. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

 

Hoa (Lam Sơn), Trần Thị Huê (Nhị Khê), Nguyễn 

Thu Thảo (Lam Sơn), Nguyễn Kim Dung (Lư Sơn). 

Anh chị em Toán Lam Sơn đến dự kỷ niệm 20 năm 

LĐ Pháp Luân chiều 14 tháng tư gồm 12 người, 

trong đó có anh Phạm Kiêm Thiện và chị Trần 

Tuyết Hoa, chị Nguyễn Thu Thảo không đến được. 

Cũng rất tình cờ là ngày 14 chính là ngày sinh của 

anh Phạm Kiêm Thiện, chị Trần Tuyết Hoa sinh 

ngày 18 và chị Nguyễn Thu Thảo sinh ngày 27. 

Anh Phạm Kiêm Thiện và chị Trần Tuyết Hoa rất 

ngạc nhiên khi các anh chị cùng đứng lên hát bài 

“Happy Birth Day” (hát nho nhỏ thôi), gửi những 

lời chúc mừng và trao tặng những món quà HĐ. 

Bàn tiệc dọn sẵn, một công hai việc, đôi bề vui vẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đại diện Tráng Đoàn tặng quà lưu niệm Tr. Linda Lê  Múa Lân và văn nghệ mừng chu niên  

Tráng Sinh Toán Lam Sơn Houston Trâu  Tín  Cần Hoàng Yến Tận Tâm 
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Năm nay, trại Đội Trưởng Đội Phó kỳ 4 được tổ 

chức với chủ đề “Về Nguồn.” Mặc dù đa số các em 

Thiếu Sinh đều sanh ở 

Hoa Kỳ, Ban Thường 

Vụ của trại muốn nhắc 

nhở các em đừng quên 

nguồn gốc của người 

Việt Nam chúng ta, và 

các em cũng đừng quên 

những cái tháo vát, 

hăng say, tự nguyện 

của một người Hướng 

Đạo Việt Nam 

Trại Đội Trưởng 

Đội Phó kỳ 4 của 

Hướng Đạo Việt Nam 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

đã được tổ chức trong 

ba ngày 16, 17 và 18 

tháng Ba vừa qua, tại 

đất trại Ronald W. 

Casper Wilderness Park, San Juan Capistrano, với 

khoảng 250 trại sinh. 

Trại Đội Trưởng Đội Phó của Miền Tây Nam 

Hoa Kỳ là một trại họp bạn Hướng Đạo được tổ 

chức hàng năm ở miền nam California. Đây là lần 

thứ tư do Thiếu Đoàn Lam Sơn 1930 xung phong 

nhận tổ chức, có 8 Liên Đoàn cùng tham dự là LĐ 

Hoa Lư, LĐ Hùng Vương, LĐ Hướng Việt, LĐ 

Quang-Trung Ngọc Hồi, LĐ Trùng 

Dương, LĐ Trường Sơn, LĐ Văn 

Lang, và LĐ Vạn Kiếp. 

Chiều thứ Sáu, các em đã có mặt 

tại đất trại để dựng lều và làm thủ công 

trại trong khu đất trại của mỗi Liên 

Đoàn. Đặc biệt là các em Đội Trưởng 

Nhất đã được phân chia công việc từ 

trước, nên khi lên đất trại, các em đã 

bắt tay nhau dựng cổng trại và cột cờ. 

Mưa bắt đầu rơi ướt sân cỏ, nhưng các em chỉ nghỉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vài phút để mặc áo mưa vào và với sự tiếp sức của  

đoàn sinh, các em vẫn vui vẻ, hăng say làm việc.  

Tại bãi sân trống, các em Đội Trưởng Nhất của LĐ 

Hoa Lư và LĐ Vạn Kiếp điều khiển các trại sinh 

dựng cột cờ chánh và 

cổng cho toàn trại. 

Không có gì vui bằng 

cho một người trưởng, 

khi mình thấy các em 

vui tươi làm việc chung 

với nhau trong tình anh 

em Hướng Đạo. Các em 

lãnh đạo trẻ tuổi này 

cùng nhau sánh vai đảm 

nhiệm những trọng 

trách nặng nề để giúp 

ích cho kỳ trại được 

hoàn hảo và tốt đẹp. 

Đêm đã khuya, nhưng 

các em vẫn tiếp tục làm 

việc vì đã hứa với anh 

Trại Trưởng là sẽ xong 

trước sáng thứ Bảy. 

 May quá là may, sáng thứ Bảy mưa đã tạnh, 

mặt trời đã hiện ra sưởi ấm mọi người trong ngày. 

Sau khi làm lễ chào cờ khai mạc, các em đã về khu 

trại của mình để thay áo thung của trại và sấp xếp 

dụng cụ để sẵn sàng đi thi. Tiếng còi tập họp vang 

lên chưa dứt, các em đã ùa ra bãi tập họp như 

những làn sóng nhấp nhô trên bãi biển. Ban thi đua 

đã sắp xếp cho mỗi đội một khu đất để dựng lều và 

cột cờ đội. Với không khí nhộn nhịp 

như ngày đầu năm, cả 25 đội Thiếu 

Sinh nam và nữ đã cùng một lúc thi 

đua với nhau. Các em đã thi dựng lều 

chữ A, thi dựng cột cờ nổi, và phải 

dựng lên cho nhanh, gọn gàng, và 

đúng tiêu chuẩn của Ban Quản Trại 

đã đưa ra từ trước. 

 Sau buổi cơm trưa, các em đã quay 

lại sân tập họp để tiếp tục thi dựng 

cổng trại của đội. Các em đã vận dụng những kinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghiệm và trí óc lanh lẹ của mỗi đoàn sinh đưa lên 

những cổng trại  đội  thật  là lớn và trang  trí  thật là 
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đẹp. Kế tiếp là màn thi nấu ăn, các em cũng khiêng 

ra tất cả nồi niêu xoong chảo, bếp ga, thau và nước 

để giữ sạch sẽ trong buổi thi. Ban quản trại đã 

chuẩn bị sẵn sàng những vật liệu giống nhau cho 

các đội cùng thi đua mà nấu. Trong 90 phút, các em 

phải nấu được ba món: xào, canh, và kho mặn cùng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi ban chấm điểm làm phận sự của họ, các em 

cùng ăn chung với nhau, và đi qua thăm các đội kế 

bên để thưởng thức những món ăn đặc biệt của bạn 

mình đã sáng tạo ra. Sau buổi ăn tối, các đội đưa ra 

các ly chè ngon ngọt cho ban chấm điểm trước khi 

đi vào buổi lửa trại. Các em Đội Trưởng Nhất trong 

L Đ  Hùng  Vương  đã  chất  củi sẵn trong vòng đá 

và mọi người đã cùng gọi ngọn lửa đến để khai mạc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

với nồi cơm nóng. 

Đặc biệt là các Trưởng niên của Gia Đình Bách 

Hợp cũng gắng sức đem đồ ra sân để cùng thi đua 

nấu ăn với các em Thiếu Sinh. Thật là vui mừng khi 

thấy các trưởng niên tiếp tục làm những gương mẫu 

tốt để cho các em noi theo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lửa trại. Các tiết mục văn nghệ lửa trại được các đội 

trình diễn theo đề tài “Về Nguồn” rất là hay và vui 

nhộn trong vòng quanh lửa trại. 

Trại Họp Bạn Đội Trưởng/Đội Phó 4 đã qua đi 

thật là nhanh, nhưng đó là một kỷ niệm thật vui và 

sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của các em. 

Bài viết :  LÊ TẬP  Báo : VIỄN ĐÔNG 

        Hình: HỒ ĐĂNG  Nguồn: INTERNET  

  

THI NẤU ĂN 

 

THI DỰNG CỔNG ĐỘI 

 

THỦ CÔNG TRẠI 

 

THI DỰNG LỀU 

 

THI ĐUA LÀM THỦ CÔNG TRẠI 

 

CHIA TAY – TẠM BIỆT 
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    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 

Ngoài 3 LĐ Sào Nam (SN), 

Hùng Vương (HV) và Hoa Lư 

(HL) còn có sự tham dự của 

cácTrưởng 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 CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 củaTrưởng Huệ trong thời gian 

qua kém hơn so với trước kia nhiều.  

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

Trại sinh hoạt theo Ngành. 

* Tiểu trại Ấu gồm các Trưởng Thu Vân, Vân-Trí, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 cùng Thân hữu!  

     Hình toàn trại Tr. Phước - Tr. Ngọc Anh gắn sao thâm niên lên cờ CN (h.1) và cờ SN(h.2) 

H 1 H 2 
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Ban Huynh Trưởng Tt chia sẻ, 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. Thanhcũng 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 vàBề 

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 

khôngthu 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  

Sinh hoạt văn nghệ  

Sinh hoạt vui chơi -  ca hát  
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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 

Bách Hợp 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: 

HĐTƯ HĐVN nhân dịp trại 

đặc biệt này đã truy tặng:  

-Trưởng Nguyễn thị Hoàng 

Hải, LĐT/LĐ Hoa Lư , Huân 

Chương Bách Hợp. 

-Trưởng Nguyễn Ngọc Anh, Chi Nhánh Trưởng 

Chi Nhánh CHLB Đức, Huân Chương Bắc Đẩu. 

Nhân kỳ trại 100 năm HĐTG, CN/Đức được 

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, Tr. 

Minh Tân tạm ngưng sinh hoạt 

nên chưa có dịp tổ chức trao 

Huân Chương. Huân Chương 

Bắc Đẩu,Tr.NgọcAnh 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 Chín chắn 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 “Chi Nhánh 

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 Tr Tuấn-Huệ mang về Pháp chuyển lại giùm 

    Tr Phước Gà lôi trao lại cho Tr. Phan Quốc Việt 

LBH Hùng Vương và Tr.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!  

Tr. 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….  

                                BTC Bách Hợp 24.     

 05/2018 

Nguồn: Internet 

BBT báo Liên Lạc trích đăng 

Trao huân chương 

HĐTN & Phụ huynh xuất du !!! 

Hình toàn trại 

Bánh mừng Chu niên 
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Kính Quý Trƣởng và toàn thể 

trại sinh trại TT11 
 

 

     Tiểu Trại Trưởng Niên TT 11 

hân hoan tiếp đón qúi ACE đến 

sinh hoạt chung . 

HỘI TRƢỜNG NGƢẠ CHIỤ KHÓ 

NGUYỄN TRUNG THOẠI. 

Hội trường chính cuả Tiểu 

trại Trưởng Niên tại trại Thẳng 

Tiến 11 được đặt tên là Ngưạ 

Chịu Khó (NCK) để tưởng nhớ 

trưởng Ngưạ Chịu Khó Nguyễn 

Trung Thoại (đơn vị Huế và 

Montreal,Canada) đã có công xây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dựng tổ chức Hướng Đạo Trưởng 

Niên và tờ báo Liên Lạc. 

CAFÉ PHỤNG :  

Trưởng Lê Ngọc Phụng RS 

(đơn vị Huế và Orlando,USA) 

cùng với trưởng Vinh ở Orlando 

có sáng kiến và thực hiện một 

quán café miễn phí tự phục vụ 

cho Trưởng niên và phụ huynh từ 

trại TT 8 Nam California. Tr. 

Phụng lâm trọng bịnh và qua đời 

cách đây 3 năm. Trong niềm 

thương tiếc Tr. Phụng tiểu trại 

trưởng niên sẽ có một quán café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nho nhỏ đặt tên là Café Phụng để 

Trưởng niên và phụ huynh có chỗ 

uống café/trà hàn huyên gặp gỡ. 

Xin lưu ý: không phục vụ đoàn 

sinh ( không đủ chỗ). 

Tr.DƢƠNG.T.KIM SƠN Canada 

 Cảm ơn tấm lòng vàng của 

Tr. Kim Sơn. A.A.A……….. 

“ Chị Sơn sẽ gởi US$ 100 

đóng góp vào Chi Phí HĐTN để 

các anh chi tiêu trong việc dùng 

Khu Trƣởng Niên điều hành, tổ 

chức, sinh họat Trƣởng Niên 

trong trại TT11 và để các anh bớt 

lo trong việc chi tiêu”. 
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Sau một năm dài mong đợi, các HĐTN Làng 

Bách Hợp Vùng Vịnh hôm nay trở lại 

TOKAYANA / COLFAX để vui hưởng 3 ngày trại 

bên nhau, từ Thứ Sáu 4 tháng 5 đến Chủ Nhật 6 

tháng 5 năm 2018. Trại Trưởng - Tiên Chỉ  Nguyễn 

Đình Tuấn, cùng các Tr.:  Lê Văn Tỉnh - Trưởng 

Ban Ẩm Thực, Đào Ngọc Minh + Nghiêm Loan 

Anh: Trưởng Ban Sinh Hoạt-Quản Trò, Trịnh Mỹ 

Phương: Trưởng Ban Trật Tự -Vệ Sinh (có ông xả 

Trần Đình Phước và con trai Trần Phước An, cùng 

hai Tr. Ng Trung Tường và Nguyễn Thanh Việt 

phụ giúp đắc lực - xin cảm ơn!) đã phối hợp làm 

việc với nhau rất nhịp nhàng để tổ chức kỳ trại này.  

Buổi chiều Thứ Sáu khi mọi người lần lượt đến 

trại, sau khi nhận phòng, tất cả quây quần trong 

phòng ăn để dùng bữa tối với món salad và sườn 

nướng với bánh mì baguettes thật là ngon; nhất là ai 

nấy đều đang đói bụng khi phải lái xe vài tiếng 

đồng hồ mới tới đất trại. Nhân dịp này, gia đình Mõ 

Làng mời mọi người thưởng thức bánh Pâté Chaud 

và Choux Crème do bà Chị họ của Mõ Làng mới 

nướng ở nhà rất thơm ngon. 

Sau đó Trại Tr. Nguyễn Đình 

Tuấn giới thiệu Ban Tổ Chức với 

toàn trại. Hai Trưởng Ngọc Minh 

và Loan Anh cũng thông báo 

chương trình sinh hoạt và kêu gọi 

các tình nguyện viên ghi tên 

trong ban Phụ Bếp và ban Clean 

Up để giúp công việc được trôi 

chảy và khu trại được giữ gìn 

ngăn nắp sạch sẽ. Căn phòng ăn 

đông đúc giờ đây rộn ràng tiếng nói cười vì ai nấy 

đều vui vẻ được gặp lại nhau và hàn huyên tâm sự... 

Trời về khuya, mọi người từ giã nhau để về phòng 

ngủ lấy sức chuẩn bị cho ngày mai còn nhiều tiết 

mục hấp dẫn để vui chơi. Riêng các Trưởng: Lê 

Tỉnh, Minh Thuận,, Ngọc Minh, Loan Anh, Trung 

Tường, Đình Phước, Phước An và Mõ Làng còn 

ngồi lại với nhau bên tách trà nóng để làm nốt một 

số công việc chuẩn bị cho ngày mai, vừa tâm tình 

với nhau về chuyện Hướng Đạo, mãi đến 2 giờ 

sáng mới đi ngủ. 

Sáng Thứ Bảy, Trại Trưởng Nguyễn Đình Tuấn 

thức dậy sớm để pha cà phê và trà cho toàn trại. 

Nhìn những máy pha cà phê và toàn bộ vật liệu bày 

trên bàn cũng thấy Trưởng khá thành thạo trong 

công việc này. Đặc biệt nhất, là Trại Trưởng đã 

mang theo cho mỗi người một cái tách bằng sành 

trên đó có in logo của HĐTN và hình Trại Colfax 

để mỗi trại sinh dùng uống cà phê ở trại và sau đó 

mang về nhà  làm kỷ niệm. Ai nấy đều rất cảm kích 

và khen ngợi ý tưởng độc đáo này của Trại Trưởng. 

Khi vừa bước xuống phòng ăn sáng nay, mọi 

người đã ngửi thấy mùi phở bò thơm lừng của Chef 

Tỉnh khiến cho cái bao tử bỗng kêu gào... Ai nấy 

được mời ngồi vào bàn để ban Ẩm Thực bưng phở 

ra phục vụ tại chỗ. Trên mỗi bàn đã có sẵn vài đĩa 

giá và rau quế, ngò gai, cộng với vài lát chanh và ớt 

xanh xắt mỏng, cùng với chai tương đen và tương 

đỏ trông thật hấp dẫn. Tô phở nóng còn bốc khói 

được bưng ra, nào là thịt bò tái, nào là thịt nạm, nào 

là gân, v...v.  Ôi chao, sao mà hấp dẫn quá! Mọi 

người ngồi thưởng thức món phở thơm ngon và 

không ngớt lời cảm ơn và khen ngợi Chef Tỉnh đã 

chăm sóc bữa ăn cho từng trại sinh thật là chu đáo 

và bỗ dưỡng. Có ai đó nói: "Anh Tỉnh ơi, đi trại mà 

Anh cho ăn phở bò ngon kiểu này thì quả là tuyệt 

vời, trên cả tuyệt vời";  khiến mọi người đều cười 

vang và tán đồng lắm lắm... 

Sau buỗi điểm tâm, các Trưởng Niên, đa số mặc 

áo polo vàng và jacket xanh (là 

đồng phục của Làng Bách Hợp 

Vùng Vịnh), đã có mặt đông đủ 

ngoài sân để làm lễ Chào Cờ. 

Tất cả cùng hát vang bài Quốc 

Ca VNCH và bài HĐ VN Hành 

Khúc, và sau đó dành một phút 

mặc niệm để tưởng nhớ các 

Trưởng HĐ đã hy sinh cho 

phong trào và đã lìa rừng. Tiếp 

theo, là phần chụp hình lưu niệm 

của toàn trại mà không ai muốn 

bị sót ảnh của mình hết, nên mỗi người trật tự đứng 

hay ngồi vào hàng theo sự hướng dẫn của 2 phó 

nhòm Nguyễn Văn Huyên và Chu Văn Tuấn.  

Bây giờ là tiết mục đi du ngoạn. Tùy theo sở 

thích  của  mình,  mỗi  người  chọn  nhóm  để đi du  
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ngoạn chung với nhau ở những địa điểm như: 

Empire Goldmine State Park, Auburn Old Town, 

Steven Trail và Bear River. Từng nhóm lên xe đi 

đến điểm du ngoạn của mình và 

sẽ cùng nhau đi ăn trưa tự do 

ngoài phố. Đa số các Trại sinh 

mới theo Tr. Lê Đỗ Minh Thuận 

(làm Tour Guide) đi thăm 

Empire Goldmine State Park, 

nơi mà nhiều người đã đi rồi hồi 

năm ngoái. Gia đình Mõ Làng 

lần này thích đi thăm Auburn 

Old Town, cùng với Tr. Khỗng 

Đạt Giáp + Ngọc Bích, và Tr. 

Túc Phong + Thanh Chi.  

Auburn Old Town, nằm cách đất trại không xa 

lắm, chừng 15 phút lái xe, là một khu phố cổ rất 

nhỏ, có nhiều tòa nhà cổ  và nhà hàng được xây 

theo lối kiến trúc xưa rất xinh xắn và 

nên thơ, có nhiều tiệm bán đồ cổ và 

tiệm bán trang sức và tranh ảnh, tác 

phẩm nghệ thuật rất lạ mắt và độc đáo 

nằm dọc theo các con đường nhỏ. Ở 

đây, có nhiều đoạn đường hơi dốc và 

có đoạn khá gồ ghề nên đi bộ hơi mỏi 

chân. Hôm đó là ngày 5/5 (Cinco de 

Mayo) là ngày lễ của người Mễ, nên 

khắp nơi người ta treo đầy cờ xí và 

trang trí vui mắt để chuẩn bị cho lễ hội 

sắp diễn ra. Lúc chúng tôi đến thăm vì 

còn sớm nên đường phố còn thưa thớt, 

xe cộ và người qua lại chưa đông khiến chúng tôi 

được thoải mái tản bộ khắp nơi để  chụp hình và 

thăm các cửa tiệm. Vừa vào đến Old Town,  ngay 

trên góc đường Washington  

Street, gần sát bên Freeway 80, có 

bức tượng CLAUDE CHANA 

(1811 -1882) nặng 45 tấn do Dr. 

Kenneth H. Fox tạc tượng và dựng 

lên theo yêu cầu của Thành Phố, 

nhằm tưởng nhớ Ông Claude 

Chana, là người đã phát hiện ra 

Vàng tại nơi đây vào năm 1848, 

và cũng là người đã có công khai 

phá thành phố Auburn này. Bức tượng "Người Thợ 

Đãi Vàng"  thật to lớn và hùng vĩ  này đã thu hút rất 

nhiều du khách đến đây thăm viếng và chụp hình. 

Sau chuyến du ngoạn đầy thú vị, chúng tôi trở về 

trại để nghỉ trưa. Buổi chiều, chúng tôi xuống lầu 

để phụ trang trí phòng ăn, trải khăn bàn và dọn bàn 

ăn chuẩn bị cho buỗi tiệc tối nay. Sau đó, chúng tôi 

vào bếp để phụ một số chị cắt trái cây (dưa hấu, 

thơm, quít) và bày lên đĩa, rồi phụ với Chef Tỉnh 

chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Thực đơn gồm có: 

Stuffed Mushrooms (Nấm 

Nhồi) là Appetizers do Tr. 

Nguyễn Văn Hiệp phụ trách 

với 2 chị Nguyễn Trần Thúy 

và Lê Cúc làm phụ tá. Món 

chính do Chef Tỉnh phụ trách 

gồm: salad, khoai tây và măng 

tây luộc ăn với Steak/Filet 

Mignon. Tr. Tỉnh đã rất công 

phu bỏ thời gian để tìm hiểu 

cách làm món Steak đúng điệu 

theo kiểu Pháp và đã sắm đầy 

đủ dụng cụ và vật liệu để phục vụ cho toàn trại tối 

nay. Tr. Ngọc Minh và chị Ngọc Nga tình nguyện 

làm phụ tá cho Tr. Tỉnh.  

Mõ Làng lo rửa chén bát và dọn 

dẹp trong bếp, rồi phụ một số chị gắp 

thức ăn bày ra từng đĩa để mang ra 

cho thực khách. Những đĩa thức ăn 

đầy màu sắc rất đẹp và tươi ngon với 

những miếng Steak/Filet Mignon to 

và dày vàng ươm và nóng hổi còn bốc 

khói được mang ra liên tục cho mọi 

người để thưởng thức ngay khi còn 

nóng. Ban Ẩm Thực làm việc dây 

chuyền với nhau rất nhanh và chỉ một 

thoáng chốc đã hoàn tất công việc. 

Mọi người giờ đây có mặt đầy đủ 

ngoài phòng ăn để dự buổi dạ tiệc. Những ly rượu 

vang được rót ra liên tục và mọi người nâng ly chúc 

mừng sức khỏe của nhau. Được thưởng thức món 

ăn ngon và rượu ngon bên cạnh 

những bạn hiền thì còn gì hạnh 

phúc hơn; nên ai nấy đều cảm 

thấy hân hoan và sung sướng. 

Cũng nhân buỗi dạ tiệc này, toàn 

trại đã chúc mừng sinh nhật 

Tháng 5 của 4 chị: Lê Đỗ Minh 

Thuận, Nguyễn Thanh Thủy, Lê 

Cúc và Ngô Chín. Một chiếc 

bánh sinh nhật bằng trái cây với 

một chiếc nến nhỏ xinh xắn được thắp lên và mọi 

người cùng hát vang bài "Happy Birthday" cho các 

chị. Giữa buỗi dinner, Chị Minh Thuận đã đại diện 

Làng để gọi phone thăm Tr. Vũ Trọng Tiến và Bề 

Trên là Chị Thanh Bình - là hai Trưởng Niên kỳ 

cựu của Làng; nhưng mấy hôm nay Tr. Tiến đang 

bệnh nặng đành phải cancel không đi trại được.  
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Mọi người hỏi thăm sức khỏe và chúc Tr. Tiến 

mau bình phục. Tr. Nguyễn Thị Bản cũng đã cancel 

không đi trại vào giờ chót vì sức khỏe không cho 

phép. Được biết hai Tr. Bùi Công Thắng và Kathy 

Trần cũng cancel không đi trại vì bận việc gia đình 

vào giờ chót. Ngoài ra, hôm đó chúng tôi cũng 

nhận được tin buồn là em trai của HĐTN Trần Tử 

Huyền là Ông Trần Tử Miễn vừa từ trần tại Paris - 

Pháp quốc. Mõ Làng đã đại diện cho Làng Bách 

Hợp Vùng Vịnh để gửi email phân ưu cùng Tr. 

Huyền và tang quyến. Cầu nguyện cho Tr. Tiến và 

Tr. Bản, cùng tất cả các Trưởng khác được mọi 

điều an lành và sẽ trở về tham gia sinh hoạt với các 

anh chị em HĐTN trong những kỳ trại hiếm hoi và 

đáng qúy như thế này. 

Sau buổi ăn tối, mọi người kéo nhau lên lầu đến 

phòng Theater để bắt đầu chương trình Đêm Lửa 

Tâm Tình. Những chiếc đèn cầy chạy bằng pile 

được bật sáng và đèn trong phòng được tắt hết để 

các trại sinh "Nhảy Lửa" dưới sự hướng dẫn của Tr. 

Nguyễn Hải Helen và Tr. Ngọc Minh. Mặc dù 

không gian của phòng Theater chật hẹp hơn rất 

nhiều so với vòng Lửa Trại có thật ở ngoài trời, mọi 

người vẫn chen vai nhau nhảy lửa và ca hát hồn 

nhiên khi dòng máu Hướng Đạo trong người luôn 

tuôn chảy mãnh liệt. Tr. Chu Tuấn đã tình nguyện 

phụ tá cho hai Tr. Ngọc Minh và Loan Anh trong 

việc quản trò. Những bài đồng ca quê hương như: 

"Việt Nam, Việt Nam", "Đường Việt Nam", "Anh 

Em Ta Về"… được toàn trại hát vang mạnh mẽ và 

hùng hồn 

giữa không 

khí tịch lặng 

của đêm 

khuya.  

Từng người 

hoặc từng 

nhóm trại 

sinh nhiệt 

liệt hưởng 

ứng chương trình Lửa Tâm Tình đêm nay bằng 

nhiều tiết mục đa dạng và phong phú như: hát nhạc 

tình, nhạc lính, hát karaoke, ca vọng cổ, ngâm thơ, 

múa voi, kể chuyện tếu khiến mọi người lăn ra cười 

nghiêng ngửa, và kể cả những phút giây chia sẻ tâm 

tình thật sâu lắng khiến tất cả đều im lặng để lắng 

nghe và suy tư, v...v , tất cả những khoảnh khắc đó 

sẽ được ghi nhớ mãi... Đêm đã rất khuya và cuộc 

vui phải kết thúc. Mọi người phụ nhau dọn dẹp căn 

phòng lại cho gọn gàng và từ biệt nhau để về phòng 

nghỉ ngơi sau một ngày dài vui chơi thoải mái. 

Sáng Chủ Nhật là Giờ Tinh Thần. Những trại 

sinh nào theo đạo Công Giáo thì lái xe đến nhà thờ 

St Dominic's Catholic Church ở ngoài phố để xem 

lễ. Còn lại, những trại sinh theo tôn giáo khác, thì ở 

nhà và tự cầu nguyện theo tôn giáo của mình. Sau 

đó, một số người vào bếp chuẩn bị cho buổi điểm 

tâm gồm: Scrambled Eggs + Sausage ăn với bánh 

mì baguettes. Một lúc sau, mọi người đi nhà thờ về 

đến và mọi người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Tiếp 

theo là phần dọn dẹp và bế mạc trại. Tất cả trại sinh 

tập hợp ngoài sân, tay trái đặt lên tay phải và hát 

bài "Lúc Thú Vui Này" thật xúc động khi ai nấy sắp 

sửa phải chia tay nhau... 

Tổng số Trại sinh kỳ này là 42 người gồm các 

Trưởng: Nguyễn Đình Tuấn + Mộng Lệ Chân, Đào 

Ngọc Minh, Trịnh Mỹ Phương + Trần Đình Phước 

+ Trần Phước An, Nguyễn Văn Hiệp + Phạm Tố 

Lan, Nguyễn Văn Hiệt + Phạm Hồng Huệ, Lê Văn 

Tỉnh + Lê Đỗ Minh Thuận, Trần Đại Năng + 

Nghiêm Loan Anh, Vũ Đức Đệ + Nguyễn Thanh 

Thủy, Trần Túc Phong + Trần Nguyễn Thanh Chi, 

Khỗng Đạt Giáp + Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Việt 

Avis + Lê Cúc + Bé Kelley, Tăng Thị Linh, 

Nguyễn Trung Tường, Nguyễn Hải Helen, Nguyễn 

Minh Tâm, Chu Văn Tuấn, Nguyễn Văn Huyên + 

Nguyễn Trần Thúy, Trương Ái Chủng, Nguyễn 

Mạnh Hùng + Nguyễn Mộng Hằng. Và đặc biệt, có 

một số Thân Hữu mới lần đầu tiên đến dự trại 

chung với dân Làng như: Nguyễn Mai, Ngô Chín, 

John Vương + Lan Huỳnh 

Phan Quang 

Tuấn + Trần 

Thu Hà, 

Đinh Anh 

Thư, Phạm 

Nga, Trần 

Ngọc Nga đã 

rất thích thú 

và hào hứng 

tham gia mọi 

sinh hoạt của trại; và trong không khí đầy tình thân 

giữa các anh chị em Hướng Đạo, đã tình nguyện 

gia nhập vào Làng để trở thành một thành viên 

chính thức của LBH HĐTN Vùng Vịnh. Tin vui 

này đã thổi đến một luồng gió mát khiến sinh hoạt 

của Làng từ nay càng thêm khởi sắc... 

 

Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

     Mõ Làng LBH Vùng Vịnh - Bắc California 

14/05/2018 
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“Cùng nhau bước lên đồi Tùng Nguyên 

Rồi cùng nhau vui sống ấm êm…” 

TN67 (1967 VN) hay TN8 (2016 Hawai) 

cũng đều bước lên đồi cao, vui sống ấm êm, cũng 

cùng màu áo ấy, cũng cùng thở làn hơi Hướng Đạo 

nhưng cách nhau đã 49 năm. Từ 19 tuổi ngày ấy và 

68 tuổi ngày nay. Một đoạn đường, một khoảng 

thời gian thật dài …hay rất ngắn? Tuỳ cảm nghĩ 

trong từng lúc, từng phút giây. Nhìn lại màu tóc thì 

thật dài nhưng nhìn lại nụ cười, những nụ cười vui 

tươi hớn hở trên từng nét mặt thì  TN67 hay TN8 là 

một, như nhau.  

“Đây đoàn ta từ muôn phương sum họp một nhà” 

Khắp bốn phương ACE tựu về đây họp mặt, 

một lòng, một chí hướng trui rèn kỹ năng lãnh đạo, 

mong góp một phần tô bồi cho Phong Trào. 

Ngày ấy (1967) tung tăng chạy nhảy trên đồi 

cao, dưới đồi thấp,  theo từng trò chơi, từng khóa 

học được các Trưởng trao truyền. Các khóa xoay 

quanh tổ chức cách cầm đoàn , các kỹ năng trong 

Hướng Đạo. Ngày nay, lên đồi xuống dóc, hơi thở 

gần như đứt đoạn nhưng cũng vẫn theo kịp các em. 

TN8 đã đưa vào chương trính tôi luyện tinh thần,  

và nhấn mạnh hướng nhìn, cách ứng xử  của một 

người lảnh đạo, đây là lối huấn luyện  bằng rừng 

của Thế Kỹ 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu có khác nhau như thế nào, nhưng Tùng 

Nguyên luôn luôn ghi đậm nét trong cuộc đời HĐ 

của mỗi trưởng, mỗi trại sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN8 đã trẻ trung hóa các sinh hoạt nhờ đội ngũ 

Huấn Luyện Viên và staff, trại trưởng và 80% trại 

sinh đều ở thế hệ X, một thế hệ tương lai sáng chói 

của phong trào. Các Trưởng cố vấn đều là những 

trưởng kỳ cựu, những cội thông gìà trên đồi Tùng 

Nguyên, cũng đã trẻ lại với không khí của thế hệ 

vui tươi trẻ trung. Những nụ cười không tắt trong 7 

ngày trại gian khó, với những cơn mưa chợt đến 

chợt qua làm ướt đẫm những bộ đồng phục nhưng 

không ướt được những con tim. 

Trãi qua bao nhiêu Trại huấn luyện rồi, trại nào 

cũng nghiêm túc, các HLV ít khi đùa giỡn, riêng 

TN8 ghi lại không thiếu những tràng cười trong 

mỗi lần chào cờ buổi sáng. Các Trưởng Huấn luyện 

tươi vui, pha trò, và các trại sinh bắt chước. Vẫn 

nhớ Trưởng SPL Lâm, với nụ cười hiền hoà, thổi tù 

và, thổi mãi mới đươc vì bị các trại sinh chọc phá 

ú..ú..ú hoài nên Trưởng không thổi ra tiếng. Trưởng 

Huy với những con vịt làm phần thưởng cho đội 

trực. Trưởng Phước với cái xẻng đủ kiểu và tảng đá 

đoán thời tiết thật vui nhộn: “You see and you 

believe”. Trưởng Alina trẻ trung và thân ái với câu 

chuyện dưới cờ của từng ngày 

“Đội của Tôi” với phần sinh hoạt và những 

tràng cười không dứt mỗi khi sắp hàng hô khẩu 

hiệu đội. À!  mình vào đội Đại Bàng với khẩu hiệu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAY CAO đã làm các đội bạn cười to khi nghe 

BAY CAO  thành BÀI CÀO ! vì phát âm không rõ. 

Cũng như  khi hô  CHÚ Ý ! Thì thành CHUỐI ,  do  

TÙNG  NGUYÊN  1967  ĐALẠT  VIỆT  NAM 
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 nói lẹ.  Đội bên cạnh Bobwhite thì hô BÓP HOÀI., 

lại còn đưa tay bóp nhẹ lên vai làm ai nấy vừa cười 

vừa lắc đầu.  

Troop guide là một Trưởng yểu điệu thục nữ rất 

dễ mến, nói năng diụ dàng, lại có nick name là Ty 

Điệu, nên cũng…điệu thật. Chị Mindy luôn chăm 

sóc cho các đội sinh, hướng dẫn 

và trình bày các bài học thật dịu 

dàng đáng mến, và đã thức khuya 

đến 2 giờ sáng cùng đội sinh, ưu 

tư lo lắng cho từng tickets của 

mỗi người.  

Trong đội các em thật dễ 

mến, Allan, Randall  luôn cười 

và chọc phá, Carter và Kevin thì 

chững chạc hơn, điềm đạm hơn 

nhưng cũng đùa giỡn hết mình. 

Riêng có Meagan thì đặc biệt nhỏ tuổi, tiếng nói 

nhỏ nhẽ, nhẹ nhàng rất dễ mến. Meagan luôn luôn 

xem chừng cho Chị Mado. Mỗi khi lên dốc đồi, em 

luôn đi kèm Chị vì Chị phải thở dốc và đi chậm 

từng bước. Khi trời mưa, Carter cởi áo mưa trùm 

cho Chị. “Em còn trẻ, ướt mưa không sao, Chị mặc 

áo vô kẻo ướt bị bịnh.” Thật cảm động. Lúc đội tự 

nấu ăn, các em không để cho Chị nấu bếp, dành 

làm hết. Chỉ đến bữa nấu chót Chị mới trổ tài rim 

sườn, rôti gà cho các em và cảm 

động khi nghe nói: “Oh ngon 

quá, ,this is Grandma’s style”. Vì 

có Chị trong đội nên các em ráng 

nói tiếng Việt. Riêng Megan cố 

nói và nói rất hay. Kevin thì sợ 

Chị Mado không hiểu tiếng Anh 

nên cố gắng dịch ra tiếng Việt 

một cách…ngập ngừng. Những 

trò chơi được bày ra thật thú vị và 

ý nghiã theo từng bài trong khoá học. Nhất là trò thi 

đua hoả tiển bay cao, kèm theo những màn cười la 

thật hào hứng. Hỏa tiển của đội Eagle bay cao thật 

cao, cao nhứt với tiếng la to cổ vỏ và các nụ cười 

sung sướng trên từng nét mặt. Và 

cũng riêng đội Eagle không thể 

nào quên trò thi đua đi trên 2 

thanh gổ và đã ngã nhào lên 

nhau, lăn đùng ra trên đất, Cú ngã 

lịch sử này được ghi lại trong 

video và lên trên báo hằng ngày, 

gazette,  làm Eagle hơi quê 

nhưng không dấu được nhìn nhau 

cười khúc khích.  

Về nhà bếp thì không thể nào 

không nhắc tới với lòng cảm  kích đã bỏ công lao, 

thì giờ, lo hết cho các bữa ăn trong trại. Chưa bao 

giờ đi trại huấn luyện mà được ăn ngon, ăn nhiều 

như TN8 này. Xin hoan hô và cám ơn toán nhà bếp. 

Tóm lại, TN 8 đã cho các trại sinh một cái nhìn 

mới mẽ về vai trò của một người lãnh đạo và một 

hướng đi vững chắc giúp cho 

người trưởng có đủ vốn liếng, tài 

liệu để điểu hành, hướng dẫn đơn 

vị mình. Xin cám ơn tất cả 

cácTrưởng huấn luyện, phụ tá và 

các phụ huynh hỏa đầu quân. Xin 

cảm ơn các Anh Chị Em trại sinh 

đã làm nên một TN8 thật ý nghĩa 

trong tình huynh đệ, đoàn kết, 

thân ái. 
 

In My Dream I'm Going Back to Gilwell 

In my dreams I'm going back to Gilwell, 

To the joys and the happiness I found 

On those grand week-ends 

With my dear old friends and see the training ground 

Oh the grass is greener back in Gilwell, 

And I breathe again that Scouting air, 

While in memory, I see B.P.  
Who never will be far from there. 
 

https://youtu.be/826ELWd9D4A 

 

Bài này đã được dịch ra bài hát  

tiếng Việt và chúng tôi đã hát 

suốt từ TN67 cho đến nay: 
“Lòng nằm mơ thấy chân đi về trại 

Gillwell 

Về nơi vui và Hạnh Phúc chính tôi 

đã tìm 
Gặp bạn xưa ta thương trong 

những ngày Trại Trường 

Lòng thấy nao nao yêu  trại 

Trại Gillwell cỏ tươi xanh hơn dù ở đâu 

Làn hơi Hướng Đạo ta lại chung nhau thở 

Trong ký ức lương tri tôi thấy BP 

Không hề khuất xa Gillwell bao giờ” 

 

Lời cuối : 

Lòng nằm mơ và mong ước  

được đoàn tụ một lần nữa cùng 

tất cả TN8 trong một ngày không 

xa. Ngày trao khăn! 

 

Mado Thu Hương 

Vành Khuyên Yêu Đời 

Eagle Patrol, TN8 

 

https://youtu.be/826ELWd9D4A
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Một chiều cuối tuần sau khi đi chợ xong, trên 

đường về cháu Phước An lái xe chở Ông Xã (Anh 

Phước) và Mỹ Phương ghé qua nhà thăm hai 

Trưởng Mai Liệu và Trần Bạch Bích. Lúc đó các 

Trưởng còn sống chung với Chị Tú Anh - là một 

trong những ái nữ của hai Trưởng - trong một căn 

town house 2 tầng lầu trên con đường Landess Ave 

thuộc thành phố Milpitas, gần chợ Ocean 

Supermarket. Như thường lệ, chúng tôi không quên 

mang đến vài quả trái cây tươi hay một ít quà bánh 

vừa mua ở chợ đến biếu hai Trưởng. Mỗi lần thấy 

gia đình Phước  + Phương + An đến thăm là các 

Trưởng rất vui và thường mang ra những quà bánh 

trong nhà để đãi khách. Mọi người ngồi bên nhau 

chuyện trò vui vẻ, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa 

thưởng thức chút quà bánh thơm ngon.  

Hôm nay khi bước vào nhà và chào Trưởng 

Bạch Bích đang ngồi một mình ở phòng khách, Chị  

nở nụ cười tươi chào đón chúng tôi và nói: "Anh 

đang bận làm tí việc bên trong nhà và sẽ ra ngay." 

Trưởng Mai Liệu nghe nói vậy liền trả lời: "Vâng, 

chào cả nhà. Tôi đang cắt nốt mớ rau lang trong 

chậu để tí nữa luộc cho Bà ăn với cá kho nè." Nghe 

vậy, chúng tôi chào Trưởng Mai Liệu và rất thích 

thú khi biết hai Trưởng có 

trồng rau cải ở phía sau nhà 

nên xin phép vào thăm 

vườn rau của gia đình. 

Thật là bất ngờ khi 

chúng tôi khám phá ra một 

vườn rau nhỏ bé được 

trồng trong những cái chậu 

đặt ngăn nắp phía sau nhà 

bếp: nào là cà chua, ớt, rau 

quế, húng lủi, hành lá, 

v...v; đặc biệt nhất là vài 

chậu rau lang xum xuê lá 

xanh non trông rất mượt mà. Trên giàn vài giò lan 

màu trắng, tím, vàng, hồng, v...v treo lủng lẳng 

càng tô điểm cho khu vườn thêm duyên dáng và vui 

tươi.  

Hình ảnh quê nhà thân thương hiện lên rõ nét 

trong khung cảnh đơn sơ mộc mạc của khu vườn bé 

nhỏ này, thật ấm áp tình yêu quê hương và dân tộc. 

Chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy Trưởng Mai 

Liệu tuy năm ấy tuỗi đã ngoài 80 mà vẫn còn hăng 

hái mỗi ngày làm vườn, chăm sóc, tưới cây để 

trồng một ít rau quả phục vụ cho bữa cơm gia đình.  

Trưởng Trần Bạch Bích tuy tuỗi đã cao, cũng góp 

phần cùng Phu Quân làm một đầu bếp giỏi ở nhà. 

Có lần Trưởng phone cho Mỹ Phương và dặn: 

"Hôm nay Chị nhờ người quen mua giùm được một 

số cua bể rất ngon nên Chị đã làm món Chả Giò 

Cua Bể, đặc sản của Hà Nội. Trưa chiều gì rảnh các 

em ghé qua nhà lấy về ăn nhé." Quả thật, như lời 

Trưởng Bích nói, món này đúng là đặc sản của Hà 

Nội, và với đôi tay khéo léo của Trưởng, cả nhà Mỹ 

Phương hôm ấy được thưởng thức món Chả Giò 

Cua Bể thơm ngon tuyệt vời.  

Trưởng Bạch Bích thỉnh thoảng cũng xúc động 

và hãnh diện chia sẻ với chúng tôi rằng: "Anh Liệu 

rất là chu đáo, mỗi ngày anh ấy đo áp huyết cho 

Chị và lấy thuốc men cho Chị rồi dặn Chị uống đầy 

đủ để có sức khỏe sống lâu với con cháu và đi sinh 

hoạt Hướng Đạo với các anh chị em." Thật là một 

ơn phước lớn lao được sống thọ, khỏe mạnh và 

minh mẫn; nhất là còn đủ tinh thần và nhiệt huyết 

để tham gia sinh hoạt Hướng Đạo ở độ tuổi cao như 

hai Trưởng Mai Liệu và Trần Bạch Bích vậy. 

Tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình, tình yêu 

quê hương và tình yêu Hướng Đạo là chất liệu sống 

mãnh liệt đã giúp hai Trưởng sống một cuộc đời 

lành mạnh, vui vẻ và hoạt động không ngừng để 

giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. 

Tấm gương sáng của hai Trưởng đã để lại cho đời 

và cho các thế hệ trẻ mai sau 

những hình ảnh đẹp không 

phai mờ. Riêng gia đình 

Phước + Phương + An + 

Trang mãi mãi trân qúy hình 

ảnh đẹp đó và tôn thờ hai 

Trưởng Mai Liệu và Trần 

Bạch Bích kính yêu... 
 

Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - 

Bắc California 

15/04/2018 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2018   -   Trang 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. BẠN “ONG GILWELL” HỎI THĂM SỨC KHỎE 

Gilwell không có muỗi để đập liền tay như 

những ngày cắm trại mùa hè ở Canada nhưng trong 

các bữa cơm mọi người phải vừa ăn vừa đánh 

chưởng với đàn ong thân yêu. Ong không chịu vô 

lớp “huấn luyện” Trại Tùng Nguyên 3 nhưng cứ đến 

giờ cơm là  tới kết thân với tất cả các bạn Hướng 

Đạo đến dự trại. Ong đậu trên cơm, mì, trên đồ ăn, 

thậm chí nhiều nhất là thấy mấy chú bơi lội thoải 

mái trong  

“hồ nước” syrup (fruit cocktail) đủ màu sắc ngoạn 

mục của các loại trái cây. 

Trưởng Dương văn Hóa Liên Đoàn Chi Lăng 

Nhị Trưng Toronto cận thị nặng. Ở Gilwell bữa ăn 

trưa phải ăn cho thật mau. Lớp tan học vào 12 giờ 

trưa, vào học lại vào lúc 1 giờ. Thời gian di chuyển 

từ lớp học đến phòng ăn và trở lại phòng học cũng 

tốn khá nhiều thì giờ, chưa kể phải “queue up” (ở 

trên dất Anh Quốc phải dùng tiếng Anh !). 140 

người xếp hàng để lấy thức ăn. ăn mau mau lên chứ 

vì trại sinh còn phải dọn dẹp phòng ăn, nhà bếp, rửa 

nồi niêu trước khi trở về lớp học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho một muỗng vào miệng, tiếp theo một 

muỗng nữa. “ Thôi chết rồi bà con ơi , con gì trong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

miệng, hình như con ong bà con ơi  !!!  Bớ bà con, 

đau quá, nhức quá!” Trưởng Hóa kêu lớn. Chú ong 

không lối thoát đã chích vòm miệng Trưởng Hóa. 

Trưởng Hóa bèn bỏ muỗng nĩa đầu hàng không điều 

kiện. May thay nó chưa xuôi dòng vào thực quản và 

hồ bao tử đó nghe Trưởng Hoá. Mấy anh chị 

Canadian Quarter Master Nhà Bếp chạy ra cấp cứu 

kịp thời, đưa bao bã trà Lipton cho Trưởng Hóa 

ngậm. Quả là thần diệu. Trưởng Hóa hết rên và nhà 

Bếp đã một lần cứu mạng nếu không thì Trưởng 

Hóa đi đâu cũng đem theo cái miệng ống loa, kể cả 

vô lớp thì sao mà thuyết trình. Lần sau có đổi kiếng 

cận thị thì mua tròng kính 14 dioptries Trưởng Hóa 

nhé !!! 
 

2. “GILWELL PARK 2KM” 

Hậu trại Gilwell, các Hướng Đạo Sinh tuần tự rời 

trại. Hai giờ chiều đất trại bắt dầu vắng tanh sau những 

ngày vui nhộn với 140 Trưởng và trại sinh di qua lại trên 

bãi đất trống cỏ xanh mát rượi. Những chiếc lều đủ màu 

sắc không còn nữa vì đã được xếp, đóng gói kỹ lưỡng, 

giờ này chắc đã về đến Luân Đôn nằm trong BP House,  

hoặc đang trong hầm phi cơ trên đường về. Ở lại đất trại  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chỉ còn nhóm Liên Đoàn Chi Lăng  Nhị Trưng  

Canada, các Trưởng Lê Phục Hưng, Dương thị Kim 
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Sơn, Lê Ngọc Diệp và các em tráng sinh Quý, Phú, 

Thuần, Thuận, Phong, Hân, Khoa để dọn dẹp đất 

trại. Trưởng Hưng đưa các trại sinh lên sân bay hẹn 

sẽ trở về lúc 12 giờ trưa để cùng đi Luân Đôn. Sau 2 

tuần ở trại vì lo công tác phục vụ nên các em chưa 

được đi xem phong cảnh Luân Đôn. Đợi đến 4 giờ 

chiều cũng chưa thấy Trưởng Hưng trở về Trại nên 

các Trưởng Sơn, Diệp cùng các em Tráng Sinh bắt 

đầu đi bộ ra nhà ga Chingford lấy xe lửa đi Luân 

Đôn. Con đường ra nhà ga hai bên đường có những 

hàng rào đầy rẩy trái dâu chín (mulberry) và tất cả 

đều “nếm” rất nhiều loại dâu bé nhỏ này. Người dân 

cư trong làng rất hiếu khách, đi ngang nhóm Việt 

Nam họ vui cười chào 

hỏi. Có một cụ bà dừng 

lại nói với chị Sơn đang 

che chiếc dù màu đỏ. “It 

is not raining now” và bà 

cười. Chị Sơn “rain or 

shine” đi đâu có nắng, có 

mưa cũng che cây dù đỏ. 

Có em hỏi chị: “ Chị sợ 

đen hở chị Sơn ?”  Chị 

Sơn bèn trả lời: “ Chị 

như con gái Phi Luật Tân 

nước da quá trắng nên sợ 

nắng đen da !!! ??? ”. Đi được nửa đường gặp 

Trưởng Hưng lái xe về và tuy ở bên Anh chạy xe 

bên tay trái mà Trưởng Hưng lái cũng mau coi bộ 

cũng chì dữ. Nhưng ngồi trên xe cũng phải niệm 

Phât, cầu Chúa với tay lái người bên Băc Mỹ qua! 

Chiều đã xuống dần, bụng dạ cồn cào vì mấy 

ngày hậu trại cứ ăn cho hết đồ ăn Canada mà anh 

quản lý ẩm thực Canadian tích trữ lại còn tới hai 

bàn lớn trong nhà bếp thì ai nấy mong sao thoát 

khỏi những đồ ăn nguội này. Mong cho mau ra tới 

phố Tàu để ăn một bữa cơm Tàu và Việt Nam. 

Gilwell-Luân Đôn cách nhau có 60 cây số, chỉ còn 

độ 45 phút nữa sẽ được ăn cơm và ăn đồ ăn nóng 

ngon lành. Lái xe bên tay trái mà Trưởng Hưng 

cũng khá cừ. Xe chạy bon bon qua bao nhiêu phố 

phường, theo bảng chỉ đường kiểu Anh Quốc, hai 

Tráng ngồi ghế trước đọc bản đồ, trong lúc mọi 

người nhìn bảng đường hò “”Quẹo trái, quẹo trái 

....quẹo phải , quẹo phải...”.Xe cứ chạy mãi chạy 

hoài. Thấy xa lộ đó, mà theo bảng hướng dẫn có 

muĩ tên chỉ EXIT mà cũng không thấy exit đâu cả. 

Xe cứ tiếp tục chạy ... 

Sáu giờ rưỡi chiều rồi chắc tới Luân Đôn rồi đó. 

Trời nhá nhem tối tưởng đã đến Luân Đôn, nhìn 

bảng cho rõ mà quẹo cho đúng đường, 15 cặp mắt , 

có thêm độ 10 cặp mắt kính cận thị nhìn cho rõ bảng 

đường, thì than ôi! ai nấy hỡi ơi, ôm bụng cười lăn 

cười bò.  “GILWELL PARK 2 KM”. 2 tiếng đồng 

hồ đi từ Gilwell và về cách Gilwell 2 cây số !!! 

      Rồi lại lái xe kiếm đường về Luân Đôn. Finally, 

bảy giờ rưỡi về đến Luân Đôn lại mở bản đồ Printed 

in England, chữ li ti dưới ánh đèn đêm mờ ảo trong 

xe, kiếm đường ra khu phố Tàu Picadilly Circus. Xe 

cứ quẹo mặt, quẹo trái vì đường nào cũng One 

Way.... Ở khu Leicester Square Luân Đôn đường xá 

quá “rộng” bề ngang có độ 4 thước. Lại ôm bụng 

cười nữa vì có chỗ đường hai chiều, khi hai xe đi 

leo lên lề đường, độ nửa mình chiếc xe trên vỉa hè, 

thiên hạ nhốn nháo chạy như vịt nép mình vào 

tường để tránh xe! Chị Sơn thổ địa dắt đến tiệm Tàu 

ăn, mọi người recommend “chọn các món giá rẻ”vì 

đời sống và tiệm ăn ở Luân Đôn “quá rẻ” coi chừng 

bị đập gảy lưng. Bao nhiêu bàn đều có khách ngồi 

nên nhóm Hướng Dạo ta phải vô một cái phòng 

2.2m x 4m hình dáng như ống thổi lửa cho 15, 17 

người. Nhưng dù sao cũng là một ngày quá vui 

trong lần trại Gilwell này. 

3. “TÀO THÁO RƯỢT” TẠI LUẤN  ĐÔN 

Ngày hôm sau Trưởng Hưng dặn mấy em 

Tráng:“Đi Luân Đôn chơi cũng được nhưng các em 

làm xong công việc rồi đi”. Vậy là các em ráng sức 

mau hạ nhà dù màu xanh gần nhà ăn, bỏ đồ đạc vào 

containers, dán nhãn để shipping company đến lấy 

đem gởi về lại Canada, quét dọn phòng hành chánh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị Sơn, anh Diệp lo sắp đặt, thanh toán những thực 

phẩm còn lạ. Tất cả hẹn nhau đông đủ để cùng nhau 

đi chơi chung ở Luân Đôn . Một em Tráng mới sớm 

tinh sương đã đưa giùm vợ con các Trưởng còn ở lại 

trại ra phi trường. Các Trưởng Hưng, Diệp đi 

Manchester trả xe Van, hẹn 12 giờ trưa về để cùng 

đi Luân Đôn. Đợi cho đến 3:30 cũng chưa thấy hai 

Trưởng về. Cả nhóm quyết định không thể chờ được 

nữa nên quyết định lên đường đi Luân Đôn. 

“Chị Sơn ơi! Nếp anh Hưng đem từ Toronto đi còn 

nhiều quá , chị có biết nấu xôi không? ” Không biết  
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thì cũng ráng nấu, may mà xôi chín không bị nhão. 

Vậy là bỏ xôi lạp xưởng vào ba hộp nylon lớn. Có 

em Tráng kỹ lưỡng đem theo hai chai nước độ 4 lít 

để ăn uống trên đường theo điều luật số 9 “Hướng 

Đạo Sinh tiết kiệm”! Đến Luân Đôn chưa đi đâu 

hết, mỏi chân, ngồi chờ đợi nhau ở Baden Powell 

House thì ba hộp xôi lớn và hai chai nước đã nằm 

gọn trong bụng mọi người, vậy Phú và Thuận không 

còn phải xách nặng . 

Lấy một Tour bằng xe buýt 2 tầng, cả nhóm đều 

vui thích đi qua các khu phố có nhiều thắng cảnh 

đẹp của thành phố Luân Đôn. Đêm thứ hai tại Luân 

Đôn cũng lang thang ở Leicester Square, Pìcadilly 

Circus, hôm nay cũng lại ăn cơm Tàu tiệm cũ, 

nhưng kỳ này chổ ngồi rộng rãi, thoải mái, mỗi 

người gọi món ăn mình ưa thích. Ăn xong dẫn nhau 

đi dọc theo khu Picadilly Circus, Oxford Circus rồi 

thả bộ dài theo Oxford Street cho đến Marble Arch. 

Chỗ nào có tiệm Gifts là nhóm Hướng Đạo lại vô 

mua quà lưu niệm tiếp. 11 giờ đêm mà vẫn còn ở 

trong các tiệm Gifts khu Queensway Underground. 

Các em còn đòi chị Sơn dẫn dến khu nhà sinh viên 

chị ở ngày trước trong khu Bayswater gần đó.  

Về đến ga Liverpool lúc 12 giờ đêm để lấy xe  

lửa về Gilwell Park. Trể chuyến xe trước có 10 

phút, vậy phải đợi chuyến xe chót vào 1:45 sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngồi trên các ghế dài ở nhà ga một lát thì thấy 

Trưởng Hưng và Trưởng Diệp đi tới và cùng nhập 

nhóm luôn. Bổng thấy Th. chạy lui, chạy tới mọi 

người không hiểu chuyện gì xẩy ra, Phú nói nhỏ với 

chị Sơn: “Th. nó bị chột dạ “Ga Liverpool rất lớn, 

muốn đi tới phòng vệ sinh cũng phải đi cả một cái 

hành lang dài cở một block đường. Một nhóm người 

đi theo với Th. Cả nhóm nghe: “Không được. Cửa 

hàng rào vô washrooms bị khóa rồi.“Nhảy đại qua 

hàng rào đi. “Không được. Không dám “ Cuối cùng 

Th.cũng phải leo qua hàng rào để “giải quyết vấn 

đề”. Chọn món ăn chi ở tiệm mà hại dữ vậy hở Th.? 

1: 35 cả nhóm từ từ đi ra sân ga thì thấy Th. đã hơn 

30 phút còn đứng nói chuyện với ông Xếp Ga và 

ông Xếp Tàu. Ủa sao lại thấy Th. chạy ra hành lang 

lại thay v ì lên tàu. 1: 45 xe lửa vẫn chưa chuyển 

bánh. Mọi hành khách trên tàu nhốn nháo, sao đã trể 

hơn 10 phút mà tàu vẫn chưa chạy! Một chú Tráng 

vừa chạy tới vừa cười : “Th. nó lại bị Tào Tháo rượt 

tiếp rồi. Ông Xếp Tàu nói đợi nó ra rồi ông ấy mới 

cho tàu chạy !“ . 

May mắn nghe Th., nếu Tào Tháo đuổi khi đi 

trong xe điện hầm Underground đông đúc, chen 

chúc như vậy và lần thứ hai ông Xếp Tàu không đợi 

thì tính làm sao đây ? Bây giờ còn nhớ hay không 

...la lá la là...Th. ơi !!!... 

 

Tượng bán thân BP  

( Hội Nam HĐ Mexico tặng 1968 ) 

Tượng HĐS lý tưởng  

( Hội Nam HĐ Hoa Kỳ tặng 1966 ) 

Một  vị trí sinh hoạt Vòng lửa trại 
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Chúng tôi, tôi và nhà tôi, không có ý định sang 

Mỹ năm 2017. Thế nhưng khi con gái báo tin rằng 

quà sinh nhật năm nay sẽ “ tặng cho Ba một..cháu 

ngoại “, vì vậy chúng tôi…không thể không 

sang..San Jose, chẳng những “ đón cháu chào đời “ 

mà còn gặp các “ cậu mợ cháu “ cũng cùng đến.. 

chào mừng!  

Không ngờ chuyến đi Mỹ lần này, chúng tôi đã 

được gặp nhiều Trưởng và ACE mà khá lâu không 

gặp, có khi…quên mất tên luôn…Với những ân 

tình mà quý Trưởng và ACE đã dành cho, trên 

đường trở về Đức chúng tôi thật nặng trĩu trong 

lòng, không biết mình có thể đền đáp chút nào cho 

tương xứng đây chăng? Chỉ e là khó có thể…! 

Chúng tôi muốn ghi lại nơi đây, gọi là để bày tỏ 

lòng biết ơn, biết ơn đến quý Trưởng và ACE đã 

dành cho.. và cũng “xin nhận ý, đừng chấp văn dốt 

võ dát!”.  
 

MIỀN NAM CALI. 
 

Khoảng hơn một tuần ở với cháu ngoại, chúng 

tôi lần này gồm ba người vì có thêm con trai lớn 

của chúng tôi, Long Nam, cùng xuôi Nam Cali., 

vùng Sàigòn Nhỏ thăm gia đình.Các Trưởng Xuân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức, Trí Tuệ và Hồ Đăng sau khi đã liên lạc, 

cùng hẹn gặp nhau “ tán gẫu ” cho đã vì cũng khá  

lâu không  gặp ! Đặc biệt , rất ư  cám  ơn  Trưởng  

Hồ  Đăng  đã dành hai ngày làm “Tài xế tắcxi” đưa 

đón tới lui thăm viếng chỗ này, chỗ kia. Chúng tôi 

được thăm Tượng Đài chiến sĩ Mỹ-Việt, thăm vài 

con đường phố tràn đầy ánh sáng đón mừng Giáng 

Sinh..v..v.. 

Tuy rất bận rộn với công việc, AE cũng đã thu 

xếp gặp nhau hai lần và lần nào chuyện trò cũng..” 

luôn quá thời gian ấn định “ nhất là khi nhắc đến 

chuyện HĐ.  

Tôi cảm nhận rằng, AE rất nặng tình với 

HĐVN, với HĐTƯ..bất đắc dĩ, vì nếu tháng Tư đen 

1975 không có ’’việc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại 

nhất trong lịch sử VN’’như có người đã nói thì làm 

gì có HĐTƯ..(?)’’ và AE luôn muốn “ bảo vệ, phát 

huy sắc thái HĐVN của mình, nhất là tinh thần tự 

chủ, không ..vọng ngoại!“ Tuy phải đáp ứng theo 

luật lệ cuộc chơi qui định nhưng không vì thế mà 

…“ bị đồng hóa, biến mất bản sắc riêng.“ Những 

hiện tượng đánh phá có chủ mưu trong thời gian 

gần đây khiến AE thêm nặng trĩu ưu tư.., người có 

lòng “ gánh vác việc chung “ sợ rằng sẽ vì vậy mà 

chùn bước chăng?  

 Chúng tôi cũng được tham dự lễ trao chuyên hiệu 

Đại Bàng do LĐ Hoa Lư tổ chức và tuy thời giờ eo 

hẹp phải ..chạy ra phi trường ngay cho kịp chuyến 

bay, cũng đã gặp được những Trưởng từng quen 

biết và vài Truởng mới lần đầu.. 
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Bên trái: Tr. Trí Tuệ và bên phải LĐT- 

LĐ Hoa Lư. Tr. Tamy (?) Nguyễn. 
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Âu châu, nói chung, danh xưng HĐ không độc 

quyền cho một Hội HĐ nào, theo tôi biết ( hay có 

mà không biết?) vì cho đến nay, chưa hề nghe ai 

nói.. Vì thế Hội Đồng HĐQG 

hay ..gì đó chắc cũng không 

có ở Âu châu! Tôi muốn hỏi 

AE là Hội Đồng HĐQG này 

đã có từ lâu hay chỉ có từ 

khoảng 1977, 1978..và để làm 

gì khi mà về hành chánh, các 

Đơn vị ghi danh đã là thành 

viên chính thức? Tương tự 

chuyện..cũ mà tôi nghe, đó là 

việc các Đơn vị ghi danh với 

HĐTƯ, đồng ý hàng năm sẽ 

góp phần hổ trợ các sinh hoạt 

 theo sự thỏa thuận chung ở  

Đại Hội Đồng, nhưng có Đơn vị… chỉ góp phần 

vào năm cuối, nghĩa là năm có trại Thẳng Tiến và 

họp ĐHĐ? 

Vì nghĩ, thật ra không phải chuyện của mình 

cho nên tôi..im luôn!   

 

Chúng tôi không nghĩ sẽ.. xuôi Nam Cali lần 

nữa nếu không vì việc “ lìa Rừng “ của Trưởng Mai 

Liệu. (Hơn một tuần trước đó, cháu Long Nam đã 

hết ngày nghỉ nên trở về…làm việc.) 

Ngày đầu, trong phần tang lễ 

dành cho HĐVN, tôi gặp lại 

nhiều Trưởng, “cũ” như Dương 

Tiến Đạt.. , “mới’’ như Trưởng 

Thủ Quỹ, chị Bùi Vân. Tối hôm 

đó, chúng tôi được dùng bửa tối 

chung cùng làng BH Vùng Vịnh; 

BH Nam Cali., với sự hiện diện 

của quý Trưởng như Nguyễn 

Đình Tuấn, chị Đào Ngọc Minh, 

gia đình Phước Trần - Mỹ 

Phương,  Kym Nguyễn, Nguyễn 

Cữu Lâm cùng rất nhiều anh chị 

em…HĐ có dịp gặp nhau luôn 

nói cười vui vẻ y  như là…chợ 

Tết của chúng ta! 

Ngày hôm sau, trước khi đi 

theo quan tài đến nơi hỏa táng, 

cảm động thay, Trưởng Lý Nhựt 

Hui tìm “ và ấn ” vào tay tôi 

Huy Hiệu Đạo Ninh Thuận mà 

Trưởng cho biết tối qua đã lục tìm cho bằng được..! 

Trưởng Hui và tôi, ngoài tình Hướng Đạo còn 

là…đồng hương. 

Trước khi chia tay ra về sau lễ hỏa táng, vài anh 

chị em lại rũ nhau..đến tiệm phở, trong đó có Mai 

quan Vinh quen nhau nhờ TT 9!, cũng khoảng chín 

năm mới gặp nhau. Vì ra về 

trước nên không biết chúng tôi 

kéo nhau đến tiệm phở, sau 

khi được gọi thì hai Trưởng 

Đức Phẩm và Kym Nguyễn đã 

dùng cơm ở nhà, chỉ đến …“ 

nhẩm sà ”  gặp tán chuyện cho 

vui. Có anh em nói rằng “ hai 

ông này.. ngại phở hơn 

cơm!..hihihi.. “ Tôi đã hàn 

huyên, chuyện trò với Tr. 

Phẩm vài lần và qua đó biết 

                                thêm vài chuyện liên quan đến 

Hướng Đạo. 

Trước khi…thật sự chia tay, anh chị em lại đưa 

nhau ra trước tiệm...“ Lúc thú vui này” om sòm gây 

sự chú ý chung quanh, nhất là chủ quán… khoái 

quá vì được chứng kiến lần đầu, đã chụp hình quay 

phim đoạn chia tay giùm… 
 

 “ ĐẠO LÂM VIÊN ’’ 
 

Vài ngày sau khi đến nhà cháu ngoại, tôi liên 

lạc với em Quang Tuấn, Trưởng Thanh Đoàn 216 – 

San Jose, hỏi thăm nếu có tổ chức Giáng Sinh, Tết 

Tây cho chúng tôi cùng tham dự 

cho vui.. 

Sau khi hỏi han, thăm nhau, 

Tuấn nói chờ tôi xuôi Nam về sẽ 

báo tin với anh chị em … 

Tôi được biết những anh chị 

em “ gốc Lâm Viên “ cư ngụ Bắc 

Cali. thường gặp nhau ít nhất một 

lần trong năm,  trại họp mặt Lâm 

Viên (LV), không kể gặp nhau 

vào những dịp khác. Thật ra anh 

em ở Nam Cali. cũng luôn có mặt 

vào những dịp này như gđ 

Nghiêm hữu Phỉ, Lê xuân Hậu, 

Nguyễn quốc Quân….Khởi 

xướng việc gặp nhau là gia đình “ 

Lê Lâm Viên “, các con Cố Đạo 

Trưởng LV, Voi Tùng Nguyên, 

và tổ chức liên tục đến hôm nay. 

Anh chị em LV hẹn gặp nơi 

tiệm phở LePho vào giờ nghỉ trưa 

của anh em, vì vậy gặp nhau trong khoảng thời gian 

giới hạn. Gia đình Lê LV chỉ thiếu Xuân Cường vì 

đi làm xa còn thì đủ mặt tất cả . Các em khác thì đã  

Từ trái: Tr. Trí Tuệ, Tấn Tiến, Oanh Oanh,  

Gà, Tiến Minh, Hồ Đăng 
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từng biết ở trại kỷ niệm 50 năm thành lập Kha và 

Thanh 216 vào năm trước đó.., chúng tôi lại có dịp 

“ vui nhộn “ với nhau. Thật cảm động khi Xuân 

Hùng cho hay vì bận không đến được, Ái, vợ Hùng, 

đã gởi tặng năm xấp bánh tráng mè. Có lẻ em để ý 

biết chúng tôi thích loại này… 

Tôi xin phép mở ngoặc để thưa rằng, đây là lần 

gặp nhau cuối cùng giữa chúng tôi và em Đặng thị 

Cung, cựu Nữ Thiếu Trưng Trắc - Dalat, vì ngày 

05.04. vừa qua Cung đã “ lìa Rừng“, em Lê Quang 

Huy gởi Email cho biết… 

Một ngày ..ngậm ngùi vì bạn HĐ của mình từ 

nay sẽ không còn gặp được nhau nữa! Cầu chúc em 

sớm được về nơi an nhiên, thanh thản.. 

Thông thường Giáng Sinh là dịp gia đình sum 

vầy. Chúng tôi được em Huy đón đến nhà của 

Tuấn, nơi tổ chức họp mặt đại gia đình Lê LV, mà 

Tuấn và Hùng đã có nhã ý mời chúng tôi nơi tiệm 

Phở. 

Thật thán phục khi chứng kiến cảnh cháu con, 

dâu rễ quay quanh Bà Nội, Ngoại, Mạ.... 

Thiết nghĩ không phải gia đình nào cũng có thể  

“hưởng” giây phút đầy tình tự gia tộc, ấm cúng 

trong mùa Giáng sinh như vậy!  Chúng tôi thật cám 

ơn đã được cho “hưởng ké”, được đối xử như “một 

thành viên trong gia tộc”…và góp ý với Xuân 

Hùng, cố gắng duy trì tập tục quán tốt đẹp này, hy 

vọng mai sau các cháu sẽ luôn tiếp nối..  

Sau phần chúc mừng, cùng chung vui 

Réveillon, tất cả qui tụ bên cây Giánh sinh… 

Vì là lần đầu tham dự nên…cứ thế mà đến, 

không chuẩn bị góp phần quà cáp chi cho nên thật 

ngỡ ngàng khi “ mình cũng được quà !“. Gia đình 

đã thật chu đáo mà chúng tôi thì thật..thiếu sót.. 

Một mùa Giáng Sinh đáng nhớ trong đời…    

Được tháp tùng theo Trưởng Nguyễn Trung 

Tường tham dự lễ ra mắt LĐ Bắc Đẩu mới thành 

lập, nơi đây chúng tôi lại gặp anh em Hùng, Tuấn 

và được mời dự ngày giỗ lần thứ năm của Trưởng 

Voi Tùng Nguyên, mới mà Trưởng lìa Rừng đã 5 

năm! Ngoài ra còn gặp quý Trưởng Tiên Chỉ 

Nguyễn Đình Tuấn, Lý Trưởng Đào Ngọc Minh, 

Kym Nguyễn..của làng BH Vùng Vịnh, Tr. Tuấn 

bảo sẽ đề nghị Lý Trưởng thu xếp tổ chức một buổi 

họp mặt với dân làng.. Chúng tôi cũng gặp Lưu 

Vĩnh Thái, đã biết nhau ở TT 3 lúc bấy giờ Thái là 

Thanh Sinh 216, nay Thái là Đại Diện HĐTƯ-

HĐVN vùng Bắc Cali. 

Sau lễ ra mắt, Tr. Trung Tường đưa chúng tôi 

đến thăm nhà Xuân Hùng cho biết. Em Quang Huy 

đã thu xếp đón ( và đưa về ) chúng tôi đến nhà Mạ 

nơi tổ chức lễ giỗ Tr. Voi TN. Tất cả cháu con dâu 

rễ lại tề tựu, cúng kính lễ lạy, tưởng niệm nhớ đến 

Ôn…Tôi cũng muốn thưa, Mạ tuy bước vào tuổi 90 

mà trí nhớ vẫn thật tốt. Lần trước khi gặp nhau, tôi 

chuẩn bị chào hỏi nhưng…chưa kịp lên tiếng Bà đã 

nói ngay…“ Ui chao!… Phước đây mà.., lâu ngày 

mới gặp lại em.” ( Khi còn ở Dalat, anh em HĐ 

chúng tôi thường gọi Voi TN là .. Anh và Phu nhân 

Voi là.. Chị, ngược lại chúng tôi cũng được gọi lại 

là Em.) 

Cũng thật ngạc nhiên khi biết thêm Minh (hy 

vọng nhớ đúng tên?), em kế sau Xuân Cường, 

người mà tôi “ chưa hề gặp“ lần nào, kể cả ở bên 

nhà, tôi nhớ như vậy!. Tôi biết Ái, Xuân Phương, 

Cường, Hùng... và như đã thưa, “ không thể nhớ 

nỗi đến Minh ” cho nên nay được giới thiệu, bắt tay 

mà hết sức ngỡ ngàng! Chúng tôi được dự một lễ 

giỗ “ rất VN ” nơi xứ người. 
 

LÀNG BÁCH HỢP VÙNG VỊNH - SAN JOSE 
 

Trước hết, chúng tôi muốn cám ơn, rất cám ơn 

Trưởng Nguyễn Trung Tường. Trưởng Tường đã 

thu xếp đón đưa chúng tôi đi tới đi lui, kể cả việc 

cho đi Sacramento thăm hai Trưởng Nguyễn Xuân 

Mộng và Lâm Ngọc Liên. Trưởng Mộng trước kia 

là Kỹ sư Trưởng Khu Công Chánh Cao Nguyên 

Trung Phần, văn phòng chính đặt ở Dalat, nôm na 

giống như Tư Lệnh Quân Khu, coi 6 Tỉnh, nay cả 

hai cũng đã vào tuổi ngoài 80, sắp 90. Chúng tôi 

cảm thấyrất gần gủi, thân tình vì Chị Liên coi tôi 

như..em trai!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ đến là gia đình Trưởng Phước Trần - Mỹ 

Phương. Khoảng chừng một tuần sau khi đến San 

Jose, gia đình đã mời ông cháu chúng tôi đến ăn 

Tân gia. Hai Trưởng vừa tạo được một mái ấm thật  

Từ trái: Long Nam, Tr.Mộng, Gà, 

 Tr. Liên, Oanh Oanh,  
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sự cho mình! Ngôi nhà gồm một vườn phía trước, 

nơi ở và vườn nhỏ phía sau. Với bàn tay khéo léo 

trồng trọt của Trưởng Phước Trần, những chậu hoa, 

cây cảnh được sắp xếp khá mỹ thuật dọc theo “ hai 

bên đường mòn vào nhà, phía trước, cũng như đi 

ngắm cây cảnh vườn sau. Đặc biệt chủ nhà cũ đã để 

lại nhiều đồng tiền xu ép chặt xuống nền từ các bậc 

tam cấp đến đường đi sân trước ra sau và cũng thật 

đặc biệt, theo lời thuật của Tr. Phước Trần, nhà cũ 

trước kia khi dọn vào nhằm ngày 7 tháng 7 năm 

2007, nay vào nhà mới cũng nhằm ngày 7 tháng 7 

năm 2017, vừa đúng 10 năm sau! Một điểm khiến 

người chú ý là trước nhà, một.“giàn gổ”  được dựng 

dùng cho hoa hoặc cây, chẳng hạn như Nho, leo và 

như vậy mùa Hè trước nhà sẽ không nóng bức. Sát 

bức tường phía sau nhà mà bên kia là xa lộ, một  

hành lang nhỏ dọc theo tường, người có thể hoặc 

thong thả tản bộ, hoặc Kinh hay Thiền hành. Cũng 

có thể ngồi nép trên băng ghế vừa nhìn ngắm cảnh 

sắc chung quanh vừa nhâm nhi cà phê, việc này với 

những HĐTrN chắc là thú vị bởi tâm hồn sẽ nhẹ 

nhàng, an lạc! 

Gia đình hai Trưởng chẳng những cho chúng tôi 

tháp tùng dự tang lễ Trưởng Mai Liệu mà còn lo cả 

việc ăn ở, nhất định không để chúng tôi...chia phần! 

Theo lời Trưởng Tiên Chỉ nói ở lễ ra mắt LĐ 

Bắc  Đẩu, một tuần sau đó chúng tôi được mời họp 

mặt với Dân làng Vùng Vịnh nơi nhà Mõ làng, Tr. 

Mỹ Phương. Thật nhanh kể gì! 

Nhân dịp này được biết BH Vùng Vịnh có đến 

ba Trưởng cùng tên Tuấn: Nguyễn Đình Tuấn, Trần 

Anh Tuấn và…Tuấn, xin lỗi không nhớ họ và nghe 

nói Tr. vừa qua được cơn bệnh ngặt nghèo, mừng 

thay!  Cũng khá bất ngờ khi có đến hai Trưởng còn 

nhớ, dù vài câu, tiếng Đức. Hai Trưởng đã từng ở 

Đức trong một thời gian không lâu, từ khoảng trên 

dưới 40 năm trước khi sang Mỹ…Một Trưởng là 

Trần Túc Phong, con trai Cố Hội Trưởng Trần Văn 

Thân và một không nhớ tên, chỉ nhớ Tr. luôn cầm 

theo chai nước lọc riêng vì trong đó có pha…R.... 

Như đã thưa, HĐ gặp nhau luôn luôn cởi mở, 

vui nhộn dù chỉ mới hội ngộ lần đầu..Chúng tôi lại 

thật thiếu sót khi mà các Trưởng tặng quà cho mình 

trong khi mình chỉ có nhận mà không có đáp lễ!  

Với những nhiệt tình, cố gắng “ sống theo lời 

hứa và luật HĐ, đặc biệt trân quí lá cờ Vàng ” của 

quý Trưởng, chắc chắn làng BH Vùng Vịnh sẽ 

không dễ gì mai một mà ngược lại là khác! Chúng 

tôi không quên Tr. Tiên Chỉ “ tuổi tác không ảnh 

hưởng gì đến tinh thần HĐ ”, một Lý Trưởng hoạt 

bát, năng động, Trưởng Ngọc Minh, và Mõ làng, 

Tr. Mỹ Phương, hết lòng vì PT, vì làng BH Vùng 

Vịnh cùng với Dân làng luôn thân tình, góp sức, thì 

suy nghĩ của chúng tôi hẳn không có gì…quá đáng! 

Dù mới gặp, Tr. Túc Phong đã mời dự buổi kỹ 

niệm 30 năm “ tình ái “ của Trưởng với hiền thê, 

Tr. Thanh Chi, tổ chức vào cuối tuần sau.  Bàn của 

HĐ sinh động nhất trong buổi tiệc… 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cũng không thể quên tấm chân tình 

mà Trưởng Trần Anh Tuấn giành cho. Ngoài việc 

điện thoại thăm viếng, Trưởng còn đến đón, mời 

dùng bửa trưa..Được biết nơi Trưởng ở không gần 

nhà cháu ngoại chúng tôi.. 

Lời ngắn tình dài, có thể thiếu sót khi ghi lại, 

chỉ đành xin lỗi, và như đã thưa: Muốn tỏ lòng cám 

ơn, cám ơn đến quý Trưởng, anh chị em đã cho 

chúng tôi nhiều kỹ niệm khó quên trong chuyến 

sang Mỹ lần này. Xin mượn lời Trưởng Phượng 

Hoàng-Mỹ Phương đã nói, đặt tựa cho bài viết,  

                ...Nhờ Cháu Ngoại Anh… 

Phải. Nhờ cháu chào đời mà chúng tôi gặp 

nhiều hạnh ngộ như vậy!  
 

Gà lôi - Oanh Oanh 

Munich 04.2018 

 
 

 

 

Từ trái:(đứng): Phước An,Tr. áo xanh (không 

nhớ), Đình Tuấn, Tuấn, Túc Phong(kính trắng), 

Ngọc Minh(mang kính )Thanh Chi, Tr. mang 

kính đen (không nhớ), Mỹ Phương, Tr. Nước 

lọc tự mang, Phước Trần.(Ngồi dưới đất) Từ 

phải: TrungTường (áo nylon đen), kế bên Tr. 

Anh Tuấn…...................... và Gà ( áo len xám ) 
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Tôi đến với Hướng Đạo như một sự sắp đặt, 

đơn giản vì mẹ tôi chơi Hướng Đạo và tôi là lớp trẻ 

kế thừa. Tôi đến, tôi chơi, tôi về như một điều hiển 

nhiên rằng tôi phải vậy. Ừ thì cũng vui, rất vui, 

nhưng cái vui đó cũng như cái vui của những buổi 

đàn đúm cùng bạn bè. Ừ, thì học được nhiều thứ 

đây, nhưng cái sự học đó cũng như cái sự học của 

tôi ở nhà trường, và cũng không hề có suy nghĩ 

rằng phải cố gắng để đạt được cái này cái kia, 

chuyên hiệu này nọ… (sau này thấy hối hận hết 

sức). Và có lẽ, cái mà người ta hay gọi là “máu 

Hướng Đạo” hình như chẳng hề chảy trong tôi chút 

nào (tôi nghĩ vậy), hoặc cũng có thể nó đang “tìm 

ẩn” ở đâu đó, mà càng tìm thì càng ẩn! 

Rồi cứ thế, tôi từ Chim non (thời bấy giờ, Bầy 

Sói nữ được tách riêng gọi là Chim non) lên Thiếu 

Nữ, từ Thiếu lên Kha Nữ, xong rời Kha tôi cũng ra 

đời với suy nghĩ:“Còn gì nữa mà chơi”. Mẹ 

khuyên tôi về chơi với Bầy, nhưng ngẫm nghĩ: “Cả 

chục năm lầm lũi chơi Hướng Đạo, 

người thì dở dở ương ương, chả có tài 

cán gì thì chơi với Bầy làm sao?”. Từ 

đó tôi ra đi. Lâu lâu xuất hiện với tư 

cách là “con của Akela” ở các buổi 

họp hoặc Hội Đoàn. 

Mười năm sau, nói hơi quá chứ 

cũng chỉ cỡ 9 năm mấy tháng thôi, tôi 

được Akela nhờ vả tập múa cho các 

em Thiếu Nữ để chuẩn bị Hội Đoàn. 

Akela năn nỉ quá nên tôi đành phải 

chấp nhận (đây là chi tiết được hư cấu 

“trắng trợn”). 

Gặp lại các em, tôi bỡ ngỡ, có 

những em ngày xưa ở Sói loắt choắt 

loi choi, vụt cái đã lớn trở thành Thiếu 

Nữ. 

Sau Hội Đoàn ấy, tôi được vài lời khuyến khích 

chơi lại với các anh em. Ừ thì tôi cũng cố gắng, 

thoắt ẩn, thoắt hiện trên sân. Trại hè sau đó cũng cố 

gắng xuất hiện, chơi là chính, rồi thì cũng thoắt ẩn, 

thoắt hiện “xì tin” và “hồn nhiên như cô 

tiên”.Ngày đi trại càng lúc càng đến gần thì trong 

lòng càng lúc càng lo lắng, nôn nao khó tả. Rồi 

ngày ấy cũng phải đến. Ngày đầu tiên đặt chân 

xuống xe, “anh chàng Đắk Lắk” khô khan chào 

đón bằng những cơn gió lùa lạnh lẽo… Huynh 

trưởng, phụ tá Thiếu đoàn Nữ Bạch Đằng 

Kỳ trại bắt đầu. 

Tôi gỡ bỏ chiếc áo người lớn của mình, khoác 

lên vai chiếc áo Thiếu Nữ Đội Bồ Câu… Chợt đâu 

đó những ngày tháng cũ bỗng thi nhau ùa về… 

Tiếng tù và, những buổi sáng mắt nhắm mắt 

mở, lôm côm chạy tập họp tập thể dục, rồi về lều 

tranh thủ ăn vội bát mì còn nóng hổi nở thè lè, lềnh 

nghềnh những cọng cải xanh… Bát mì chưa kịp trôi 

thì lại tiếng tù và tập họp để chuẩn bị chào cờ. Anh 

Thiếu trưởng khó tính cứ bắt tan hàng rồi tập họp 

lại, vì chạy mãi mà đội hình không thành hình chữ 

U ngay ngắn… “Đâu chúng mình cùng nhau kéo 

đến đây mà hát xướng. Nghe tiếng còi cùng nhau 

kéo đến họp và chơi…”, bài hát quen thuộc được 

cất lên như một thói quen đã từ lâu nằm sâu trong 

tiềm thức. Những đêm thức khuya ngồi vòng quanh 

bếp lửa vừa nấu chè đậu xanh vừa kể chuyện ma, 

rồi chuyền tay nhau cái vá, húp những hạt đậu xanh 

lợn cợn, nửa chín, nửa sống; những buổi ngồi lọ mọ 

chép bài, tô tô, vẽ vẽ, trang trí làm báo tường… Tôi 

nhớ, nhớ rất nhiều ngày ấy… 

Và bây giờ, cũng ở kỳ trại này, tôi nhận ra, 

mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, nhưng cũng ở kỳ trại 

này tôi đã được rất nhiều điều… 

Ba ngày trại thấm thoát qua 

nhanh, chia tay các anh chị em, tôi 

trả lại cuộc đời Thiếu sinh cho quá 

khứ, tôi gởi lại khoảnh khắc ấy cho 

núi rừng cao nguyên đầy gió. Tôi trở 

về Sài Gòn, tiếp tục khoác lên mình 

chiếc áo phụ tá Thiếu Nữ Bạch Đằng 

rồi nung nấu trong lòng rằng phải cố 

gắng trở thành Thiếu trưởng của các 

em, đem đến cho các em những ngày 

tháng tươi đẹp nhất của đời Thiếu 

sinh, một cuộc đời mà các em chỉ 

trải qua một lần duy nhất. Để rồi một 

ngày không xa, khi các em trưởng 

thành, khi các em trở lại giúp ích, 

các em sẽ lại mang trên mình hành 

trang là những kỷ niệm đẹp, những kinh nghiệm vô 

cùng quý giá của một Hướng đạo sinh rồi truyền lại 

cho các em Thiếu sinh ngày sau  rồi ngày  sau  nữa. 

http://daobachdang.com/dacsan/2014/mau-huong-dao/


 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2018   -   Trang 32 

Tôi cám ơn mẹ vì đã là Hướng đạo sinh. Tôi 

cám ơn các huynh trưởng Bạch Đằng đã mang đến 

cho tôi những tháng ngày đáng nhớ mà tôi ngỡ rằng 

mình đã quên từ đâu. Tôi cảm ơn các huynh trưởng 

ở Trại Dự bị HHR Thiếu tại Đắk Lắk vừa qua đã 

gợi lại cho tôi những ngày tháng cũ, nhắc tôi nhớ 

đến những bài học, những kinh nghiệm khi còn là 

một Thiếu nữ. 

Giờ đây, phải nói là cho tới tận bây giờ, tôi mới 

nhận ra cái mà người ta gọi là “máu Hướng Đạo” 

bắt đầu sôi sục trong tôi. Tôi không hứa, nhưng sẽ 

cố gắng hết sức mình để làm tròn bổn phận là một 

người chị tốt. Tôi xin được gởi gắm ước mơ của 

mình cho các em. Những điều tôi chưa làm tròn, 

chưa đạt được khi còn là Thiếu Nữ, tôi sẽ giúp các 

em đạt được, làm tròn và phát huy những điều đó. 

Nhưng bên cạnh đó, tôi cần sự ủng hộ của các anh 

chị em, các phụ huynh, sự đồng lòng và sự tin 

tưởng từ các em để giúp tôi làm trọn vẹn những 

điều tôi mong ước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm mới lại đến rồi, kính chúc quý Trưởng, 

quý phụ huynh, các anh chị, các bạn (dù nhìn tới 

nhìn lui chẳng thấy ai bằng tuổi), và các em, một 

năm mới, mới hơn năm cũ. Và mong rằng cái “máu 

Hướng Đạo” đang chảy trong tim các anh chị em sẽ 

luôn sục sôi, luôn nóng cháy, không hòa tan và 

chảy mãi và không bao giờ ngừng. Một năm mới 

với những sự cũ đã qua đi, và mọi điều trở nên mới. 
 

Trần Thị Ngọc Minh 

(Phụ tá Thiếu đoàn Nữ Bạch Đằng) 

Tr.Hùng Đào chuyển đăng 

Hình: internet 

 
 

Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt: Một bà 

già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến 

ngồi bên cạnh, xô mạnh cô. Bất bình, anh thanh 

niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản kháng và 

bảo vệ quyền lợi mình.  

Cô mỉm cười và trả lời: "Đâu cần phải cãi cọ vì 

chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu 

đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi." 

Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như 

một khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn 

cách cư xử hằng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi  

"Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có 

đi chung với nhau lâu đâu!" 

Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của 

chúng ta dưới thế thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào 

vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian 

và sức lực cho chuyện không đâu.  

Có ai làm mình tổn thương? 

Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! 

Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình? 

Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! 

Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền 

gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: có đi chung với nhau 

lâu đâu! 

Chúng ta hãy ăn ở hiền lành. Hiền lành là một 

đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, 

nhu nhược hay không có cá tính, nhưng đồng nghĩa 

với cao cả. 

Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời 

dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược 

lại được. 

Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu! 

Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay 

không! VẬY HÃY BÌNH TĨNH, CHUYẾN ĐI NGẮN LẮM! 

 

 

 

Nguồn: 

 Internet 

Sưu tầm:  

Đất nâu 
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Mỗi lần đưa khách từ xa đến đi thăm viếng Mount 

Vernon thì hiền nội cuả tôi lại nhắc nhở, ngại người 

quen  phải lội bộ một hai cây số ngoài trời. 

      Thật ra điạ điểm lịch sử Hoa Kỳ này có nhiều 

điểm đáng đi xem để suy nghĩ. Có sao phải là 

thượng khách như Tổng Thống De Gaulle cuả Pháp 

hay Nữ Hoàng Anh thì chính phủ Hoa Kỳ mới đưa 

đi thăm viếng. 

      Chương trình du ngoạn cuả trưởng niên và phụ 

huynh trong trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam 

Thẳng Tiến 11 tại Virginia muà hè 2018 có đi thăm 

nơi này. Không lẽ ngày nào cũng đi trong viện bảo 

tàng ở DC mà Hướng Đạo thì phải đi ra ngoài với 

thiên nhiên cho có không khí trong lành. Các viện 

bảo tàng ở DC là cho người mới đến lần đầu 

như đến Sài Gòn thì ra chợ Bến Thành chụp hình. 

Du khách thứ thiệt, loại pro.,  đến DC phải đi 

Mount Vernon. 

     Mount Vernon là tên gọi đồn điền ở Virginia 

cuả vị tổng thống đầu tiên cuả Hoa Kỳ George 

Washington. Ông sống ở đây trước khi vào quân 

ngũ, về sống ở đây sau khi từ chức tổng tư lịnh 

quân đội  khi giành được độc lập và một lần nưã  

sau khi từ chức tổng thống Hoa Kỳ. Ông qua đời tại 

đây và được chôn cất trong đồn điền này. 

    Từ ngày hãng xe Ford bảo trợ thì viện bảo tàng ở 

đây có nhiều phương tiện  

hơn về phim ảnh tài liệu cho 

người thăm viếng học hỏi về 

vị tổng thống đầu tiên này và 

đất nước Mỹ thời lập quốc. 

    Nơi đây cất giữ nhiều kỷ vật 

như đồ dùng trong nhà, nơi 

làm việc ăn ngủ cuả chủ nhân 

và nô lệ. Họ xây dựng lại cảnh 

vật như ngày Washington còn 

sống. Họ còn có hàm răng giả 

làm bằng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sừng trâu cuả ông. Sau khi thăm viếng nơi đây ông 

hoàng ngọc trai thế giới Mikimoto cuả Nhật đã làm 

và gửi tặng mô hình toà nhà chính cuả Mount 

Vernon làm toàn bằng ngọc trai. Nhưng theo tôi qúi 

nhứt có lẽ là chià khoá Ngục Bastille mà tướng De 

Lafayette đã gửi tặng sau cuộc cách mạng Pháp. Vị 

tướng Pháp này giúp  George Washington trong 

cuộc cách mạng Mỹ giành độc lập, coi George 

Washington như thầy cuả mình và nói rằng cách 

mạng độc lập cuả Mỹ đã tạo điều kiện tinh thần cho 

cách mạng Pháp nổ ra sau đó năm 1789. De 

Lafayette khi trở lại Mỹ thăm George Washington 

đã ngủ lại trong đồn điền Mount Vernon. 

     Khi cách mạng Mỹ thành công chưa có danh từ 

President trên thế giới. Một số tướng lãnh dưới 

quyền Washington muốn dẹp phe dân sự như 

Thomas Jefferson và đưa Washington lên làm vua 

cuả Mỹ. Nếu ông muốn thì ông đã làm vua vì thời 

đó trên thế giới chỉ có vua đứng đầu một quốc gia. 

Nhưng ông gạt đi và đã trả ấn kiếm tư lịnh cho ủy 

ban dân sự mới thành hình và rút về sống và làm 

ruộng ở Mount Vernon. Ông thích làm vườn, trồng 

cây, chài cá trong đồn điền; ông tự nấu whisky để 

uống. Ông mơ ước nước Mỹ trồng trọt tối đa 

trên đất phì nhiêu cuả mình mà nuôi không cho cả 

thế giới. 

     Khi quốc gia mới thành hình dưới chính thể 

Cọng Hoà cần một người làm 

tổng thống thì quốc hội đầu tiên 

cuả Hoa Kỳ đồng tâm mời ông ra 

làm tổng thống đầu tiên. Ông 

phải rời Mt. Vernon lần nưã khi 

quốc gia cần đến mình. Thời ấy 

không hề có chuyện giới hạn tối 

đa hai nhiệm kỳ tổng thống. Ông 

có thể làm tổng thống mãn đời. 

Nhưng sau hai nhiệm kỳ ông xin  
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phép được từ chức để quốc hội Hoa Kỳ bầu người 

khác. Ông quay về sống ở Mount Vernon và qua 

đời ở đó. Các vị tống thống tiếp theo cũng theo 

truyền thống hai nhiệm kỳ do Washington khởi 

xướng mà rút lui chứ không có luật nào bắt buộc 

cả. Trường hợp ngoại lệ duy nhất với tổng thống 

Roosevelt trong thế chiến II mà thôi. 

      Hai lần rút lui khi quyền hạn danh vọng tối cao 

trong tay thật là một điều phi thường không mấy 

người làm được. Tổng Thống Truman nói rằng khi 

ở trong White House ai cũng khen ông có cà vát 

đẹp; quyền lực trong tay ai cũng tâng bốc mình lắm 

người thích. Khi đứng trước ống kính trên sân khấu 

cao, ăn mâm trên, được nói trước, mấy ai chiụ rút 

lui. Nhiều kẻ độc tài không muốn rút lui vì sợ chính 

quyền kế tiếp phanh phui tội ác cuả mình . Cứ xem 

như Hun Sein cuả Cambodia , Castro brothers của 

Cuba hay Putin của Nga họ không chiụ rút lui sau 

hai nhiệm kỳ. Không có các vị này các xứ sở đó 

cũng sẽ phây phây mà thôi. Sao có thể tin rằng 

DNA cuả mình trong nước không ai bằng mà khư 

khư cái ghế lãnh tụ muôn năm! Họ luôn nại cớ rằng 

quốc gia cần họ, nếu không sẽ sụp đổ. Để coi sau 

khi Raúl Castro rút lui Cuba có lụn bại không. 

Thuộc hạ dưới trướng cũng muốn “ thủ lãnh đại 

ca”  ngồi hoài trên chóp mu thì mình mới hưởng 

bổng lộc ăn theo lâu dài.       

   Nhưng một chế độ chỉ có dân chủ thực sự khi có 

giới hạn về nhiệm kỳ ( term limit). Nếu không thì 

chỉ là độc tài trá hình. 

    Khi nghe thuyết trình ở Mount Vernon tôi chợt 

nhớ đến một vĩ nhân khác cuả nhân loại là Baden 

Powell cũng đã làm tương tự. Khi  phong trào 

Hướng Đạo khá vững vàng Baden Powell đã từ 

chức Thủ Lãnh Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới 

để về sống đời thường dân và qua đời ở 

Kenya. Ông có thể ở London làm Thủ Lãnh Hướng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạo Thế Giới mãn đời nếu muốn. Nhưng những vĩ  

nhân như Baden Powell và George Washington 

không làm thế mà có chọn lưạ không phải ai cũng 

làm được. 

     Ai cũng nghĩ rằng đối với một đất nước giàu 

mạnh nhất thế giới thì "lăng" cuả người cha của 

quốc gia phải đồ sộ cở Kim Tự Tháp. Phải đến 

viếng mộ cuả George Washington  và hiền thê cuả 

ông trong đồn điền Mount Vernon thì qúi vị mới 

cảm khái xứ sở này và kính nể hơn người cha cuả 

quốc gia này. Khi qua đời ông được chôn chung với 

nô lệ trong đồn điền với một nấm mồ đất khoảng 2 

mét. Ngôi mộ của ông bà Washington hiện nay còn 

nhỏ hơn những ngôi mộ trong làng An Bằng gần 

Huế. Không một người lính gác chứ nói chi chuyện 

ướp xác xây lăng tẩm như ở nhiều xứ sở khác nhỏ 

bé hơn nhiều. Sao ở nhiều xứ không bắt chước cái 

hay mà đi rập khuôn cái dở ! Ông bà dạy " tốt gỗ 

hơn tốt nước sơn". Hơn hai ngàn năm trước 

một Đấng Cứu Thế cũng được chào đời trong một 

máng lừa đơn sơ mà thôi chứ không  phải ở một 

bịnh viện 5 sao. Cuộc đời cuả những vĩ nhân đẹp 

sâu sắc vô cùng. 

     Hãy nhìn ngôi mộ cuả Baden Powell và phu 

nhân ở Kenya có khác chi một ngôi mộ người dân 

thường Phi Châu. Nhưng lòng tôn kính đối với 

những kẻ phi thường coi nhẹ chức vụ, coi nhẹ bề 

ngoài này đến muôn đời sau không lăng tẩm nào 

sánh được. 

    Tôi tìm được điều đáng kính tương tự nơi hai vĩ 

nhân này cuả nhân loại vì thế tôi ưa thích thăm 

viếng và đưa người quen đến nơi đây. Mỗi lần 

đến  cũng như được nghe lại một lời răn dạy tu thân 

cuả tiền nhân cho chính mình. 

 

Nguyễn Đức Tùng. 

Virginia ,12 tháng 4 năm 2018. 
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Phong trào Hướng đạo Thế giới kỷ niệm sinh 

nhật lần thứ 100 của mình vào năm 2007, để trở 

thành một trong những phong trào thanh thiếu niên 

lâu đời nhất hành tinh. 

Kể từ khi Sir Robert Baden-Powell thành lập 

phong trào này vào năm 1907, 500 triệu bé trai (và 

gần đây là các bé gái) đã trải qua các chương trình 

ở nước mình. Hướng đạo sinh nổi tiếng với đồng 

phục của họ, giá trị đạo đức cao, kỹ năng của họ ở 

ngoài trời, sự sắp sẳn và sự cống hiến của họ cho 

cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết Hướng 

đạo từ xa, và không nhận ra tác động mà nhóm 

người tương đối nhỏ này đã có trên thế giới hiện 

đại. Dưới đây là 10 hướng đạo sinh đã thay đổi thế 

giới như chúng ta đã biết. 
 

 10. Neil Armstrong 
 

       Nổi  tiếng  vì  là  

người  đầu  tiên  đặt  

chân  lên  Mặt  Trăng 

  Đơn vị HĐ: Troop 14,  

Wapakoneta, Ohio;  

  Đẳng thứ: Hướng đạo Đại Bàng (Eagle Scout) 

 Chúng tôi biết Neil khả ái như là người đầu 

tiên bước lên mặt trăng. Mặc dù ông đã có được vị 

trí của Eagle Scout năm 1947, nhưng nó đã mất 22 

năm cho đến khi Armstrong bước lên mặt trăng và 

phát âm những từ nổi tiếng sẽ mãi mãi được ghi 

nhớ trên trái đất: "Đó là một bước nhỏ cho một con 

người, một bước nhảy vọt Cho nhân loại "Lần tiếp 

theo bạn nghe thấy dòng nhạc nổi tiếng khác của 

mình " The Eagle đã hạ cánh " bạn sẽ nghe thấy cả 

hai ý nghĩa của nó. 

 Luc Panissod, Tổng thư ký của Tổ chức Hướng 

đạo Thế giới, cho biết: "Như người ta có thể mong 

đợi của Eagle Scout, Neil Armstrong luôn khiêm 

tốn về vai trò lãnh đạo cá nhân của mình trong sứ 

mệnh nổi tiếng này và là người đầu tiên thừa nhận 

điểm số của những người đóng góp trong rất nhiều 

cách để làm cho nó xảy ra. Anh ấy luôn là nguồn 

cảm hứng cho bản thân và các thế hệ tương lai của 

HĐS trên toàn thế giới." 

 

 9. Jim Lovell 
 

 Nổi tiếng vì đã dẫn đầu  

sứ mệnh không gian thất bại  

Apollo 13 trở lại trái đất một  

cách an toàn và là người duy  

nhất du hành vũ trụ trên không gian bốn lần. 

    Đơn vị HĐ: Troop 60, Milwaukee, Wisconsin;     

Đẳng thứ: Eagle Scout 

 Lovell, cũng giống như Armstrong, cũng là 

một phi hành gia. Ông đã trở nên nổi tiếng, tuy 

nhiên, trong hoàn cảnh rất khác nhau. Năm 1970, 

Lovell là chỉ huy của sứ mệnh Apollo 13. Trên 

đường lên mặt trăng, tàu vũ trụ của ông bị hư hỏng 

nặng không thể hạ cánh xuống mặt trăng . Qua sự 

lãnh đạo xuất sắc của Lovell và sự hợp tác của phi 

hành đoàn với nhau và kiểm soát nhiệm vụ, sứ 

mệnh đã đưa nó trở lại trái đất một cách an toàn. 

Câu chuyện được miêu tả vài năm sau trong bộ 

phim "Apollo 13", trong đó Tom Hanks đóng vai 

Lovell. Lovell được nhận danh hiệu Hướng đạo 

sinh Eagle của mình vào năm 1943. 

 

 8. Franklin Roosevelt 
 

 Nổi tiếng với tư cách 

 là Tổng thống thứ 32 của 

Hoa Kỳ 

    Đơn vị HĐ và Đẳng thứ:  

không rõ 

 Franklin Roosevelt không phải chỉ là một 

Hướng đạo sinh bình thường, Ông là một Trưởng 

Hướng đạo từ lâu khi còn là một thanh niên. Ông 

không chỉ là tổng thống duy nhất được bầu trong 

bốn nhiệm kỳ, nhưng cả bốn khoản thời gian đó là 

trong giai đoạn kinh tế suy thoái và, vào thời điểm 

đó, cuộc chiến tồi tệ nhất thế giới đã từng diễn ra. 

 Trong thời gian rảnh rỗi của mình, ông ta là chủ 

tịch hội đồng Hướng đạo sinh và tham gia vào 

Hướng đạo sinh để hỗ trợ cho chiến tranh. Trước 

khi qua đời, ông đã tham gia Hướng đạo trong 24 

năm. Trong một thông điệp vô tuyến cho Hướng 

đạo sinh Mỹ, ông yêu cầu sự giúp đỡ của Hội 

Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) dấn thân vào các hoạt 

động cứu trợ trong chiến tranh, Franklin Roosevelt 

nói :  "  Hướng  đạo  đã  là  một  trong  những  mối 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2018   -   Trang 36 

quan tâm tích cực của tôi trong nhiều năm. Tôi đã 

viếng thăm hàng trăm quân nhân tại các thị trấn, gia 

đình và trong các trại của họ. Tôi biết từ kinh 

nghiệm cá nhân những điều chúng tôi làm và thực 

hiện theo tinh thầnHướng đạo. Chúng ta có lý 

tưởng. Chúng ta là một tổ chức đang phát triển. 

Chúng ta tin tưởng rằng chúng ta đang đạt được kết 

quả tốt đẹp của Hoa Kỳ không chỉ cho các thành 

viên của chúng ta mà còn cho gia đình, cộng đồng 

và quốc gia của chúng ta nữa. " 

 

 7. Sam Walton 
 

         Nổi tiếng với việc thành 

lập Walmart , công ty lớn nhất  

ở Hoa Kỳ 

 Đơn vị Hướng đạo: Không biết 

 Đẳng thứ: Eagle Scout 

 Sam Walton đã tạo ra một  

cuộc cách mạng trong kinh doanh bán lẻ ở Hoa Kỳ, 

mặc dù khá lâu sau khi đạt được đẳng thứ Eagle 

Scout ở tuổi 13. Walmart's  giá rẻ, lựa chọn rộng và 

dịch vụ khách hàng chất lượng đã làm cho các siêu 

thị trở thành nhà bán lẻ lớn nhất trong nước vào 

năm 1991. Vào năm 1993, một năm sau khi Sam 

Walton qua đời, Walmart đã mang về 1 tỷ đô la 

doanh thu trong một tuần. 

 Walmart, ngoài các nỗ lực bán lẻ, đã tặng hơn 

750 triệu đô la cho mạng lưới Miracle của trẻ em, 

một tổ chức gây quỹ và nhận thức cho các bệnh 

viện dành cho trẻ em. 

 

 6. Steven Spielberg 
 

   Nổi tiếng là nhà làm phim,  

đạo diễn và nhà sản xuất 

Đơn vị HĐ  Troop 294,  

Scottsdale, Arizona;  

Đẳng thứ: Eagle Scout 

      Không giống như hầu hết những người khác 

trong danh sách này, sự nghiệp của Spielberg có thể 

được truy tìm trực tiếp từ Boy Scouts: anh ta đã làm 

việc trong huy chương ảnh và 

chọn để kể một câu chuyện 

bằng phim chứ không phải 

ảnh. 

 Spielberg nói, "Khi tôi 

được trao tấm huy chương và 

chụp một số hình ảnh, tôi đã 

làm một bộ phim 8mm. . . Và 

các Hướng đạo sinh trong 

đoàn của tôi-294, Scottsdale, 

Ariz- thích bộ phim, đã gây ra tiếng ồn, rất nhiều 

tiếng cười, vỗ tay, và tất cả những điều đó tôi đã 

nhận được một cảm giác tuyệt vời: "Tôi phải làm 

việc này suốt quãng đời của tôi". . . Đó là cách mọi 

thứ bắt đầu. " 

 Một nhà sản xuất nói về Spielberg," Không 

nghi ngờ gì nữa là một trong những nhân vật có ảnh 

hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh, Steven Spielberg 

có lẽ là đạo diễn nổi tiếng nhất của Hollywood ... 

"Spielberg đã tham gia vào các bộ phim như ET, 

Một người Mỹ, Binh Nhì Ryan, Jaws, và Tương lai 

và Indiana Jones series. 

 

 5 Paul McCartney 
 

 Là một thành viên của Beatles 

 Đơn vị HĐ và đẳng thứ: 

 không rõ 

 Paul McCartney là một trong  

những cái tên nổi tiếng nhất  

trong âm nhạc được viết trên tạp chí PEOPLE 

năm 2008 để ca ngợi ông. ông nói, "Tôi là một 

Hướng đạo sinh" SẮP SẲN" là phương châm hoạt 

đông của tôi". 

 Hàng triệu người đã tận hưởng những thành 

quả tập luyện của McCartney. Thật là mỉa mai khi 

McCartney đã coi việc sinh hoạt Hướng đạo hơn là 

sụ nghiệp về âm nhạc của anh - anh đã bỏ lỡ buổi 

biểu diễn theo lịch trình đầu tiên của mình với John 

Lennon để tham dự trại hướng đạo ở Derbyshire. 

 

 4. John Lennon 
 

 Sáng lập Nhóm Nhạc The Beatles 

    Đơn vị HĐ : 3rd Arlerton,  

    Đẵng thứ: không rõ 

 Lừng danh là thành viên sáng  

lập của Nhóm Beatles nhưng chúng 

ta không biết nhiều về sự nghiệp của  

John Lennon trong tư cách một Hướng Đạo sinh, 

nhưng chúng ta biết rất nhiều về tác động của ông 

đối với thế giới thông qua âm nhạc. Lennon đã 

thành lập The Beatles và 

viết các bài hát như 

"Imagine", Come Together, 

"Lucy In the Sky with 

Diamonds" và "Happy 

Xmas (Chiến tranh Trắng)" 

Schinder và Schwartz nói 

về Lennon    "Âm thanh, 

phong cách,và thái độ của 

âm nhạc nổi tiếng ”. 
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3. Martin Luther King, Jr 
 

Một người nổi tiếng khác là Martin 

 Luther King Jr  

lãnh đạo phong trào Nhân Quyền  

đưa ra bài phát biểu  

"Tôi có một Ước mơ" 

Đơn vị HĐ: Troop 151, Atlanta, Georgia. 

Đẳng thứ: Eagle Scout 

Martin Luther King Jr. là tiếng nói quan trọng 

nhất của phong trào dân quyền Mỹ, hoạt động vì 

quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. 

 Ông nổi tiếng vì sử dụng phương pháp đấu 

tranh bất bạo động để vượt qua bất công, và ông 

không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cố gắng chấm 

dứt các luật lệ về phân biệt chủng tộc. 

 Ông cũng đã làm tất cả những gì có thể để làm 

cho mọi người nhận ra rằng 'tất cả mọi người đều 

được tạo ra bình đẳng'. Bởi vì những tác phẩm tuyệt 

vời của ông, năm 1964, King đã nhận được giải 

Nobel Hoà bình - người trẻ nhất từng nhận được 

danh dự cao này ... 

 Ông bị ám sát ở Memphis, Tennessee, khi mới 

39 tuổi. Bây giờ được xem là ngày quốc lễ vào 

ngày thứ Hai, tuần thứ hai của tháng Giêng. "(Thư 

viện của Mỹ) King là một trong số rất nhiều hình 

tượng mang tính biểu tượng mà sự phổ biến hiện tại 

của nó đã được tăng cường bởi cái chết làm cho thế 

giới chúng ta đang sống thay đổi mạnh mẽ Sự hy 

sinh của những người như King.   

 

 2 Bill Gates 
 

 Nổi tiếng vì đồng sáng lập  

Microsoft, là người giàu có nhất  

thế giới và công tác từ thiện  

       Đơn vị HĐ và đẳng thứ:  

Troop 186, Seattle, Washington  

Life Scout 

 Khi Gates nhận được giải Silver Buffalo năm 

2010, Ông đã nói về kinh nghiệm Hướng đạo: "Tôi 

không giỏi đi bộ, tôi không nấu ăn ngon, đó là kinh 

nghiệm tổng thể của việc thử thách bản thân mình". 

Người Trưởng Hướng đạo cũ của ông nói rằng 

trong một sự kiện mà những đứa trẻ khác cho là ma 

quỷ, Gates đã chứng tỏ được những kỹ năng về 

máy tính. 

 Trong năm 2016, Gates là người giàu nhất thế 

giới, với tổng tài sản 78,2 tỷ USD. Ông và vợ đã 

cho đi $ 30,2 tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện khác  

nhau. Forbes đã đặt tên cho họ là những người Mỹ 

lành nghề nhất trong năm 2014. 

 

1. Hướng đạo sinh VÔ DANH 
 

    Đơn vị Hướng Đạo và 

 đẳng thứ: không rõ 

    Một hướng đạo sinh vô  

danh đã giúp khai sinh ra  

Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ 

     Tất cả Trưởng Hướng đạo và Hướng đạo sinh tại 

Hoa Kỳ đều biết câu chuyện: năm 1909, một 

Hướng đạo sinh đã dẫn đường cho nhà kinh doanh 

Chicago là Ông William D. Boyce để đưa ông đến 

nơi ông cần tiếp xúc trong một buổi sáng đầy sương 

mù ở London. 

 Boyce đã cảm ơn và cho cậu bé một phần 

thưởng nhỏ, nhưng đã bị từ chối. Khi Boyce hỏi tại 

sao, cậu bé trả lời rằng anh ta là một Hướng đạo 

sinh, và các Hướng đạo sinh phải làm những việc 

tốt giúp ích cho mọi người mà không đòi hỏi bất cứ 

điều gì. Ấn tượng về cậu bé vô danh đối với Boyce 

thật tuyệt vời đến nỗi anh ta trở về Hoa Kỳ và tài 

trợ cho công cuộc khai sinh ra Hội Hướng đạo Mỹ, 

bây giờ là một trong những tổ chức Hướng đạo 

mạnh nhất trên thế giới. 

 Ai biết được sự khác biệt của thế giới như thế 

nào nếu người hướng đạo chưa biết đã không làm 

điều tốt để giúp ích? 

 
ĐÓ LÀ MƯỜI KHUÔN MẶT TIÊU BIỂU NHẤT CỦA 

HĐS LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI!  

 

 

 

 

 

 

Bài của: David Bippes – 
https://www.linkedin.com/pulse/10-boy-scouts-

who-have-shaped-world-david-bippes 

                         Chuyển ngữ: Phil Thơi 19.05.2017. 

                               Chuyển Đăng: Tấn Tài Nguyễn 
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Ngay sau lễ khai mạc Thẳng Tiến XI vào sáng 

29 tháng 6 – 2018 sẽ là một loạt những sinh hoạt 

trong “Ngày Văn Hóa Việt Nam” bắt đầu từ 11 giờ 

sáng cho đến 4 giờ rưởi chiều.  

Thông báo số 2: Chương trình sinh hoạt (có bổ 

túc) cuả Tiểu trại Trưởng Niên tại trại TT 11. 
Thứ bảy, 30 tháng 6 năm 2018. 

Ban ngày : Chương trình sinh hoạt cuả VP HĐTN,  

7:30 PM : thuyết trình và thảo luận đề tài “ Sức khoẻ 

ở tuổi vàng “ , bác sĩ  Nguyễn Ngọc Hà, M.D. 

8:30PM : Đêm Thơ Việt Nam,  

Chủ nhật, 1 tháng 7 năm 2018 : 

8:00AM: Du lịch Washington DC bằng bus  

9:00AM: Photography workshop , đề tài “ Mẹo chụp 

ảnh đẹp bằng smart phone”, Tr.Hồ Đăng hướng dẫn 

8:00 PM, chương trình Cổ Nhạc Miền Nam  

Thứ hai, 2 tháng 7 năm 2018. 

8:00AM: Thể dục  Khí Công Y Đạo do trưởng Bùi 

Hùng và Đạo Lâm Viên, Đà Lạt hướng dẫn 

9:00 AM : bus tour đi Mount Vernon Plantation và 

Air Space Museum # 2 (xin xem thông báo trước). 

9:00 AM : workshop “ Nút dây căn bản Tr. Nai trung 

hậu Nguyễn Đoàn và Gia Đình Bách Hợp Nam 

California, USA hướng dẫn. 

8:00 PM : Đêm Hát Cho Việt Nam do Tráng Đoàn 

Nguyễn Trãi điều hợp tại hội trường chính cuả trại. 

Trận Túc Cầu giao hữu: “ U 80 vs. U 40 ” Giữa 

Trưởng niên và các Trưởng trẻ  

Thay mặt Tiểu trại Trưởng Niên thông báo, 

Nguyễn Đức Tùng, Phó Tiểu Trại, 

10 tháng 5, 2018 

Tráng Đoàn Nguyễn Trãi Tại Thẳng Tiến XI   
   Để thực hiện châm ngôn “Giúp Ích”, Tráng Đoàn 

NguyễnTrãi sẽ thực hiện các buổi sinh hoạt như sau 

Đố Vui Để Học: Chương trình này nhằm mang 

lại sự hiểu biết về Lịch sử gần 5000 năm của Việt 

Nam (2018 + 2879 TCN = 4897 năm). Đố Vui Để 

Học nhằm nhắc cho các em nhớ đến dòng lịch sử hào 

hùng của dân tộc Việt và cũng để nhớ và ghi ơn các 

bậc anh hùng liệt nữ đã hy sinh xương máu bảo vệ tổ 

quốc giang sơn Việt Nam. 

Đố Vui Để Học diễn ra từ 2:30 PM đến 4: 30 PM 

thứ sáu ngày 29 tháng 6 -2018 tại Dining Hall với 

thành phần tham dự là các em tuổi Sói Con Chim 

Non, Thiếu, Thanh.   

Hát cho Việt Nam:  Tại Dining Hall từ 9:15 PM 

đến 10:30 PM ngày thứ hai, 2 tháng 7 -2018.   Đây là 

một chương trình ca hát cộng đồng với thành phần 

tham dự là: Trưởng, Trưởng niên, Tráng sinh, Thanh 

sinh, phụ huynh và thân hữu HĐ. Nội dung  chương 

trình văn nghệ lành mạnh qua những bài lịch sử ca, 

hùng ca, nhận thức ca, sinh hoạt ca 

Hội Ngộ Tráng Sinh Buổi hội ngộ Tráng Sinh 

Nguyễn Trãi dự trù diễn ra vào ngày 2/7 - 2018 tại 

Quán Cà Phê “Phụng”. Từ 10AM đến 12PM  

Hôi Ngộ Cựu Hướng Đạo Sinh Đạo Lâm Viên 
     Tại Thẳng Tiến XI buổi họp mặt cựu  HĐS Lâm 

Viên Dalat dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ ba, 3 / 7 -

2018 tại Quán Cà Phê “Phụng”. Cuộc họp mặt để 

cùng nhau gặp gỡ, hàn huyên, trao đổi những chuyện 

thăng trầm, buồn vui Hướng Đạo cũng như đời sống 

của những ngày sống nơi đất khách quê người và ôn 

lại những tháng ngày vui sống một thời nơi thành 

phố Đà Lạt thân yêu.  

Đêm Thả Thơ 
Chương trình “Thả Thơ – Ngâm Thơ”  vào lúc 

9:00PM chủ nhật, ngày 1/7/2018. Chương trình này 

sẽ do Trưởng Hòang Kim Châu (TĐ Nguyễn Trãi) 

và Trưởng Thành (HĐTN vùng DC) phụ trách. 

      Muốn biết thêm các chi tiết ghi trên vui lòng liên 

lạc với anh Hòang Kim Châu điện thoại 832 -768-

2346 hoặc email chaulangbian@yahoo.com 

 
 

 

 

 
 

 

 i   ình Tr. Tr n V n  h c Canada           $100.00 

Tr.Tống  hước  i                                            $20.00 

Tr. inh   n  óm T ng Nguyên  c Châu  $200.00 

Trưởng Hu nh Ngọc Cúc Arizona               $100.00  
 

   Thu (tháng 3  4 5, 6 / 2018)                           $ 420 

b  Quỹ k  trước còn lại                              $ 1,911.48 

Nhập quỹ ( =b) $420.00+$ 1 911.48 =     $ 2,331.48 

Chi ph  báo    số      u n 201    .$ 578.13 

Chi ph  chuyển khoản t  Canada                  $ 25.77 
 

Tổng cộng quỹ hiện có (15/6/2018)     US$ 1,727.58 

mailto:chaulangbian@yahoo.com
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(H.1) Chào cờ khai mạc trại 
(H2) Hình lưu niệm HĐTN toàn trại 
(H.3) Sinh hoạt ( Thảo luận) 
(H.4-6-7-8-9) Du ngoạn 
(H.5) Huy hiệu trại 
  

(H.10) Thi triển lãm ảnh đẹp 
(H.11) Bản tin trại  
(H.12) giữ chặt mối dây 
(H.13-14) Tr.N Hội ngộ Bách Hợp 2015 
(H.15) Gặp nhau đây, rồi chia tay 

LBH OREGON & WASHINGTON thực hiện 
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11 12 13 14 

(H.1) Hình lưu niệm Tr.N trại BH 2017 
(H.2) Cổng trại   (H.3) Chào cờ khai mạc trại 
(H.4) Sinh hoạt – Thảo luận 
(H.5) Huy hiệu trại 
(H.6) Giờ tinh thần    (H.7- 8) Du ngoạn 
 

(H.9) Tr.N Hội ngộ Bách Hợp 2017 
(H.10) Tr.N TT 11 
(H.11) Văn nghệ     (12) Đêm tâm giao 
(H.13) Lúc thú vui này… 
(H.14) HĐTr.N Hội Ngộ Bách Hợp 2016 
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HĐTN Nam California thực hiện 


