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TTXII
REGISTERATION IS
NOW LIVE!!!
www.thangtien12.org

BẢN TIN ... CHÀO SÂN

Loa, loa… loa, loa…
 
Bà con bắt tay trái ơiiiii,
 
Tui (Báo Nhiệt Tâm) bị Ban Tổ chức của TT-12 “đè cử” làm Thằng Mõ (với chức danh thật
oách là Thầy Ký) xin được khép nép gửi đến cả nhà lời chào sân cho phải phép.
 
Hy vọng bản tin này nhập vào thùng thư lúc các bạn đã... hồi phục công lực sau Tết Con Chuột
và đang chuẩn bị xăn tay áo để bắt đầu... vượt khơi ra đảo xa! (Thiệt mà, tuy Úc là một lục địa
rộng lớn nhưng nó vẫn là… một hòn đảo, hổng dính dáng tới ai!)
Cũng nhân dịp này, Hướng Đạo Việt Nam tại Úc xin gửi lời chúc Tết (muộn) đến quý phụ
huynh, quý trưởng và đoàn sinh:
 

365 ngày sức khỏe
52 tuần vui vẻ

12 tháng tươi trẻ
1 năm… không thèm xài tiền lẻ!

 
 

Mõ (Báo Nhiệt Tâm)
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Thủ tục lễ nghĩa đầu tiên (không phải “tiền đâu”) xong rồi, giờ nói chuyện Thẳng
Tiến 12, nha!
 
Bản tin chào sân này nhằm tạo nhịp cầu liên lạc và làm quen với nhau (và khi đã
quen rồi, sẽ... bêu nhau sau). Ai vắng mặt trong mail này, hãy tự nhiên... đưa tay
lên! Ai biết ai sót tên, xin hú với Mõ một tiếng để thêm vào. 
 
Từ khi đoàn HĐVN Úc rời Thẳng Tiến 11 ở Virginia (tháng 7.2018) thắm thoát đã
gần một năm rưỡi. Nói thiệt cả nhà thương, thời gian đó anh chị em ở miền nam
bán cầu âm thầm chuẩn bị cho kỳ Trại Họp Bạn Thế Giới của HĐVN lần này cho…
đáng mặt Miệt Dưới (dân Úc vẫn tự trào đất nước của mình là “Down Under”).
 
Chỉ chuyện này cũng đủ khiến BTC nốc cả chục vỉ… thuốc nhức đầu. Có lúc tưởng
rằng những khó khăn ngoài tầm tay đó đã không thể vượt qua, nhưng cứ mỗi lần
như thế, phe ta lại hát bài tủ: “HĐVN khó khăn coi thường…” Và bây giờ, mọi
chuyện đã ổn và BTC có thể xác định với cả nhà rằng chúng ta đang trên đường
thẳng tiến.
 
Trung Tâm Sinh Hoạt Hướng Đạo   Glenfield (Glenfield Scout Activity Centre), nơi
từng tổ chức Thẳng Tiến 5 cách nay 25 năm, đã được booked sẵn từ tháng 8.2018.
Thư mời từ Ủy viên Quốc tế (International Commissioner) của Scouts Australia đã
được gửi đến các Văn phòng Hướng Đạo Quốc gia của Canada, Pháp, Hoa Kỳ và Đức
từ tháng 6.2019. Mọi công tác chuẩn bị cần thiết khác (như gây quỹ, truyền thông,
phân công v.v..) đang từng bước… lên nòng!
 
Tuy hãy còn sớm để chốt lại chương trình, nhưng BTC dự định sẽ có 2 ngày sinh
hoạt ngoài trại (hấp dẫn lắm nha, chưa tiết lộ được) vì các nhóm phụ trách đang…
mò đường. Nhiều phụ huynh đã giơ tay lên xin… nghỉ sớm một năm để lo chuyện
đón đưa khách phương xa. Ngay cả Làng Bách Hợp Sydney cũng xung phong phụ
trách nhiều công tác được yêu cầu. Xôm lắm!
 
Như các bạn đã biết, nước Úc – đặc biệt là tại các tiểu bang New South Wales và
Victoria – vừa trải qua một cơn cháy rừng khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Ít
nhất đã có 24 người chết, hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở nông nghiệp bị thiêu hủy và
khoảng 1 tỷ thú vật đã không sống sót khỏi trận bão lửa này… Hãy tưởng tượng khu
vực bị cháy rụi hoàn toàn đó rộng khoảng 12 triệu mẫu tây, bằng diện tích của cả
nước Anh! Màn khói đỏ quạch bao trùm miền đông nước Úc suốt nhiều tuần lễ đó
có thể nhìn thấy từ vệ tinh không gian. Nó lan ra đến tận nước láng giềng phía
nam là New Zealand và một vùng biển rộng lớn đổi màu vì bụi khói…
 
Đến nay, các đám cháy  đã được dập tắt (nhờ những cơn mưa lớn trong các tuần
qua) và  việc hồi sinh cho vùng hỏa hoạn đang bắt đầu. Và dĩ nhiên, trong đó có
bàn tay đóng góp của các đoàn sinh HĐVN từ các Liên đoàn Văn Lang và Bách
Việt. Nhìn các em Sói con và Thiếu sinh cầm thùng lạc quyên được $12,000 cho
RFS (Rural Fire Service) và WIRES (Wildlife Rescue) tại những buổi sinh hoạt cộng
đồng trong nhiệt độ +40oC càng thấy thêm ý nghĩa của Điều thứ 6  (HĐS tôn trọng
thiên nhiên) trong “Mười điều luật Hướng Đạo”. Thương ghê!
 
 

What's your role at TTXII?
Camp chief 

(aka 'Well ... I let you guess')

 

Why did you join scouts? 

Got roped in by another Leader

who told me that it would only

take 2 hours per month of my

time. I think he must have said it

would leave me with only 2 hours

left per month of free time

 

How long you have been
scouting?
15 years and still on my L-plates.

 

What’s your most memorable
moment in scout?
That is a hard one as there are so

many.

 

If you can turn back the clock,
would you join scouts? 
Yes, I would join scouts many

decades earlier

 

If you have any other questions
please write to us at
info@thangtien12.org and we will
answer it in the next issue.

TEAM MEMBERS
Trần Công Thúy Định

T H Á N G  2 ,  2 0 2 0  |  S Ố  1



M A R C H  2 1 ,  2 0 2 0  |  I S S U E  3 0

Trở lại chuyện Thẳng Tiến12: BTC biểu Mõ tui rao lên cho cả nhà rằng thủ tục Ghi Danh dự
trại đã được thực hiện trực tuyến (online) rồi. Các bạn hãy ghé trang Facebook của chúng tôi
cho khỏi lỡ chuyến đò, nghen: https://www.facebook.com/TTXII/?ref=br_rs
 
Vậy nha, Mõ tui và BTC Thẳng Tiến 12 luôn ngày thức đêm ngủ chờ đón các bạn đến xứ sở
kangaroo xinh đẹp và thân tình này.
 
Anh em ta về, cùng nhau vui xum họp này
Một hai ba bốn năm…
 
Hẹn Bản Tin TT-12 số 2 (sẽ dài dòng hơn) nhé.
 
Tabtt,
Mõ (Báo Nhiệt Tâm).

Last year in July, we launched the

logo competition for TTXII. We

thank everyone for their

submissions as every entry was so

beautiful and at times, it was very

hard for the Committee to select

the winning design. Certainly, the

first three finalists were hair-

splittingly close. Rather than

posting all entries, we would like

to announce our 6 finalists.

 

I am sure that everyone would

like to know the winning logo, so

come to TTXII and you will know!

In the meantime, please go to our

facebook page 

https://www.facebook.com/TTXII

and vote for your favourite logo.

 

TABTT 

Dinh Tran

LOGO DESIGN
COMPETITION

A

B

C F

E

D

FINALIST DESIGNS
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Tháng giêng là tháng ăn chơi, cho nên anh chị em hướng đạo Văn Lang, đến hôm thứ Bảy 8/2/2020 vừa qua mới tổ chức ăn tân niên được.
 
Tuần trước cùng với ace bên VietAus Little Stars và Làng Bách Hợp có gian hàng bán thức ăn, nước uống, làm vườn hoa Xuân, tổ chức quyên góp
cứu trợ nạn nhân và động vật của nạn cháy rừng. Số tiền thu được trên 12,000$. Hoan hô tinh thần dấn thân, phục vụ xã hội của các cháu hướng
đạo sinh, các trưởng và các phụ huynh.
 
Hội chợ của cộng đồng tuần trước, ngoài đe dọa của coronavirus, hai ngày thứ 6 & 7 nắng khủng khiếp. Trên dưới 45 độ C. Ngày chủ Nhật nắng oi
bức, đến chiều gần tối thì mưa giông tầm tã. Và những cơn giông này, hôm thứ Bảy vừa qua gần như nguyên ngày và qua mấy ngày hôm nay, gây
ngập lụt nhiều chỗ.
 
Cứ nghĩ mưa lớn sẽ ảnh hưởng nhiều số người tham dự. Nhưng, trái với dự đoán, dân HĐ có khác; "dân chơi không sợ mưa rơi", vẫn đủ mặt, không
thấy ai đeo mặt nạ, các em nô dùa chí chóe, các chị thì í a í ới, phất phơ tà áo dài đủ màu sắc, lạ & đẹp lộng lẫy. Còn thức ăn thì khỏi nói. Tui ăn
không kịp nhìn. Nên không biết gì hết.
 
Mưa kéo dài và lớn quá; không thể quay ngoài trời như mọi năm, tiếc hùi hụi. Góc "thu hình", sàn diễn cho các "siêu mẫu hậu Văn
Lang" năm nay đành phải thu "hẹp sau cánh cửa". Không đủ khoảng cách, khó để lấy toàn thân, còn tiếc nhiều hơn nữa là không
có gió cho áo dài bay lung linh trong nắng. Cũng may là các mẫu hậu nhà ta quay tui vòng vòng, nên "cuốn theo chiều gió" luôn
😀😔😋😔😋.

CV Thành

VÀI CẢM NGHĨ VỀ HỘI CHỢ TẾT CỦA MỘT PHỤ HUYNH
HƯỚNG ĐẠO SINH

CONTACTS


