
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Nhật Hai Cụ  Bi Pi 
       

Cụ Ông cùng với Cụ Bà 

Có ngày sinh nhật khéo là trùng nhau 

Năm sinh: Ông trước Bà sau 

Trùng ngày trùng tháng rủ nhau chào đời 

Ngày hai hai, vào tháng hai (1) 

Cách nhau đếm được ba hai năm trường (2) 

Thế rồi thương vẫn cứ thương 

Hai người cùng chọn một đường mà đi 

Cách nhau tuổi tác ngại chi 

Đồng tâm hiệp lực hiểm nguy coi thường 

Bao nhiêu năm nơi chiến trường 

Khi về giúp trẻ theo gương luyện rèn 

Thiếu niên dũng cảm chí bền 

Tránh xa phố thị cận miền thiên nhiên 

Rõ ràng định mệnh thiên duyên  

Gặp nhau trên một con thuyền ra khơi 

 
 

Vòng quanh thế giới rong chơi 

Trở về đám cưới thảnh thơi vợ chồng (3) 

Hai người tạo được thành công 

Chăm lo con trẻ chung lòng dựng xây 

Hạnh phúc trên cõi đời này 

Làm cho người khác nhận đầy yêu thương 

Hướng Đạo là kim chỉ đường 

Công lao hai Cụ dễ nhường lãng quên 

Hai Cụ dù đã quy tiên 

Kho tàng quý báu lưu truyền năm châu 

Hướng Đạo Sinh khắp địa cầu 

Nhớ ngày sinh nhật nguyện cầu, vinh danh 

Sống đời miên viễn thuận lành 

Ngàn năm sau vẫn sáng danh hai Người.  
 

 

  Hoàng Kim Châu 

    Hình màu giữa: Trích Hoa Bách Hợp - Ý Nga 
 

Ghi chú: (1) Hai Cụ sinh cùng ngày 22 tháng 2 
(2) Cụ Ông sinh năm 1857. Cụ Bà sinh năm 1889       

(3) Hai Cụ cưới nhau vào ngày 30 tháng 10 – 1912 
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Mùa Xuân lại đến theo luật tuần hoàn của vũ trụ. Đón mừng Xuân mới năm Đinh 

Dậu 2017 Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên và nhóm thực hiện báo Liên Lạc kính gởi 

đến Quý Trưởng, Quý Phụ huynh, Thân hữu và Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh cùng Quý 

quyến lời chúc an lành, sức khỏe và nhiều điều may mắn trong năm 2017 này. 

Năm mới luôn có những ý tưởng mới, sáng tạo mới… trong sinh hoạt đời thường của 

mọi người, không ngoại lệ HĐS gốc Việt chúng ta bắt đầu các sinh hoạt năm mới với nhiều 

điều mới lạ nhưng vẫn giữ được những tình tự dân tộc theo truyền thống HĐ và văn hóa 

Việt Nam qua các ngày lễ chào cờ đầu năm, kỷ niệm sinh nhật Baden Powell, các buổi hop 

mặt tân niên của một số Chi nhánh, Miền, Liên đoàn, Làng Xóm Trưởng niên…, hoặc 

những chương trình dự định cho kế hoạch tiếp nối theo chu kỳ 4 năm, 2 năm, 1 năm như: 

TT XI (Trại Thử nghiệm), Trại Miền, Trai Họp Mặt Trưởng Niên, Trại cựu HĐS Lâm Viên, 

Trại Huấn luyện Truyền thống HĐ và Văn hóa VN… cũng đang được quảng bá rộng rãi. 

Năm Đinh Dậu 2017 khởi đi với những sự kiện tốt đẹp trong tinh thần huynh đệ tỷ muội 

HĐ, trong ý thức tự nguyện tuân theo luật và lời hứa, cùng góp một bàn tay để phát triển 

phong trào, tạo thêm niềm tin yêu, thêm sự hưng phấn đối với cuộc chơi đầy ý nghĩa mà 

anh chi em chúng ta đang tham dự. 

Song song với những chương trình vui chơi hoc hỏi thật sinh động, chúng ta cũng đã 

dành ra  một khoảng thời gian để tâm hồn lắng đọng, để tâm tư tĩnh lặng tưởng niệm 

những Trưởng,  những anh chi em đã dành một phần hay gần cả cuộc đời dấn thân phục 

vụ phong trào HĐ nay đã lìa Rừng, đã về đến đích, đã tìm đến nơi nguồn thật. Xin gởi lời 

chia buồn, lời cảm tạ đến gia đình Quý Trưởng đã vĩnh viễn chia xa. 

Nhân tiện trong số báo mùa Xuân này, VP HĐTN trân trọng thông báo: 

Theo sinh hoạt định kỳ hằng năm, HĐTN chúng ta sẽ tổ chức gặp mặt nhau 

một (1) lần trong năm, năm 2017 này các đơn vị HĐTN miền Nam 

California gồm các Làng Bách Hợp: Quảng Tế, San Diego, Vạn kiếp San 

Diego, Hồng Bàng San Diego, Gia Đình BH Nam Cali đã cùng đảm nhận tổ 

chức “HỌP MẶT HĐTN LẦN THỨ 3 năm 2017” tại Orange County  tử 

ngày 17 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017 ( xem phần thông báo tổ 

chức trại ở trang 33 - Mõ làng)  

Cuộc đời không dài như ta tưởng, với HĐTN thử  tính xem còn có được 

bao nhiêu cơ hội gặp gỡ đông vui và ngập tràn những thân tình hòa trộn 

màu tím yêu thương. Thay mặt  Ban tổ chức trại, VP HĐTN thân kính gởi 

lời mời Quý Trưởng Niên, Quý Trưởng các đơn vị, cùng gia đình và thân 

hữu tham dự “ Trại họp mặt HĐTN ” năm nay. 

Sau cùng BBT xin mượn câu đối Tết trên hương án Tổ quốc trong buổi 

lễ chào cờ đầu Xuân năm Đinh Dậu 2017 của Miền trung Hoa kỳ để thay 

cho lời kết:             
"Đón Xuân thân ái tình Hướng Đạo" 

"Vui Tết bảo tồn nét Quê Hương" 

Thân kính BTT Quý Trưởng. 

BBT báo LL. 



 
Linh mục Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, OFM  
Sinh năm 1930 tại Mỹ Dụ, Hưng Yên, Nghệ An 
Đã yên nghỉ trong Chúa lúc 14:02 ngày thứ ba 17 / 1 / 2017  
Tại San Jose, California USA  
Hưởng thọ 87 tuổi. 
Với 66 năm khấn dòng và 58 năm Linh mục. 
 
SINH HOẠT HƯỚNG ĐẠO 
   *Tr. Nguyễn mạnh Tân, tên rừng Trâu kiên nhẫn 
   *Tham gia Phong trào Hướng Đạo năm 1939 tại Huế .  
   *Trưởng đã là Tráng sinh lên đường và huynh trưởng Huy Hiệu Rừng. 
   *Phục vụ và thành lập nhiều đơn vị HĐVN,  
   *Năm 1965 thành lập Liên đoàn đầu tiên Hoành Sơn tại Thủ Đức  
   *Trước tháng 4/1975 tại Việt Nam: 
         - Đạo phó đạo An Giang  
         - Trưởng phụ tá huấn luyện ADCC ( ALT) thuộc toán huấn luyện Quốc Gia của HĐVN. 
   *Tại Hoa kỳ 

                    - Năm 1999 lập LĐ Hướng Việt tại San Jose , CA.  
                    - Lập LĐ Vạn Xuân ở Virginia Beach, VA. 
                    - Phụ trách tuyên uý Công giáo cho Hội đồng HĐVN Santa Clara và Miền Tây Bắc HK, 
                    - Thành viên Làng Bách Hợp San Jose Hướng Đạo trưởng niên, CA. 

* Trưởng Nguyễn Mạnh Tân được Hội Đồng Trung Ương HĐVN trao huân chương Bách Hợp vào 
năm 2000 tại trại kỷ niệm 70 Năm Phong Trào HĐVN. 
* Vào ngày 18/1/2017 Tr.Nguyễn Mạnh Tân được Hội Đồng Trung Ương HĐVN Quyết Định truy 
tặng Bắc Đẩu Huân Chương.  

(Bắc Đẩu Huân Chương là Huân chương Cao Quý Nhất dành cho những Trưởng Hướng Đạo    
đã dầy công phục vụ phong trào) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     Hình ảnh sinh họat Hướng Đạo của Trưởng NGUYỄN MẠNH TÂN (   ) 

 
LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2017   -   Trang 05 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2017   -   Trang 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng HUỲNH ĐA THỨC 

Tên Rừng: Ngựa Phi . 

Pháp danh: Thiện Tuệ  

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1942. Tại Phan Thiết 

Lìa rừng ngày 2/2/2017 ( nhằm ngày mùng 6 Tết Đinh Dậu ) tại Garland, Texas. USA 

Hưởng thọ 75 tuổi. 

Trưởng Ngựa Phi Huỳnh Đa Thức là một Trưởng Hướng đạo kỳ cựu và cũng là nhà giáo  

dạy học và sinh hoạt Hướng Đạo tại quê nhà Phan Thiết - Bình Thuận.  

* Sau 1975 vượt biên và định cư tại Đức quốc đầu thập niên 80.  
* Năm 1982 thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Sào Nam tại Berlin 

* Năm 1984 Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức (Đại diện HĐTƯ/ HĐVN đầu tiên tại  

   Đức Quốc) 

 * 1987 tái định cư tại Hoa Kỳ, sinh hoạt với Tráng Đoàn Trường Sơn Houston, TX . 

* Năm 2000 chuyển về Dallas Texas sinh hoạt với hầu hết các Liên Đoàn vùng Dallas - FW 

* Được trao tặng Bắc Đẩu Huân Chương của HĐVN năm 2009 tại trại Thẳng Tiến IX . 
 

 

Cao Ngọc Cường và Nguyễn Cao Bình          Biên soạn  
 

  
 

                              Trưởng      :  NGUYỄN XUÂN MAI 

          Pháp danh :  Quảng Ân  

          Sinh ngày 16/12/1943 tại Quảng Nam,  VN.  

         Từ trần ngày 19/2/2017 tại Dallas, Texas USA 

        Hưởng thọ 75 tuổi 

      Tham gia Hướng Đao tại Việt Nam trước 1975 

                                       Sang Hoa Kỳ định cư, sinh hoạt HĐ tại Dallas,  

                                         Texas Từ năm 1998. 

 Nguyên Bầy Trưởng Ấu Đoàn Chí Linh, Liên            

đoàn Diên Hồng Dallas, Texas. 

  Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Bách Hợp               

Dallas ( 2011 – 2012.) 

 

 

Tr. NGUYỄN XUÂN MAI  (     ) 
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Sáng sớm hôm nay 03.02.2017, thật sớm, 

Trưởng Cao Bình Houston - Texas gọi báo tin: 

Ngựa Phi vừa lìa Rừng tại Dallas-Hoa Kỳ lúc 

08:00, giờ địa phương! 

Một thoáng bâng khuâng, tôi chuyền tin tiếp 

đến quý Trưởng Chi nhánh Đức. 

Tôi muốn ghi lại những ngày tháng xa xưa, 

ngày tôi và Ngựa phi còn bên nhau cùng đóng 

góp cho PT. Những ghi nhớ này có thể  " như 

thực, như mơ " theo thời gian vì chỉ là kỷ niệm! 

Những kỷ niệm không theo thứ tự trước sau... 

Khoảng đầu thập niên 80 tôi nhận thư từ Hoa 

Kỳ của HĐVN hải ngoại, trong đó có bản sao 

một bức thư được gởi từ bên Đức, do Tr. Ng Q 

Minh chuyển với lời dặn dò: em liên lạc với 

Trưởng theo bức thư này... 

Lá thư ký tên Huỳnh đa Thức, ở Tây Bálinh, 

hỏi thăm thể thức thành lập  Liên 

Đoàn (LĐ) HĐVN.., kể từ đó tôi 

và anh biết nhau bằng...thư từ 

qua lại. Mãi đến khi cùng tham 

dự biểu tình tưởng niệm ngày 

Quốc hận 30.04.1982 tại Bonn, 

Thủ đô Tây Đức, và đêm không 

ngủ ở Köln mà anh là một trong 

các diễn giả thuyết trình..., chúng 

tôi mới trực tiếp gặp nhau. 

Cũng trong năm 1982, anh 

báo tin cho biết vừa lập LĐ lấy 

tên Sào Nam sau một thời gian mở lớp tiếng Việt 

cho các em. Được anh em kể lại, anh đã hy sinh 

rất nhiều cho lớp tiếng Việt: mua vở, viết, có khi 

cả vé xe điện cho các em bởi các bậc cha mẹ 

chưa mấy quan tâm đến việc này. Sau khóa đầu 

(khoảng 3 tháng!) tiếng Việt các em có tiến bộ 

thấy rõ, từ đó cha mẹ mới tiếp tay và ngày một 

tích cực đóng góp hơn. LĐ Sào Nam của anh 

khởi đầu đã gần cả trăm Đoàn sinh.... 

Nhờ vào danh sách các Trưởng HĐVN đang 

ở khắp nơi...do Tr. Minh gởi, tôi liên lạc được với 

các Trưởng Nghiêm văn Thạch ở Pháp, Bùi năng 

Phán ở Hòa lan, Hải ly gan dạ ở Hoa kỳ, Sếu 

siêng năng ở Canada... 

Giáng sinh năm 1982, CN-Pháp tổ chức họp 

mặt Trưởng,Tráng Âu châu, trại Phục Hưng, tại 

Paris Ngoài chủ nhà, các CN tham dự gồm Đức, 

Hòa lan, Ý. Nơi trại này, về phần Tây Đức, tôi 

biết thêm đại diện LĐ Thất Sơn, dĩ nhiên Ngựa 

phi không thể thiếu. Hòa lan, tôi nhớ Bùi năng 

Phán, Vũ công Cường, Nguyễn văn Thành (?).. 

và Ý thì Kiều văn Cường, Trần...(!). 

Sau trại Phục Hưng, do nhu cầu phát triển và 

kết hợp chung, LĐ Thất Sơn đảm nhận tổ chức 

trại Hè từ 09 đến 24 tháng 7 năm 1983 tại 

Wegberg, Tiểu Bang Nordrhein Westfalen. Dự 

trại ngoài Thất Sơn còn có Sào Nam (đông nhất), 

Quang Trung (München/Bayern) và Cữu Long 

(Erding/Bayern). Ban Chấp Hành đầu tiên của 

CN được thành lập nơi đây. 

Năm 1984, CN Tây Đức được ủy nhiệm tổ 

chức trại Hè Âu châu, trại Tự Lực ở 

Oberschleißheim/München, được coi như là "tiền 

trại Thẳng Tiến I sẽ do CN-Pháp tổ chức năm 

1985", với sự tham dự của các CN bạn: Bỉ, Hòa 

lan, Na uy, Pháp và Ý.   

Ngựa phi được anh em "giao trọng trách Chi 

Nhánh trưởng" ở trại này và nhiệm kỳ kéo dài 2 

năm, không phải 1 năm như trước:1984- 1986! 

Năm sau, 1985, CN Tây Đức 

đưa nhau tham dự trại Thẳng 

Tiến 1 và trong phiên họp Đại 

Hội Đồng đầu tiên của HĐVN 

tại hải ngoại, anh "bị" làm Thư 

ký. 

Anh cùng LĐ Sào Nam luôn 

có mặt trong các kỳ trại do CN 

tổ chức, từ trại Hè cho đến trại 

Huấn luyện. Ngoài ra sau khi dự 

trại CN, Sào Nam cũng đã tổ 

chức trại riêng tiếp theo ngay và 

đã đi khắp nơi: Anh quốc - Đan Mạch - Hòa lan - 

Na Uy - Ý... Cũng nhờ anh đã tìm được mà CN 

có thêm một "Trưởng lão thành: Trưởng Tôn 

Thất Đĩnh, người Anh Cả của CN"! (Trưởng 

Đĩnh "sáng lập" Đạo Lâm Viên-Dalat, theo lời 

Trưởng thuật lại!) 
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Trại Lạc Hồng ở Geislingen am Kocher 

(Schwäbisch-Hall) năm 1986, theo chương trình 

sẽ bầu lại Chi Nhánh Trưởng. Anh và Tr. Nguyễn 

văn Thuất đồng phiếu. Thông thường người lớn 

tuổi hơn sẽ phải nhận trách vụ, nhưng anh một 

mực nhường lại với lý do trong thời gian tới... rất 

bận và có thể vắng mặt. 

Sau đó, năm 1987, được biết anh 

đã sang Hoa Kỳ (không biết đi khi 

nào?) và "khá bất ngờ " khi anh em 

được tin ngày 19 tháng 12, anh " 

không còn sống độc thân" nữa. Anh 

kết hôn với chị Phạm thị Nga, tổ chức 

tại Houston -Texas  

Trên đất Mỹ, tôi gặp lại anh lần 

đầu nơi trại Thẳng Tiến 3, Santa Clara 

- CA năm 1990. Chúng tôi ngủ chung 

lều, " ôn chuyện xưa " và anh đã tặng 

tôi tấm hình con trai đầu lòng của anh, 

cháu Anh Hào mới mấy tháng.. 

Một vài em thuộc LĐ Sào Nam có dịp sang 

Mỹ, đã đến thăm gia đình anh và tôi được các em 

kể lại là sức khoẻ của anh có vẻ kém hơn...Tôi 

nghĩ không biết có phải vì thay đổi thời tiết hay 

không vì Dallas luôn...nóng lắm, nhưng bù lại gia 

đình anh chị thật êm ấm... 

Vào đầu thế kỷ 21, năm 2000, tôi lại được 

anh em Sào Nam báo tin là anh em đã cùng 

chung nhau mời gia đình anh chị về thăm Bálinh. 

Thật bất ngờ!  Tôi và nhà tôi lên Bálinh..... Đây là 

lần đầu tiên chúng tôi được biết chị Nga, tức chị 

Thức, và ..ngược lại! Anh sang Mỹ thật đúng vì 

nhờ vậy mà có được một hiền phụ!  

Tôi sang Houston-Texas dự trại Thẳng Tiến 7 

năm 2002, tuy sức khoẻ không được tốt lắm 

nhưng anh chị cũng đã lặn lội đến 

trại...!  

Thẳng Tiến 9 tổ chức tại King City - 

CA, tôi và nhà tôi lại gặp anh. Lần này 

trông anh khoẻ hơn nhiều và luôn bận 

rộn quay phim tới quay phim lui... 

Để cám ơn anh đã hết lòng đóng 

góp cho PT, BTV và Ủy Ban Huân 

Chương đã  truy tặng anh Bắc Đẩu 

Huân Chương ngay đất trại.  

Đây là lần sau cùng... tôi và anh 

gặp nhau! 

Được biết khi còn ở Bálinh, anh luôn là 

người sống rất mẫu mực: Ngăn nắp, 

sạch sẽ, gọn gàng, nói năng từ tốn, không bia 

rượu, thuốc lá...và hết lòng "giúp ích mọi người 

bất cứ lúc nào!".  Anh đã " cảm hóa " được các 

anh em trẻ chung quanh, sang một mình,  sống 

buông thả. Nhờ anh mà các anh em này đã thay 

đổi cuộc sống: không còn phóng túng, bia rượu, 

thuốc lá, biết vì người khác và chuẩn bị cho 

tương lai và hết lòng góp sức với anh trong mọi 

công việc, nhờ vậy mà LĐ Sào Nam đã 

từng là LĐ vững mạnh nhất, tiếng Việt 

các em trôi chảy nhất trong CN. 

Ngoài ra cũng phải nhắc đến những 

tài hoa khác của anh. Với những bút 

hiệu khác nhau như Hoàng Giang Sơn, 

Trúc Nhân..., anh đã viết bài, làm thơ 

và cả nhạc. Các nguyệt san như Độc 

Lập, Viên giác đã đăng các sáng tác của 

anh. Riêng về nhạc, khi làm được bài 

mới anh thường gởi cho tôi bởi vì, nhà 

tôi, Oanh Oanh, thường hát nhạc của 

anh khi LĐ tổ chức Văn nghệ hoặc khi 

được các Hội đoàn mời đóng góp, điển hình bài 

Mặt Trời, Con Đường...Khán giả đã hỏi thăm vì 

bài hát chưa hề nghe và Hoàng Giang Sơn là ai...! 

Tôi nghĩ việc các anh em cùng chung nhau 

mời đón gia đình anh về thăm Bálinh đủ nói lên 

sự yêu kính, "biết ơn", bởi cũng nhờ anh mà 

những anh em đã có cuộc sống tốt đẹp như hiện 

nay... Trong dịp đặc biệt " hội ngộ nơi đất Bá ", 

anh em chúng tôi gởi tặng anh một băng Cassette, 

trong đó gồm những nhạc phẩm anh sáng tác để 

kỷ niệm ngày gặp nhau đầy tình nghĩa này....!  

Khi còn ở Tây Bálinh, anh cũng đã hơn một 

lần, một mình, xuống thăm gia đình tôi 

(München) và mỗi khi LĐ Quang  

Trung tổ chức Văn Nghệ (giúp Cap Anamur....), 

Sào Nam luôn góp sức  

Nghe kể anh Lìa Rừng rất thanh thản, an 

lạc: ngủ yên lành một giấc (thật) dài... 

không (buồn) Thức dậy! Có lẻ không ít 

người mong được như anh, trong đó có tôi, 

nhưng chắc là không dễ! Âu cũng do 

phước báu anh tích lũy từ trước. 
Shalom... Chaverim... Ngựa phi - Huỳnh 

đa Thức! ...Shalom... Sha(´)lom... 

 

München, 05.02.2017. 

Gà lôi - Đức quốc 

Ngồi: Ngựa phi.   

Đứng từ trái: Tr. Châu - Gàlôi - Mỹ Sa.  

Hàng sau: Tr. Nguyễn văn Thuất - Lê cảnh Từ    
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Kính viếng Trưởng  

Ngựa Phi  

Huỳnh Đa Thức 

  ( 15/8/1942  –  

   2/2/2017 ) 

 

 

 

Anh là Ngựa-Phi hoài không mỏi vó  

Từ quê nhà lưu lạc đến trời Âu  

Đời tha hương phải  làm lại từ đầu  

Nuôi tráng khí từ nơi miền Tây Đức  

Nhớ đến Anh - Ngựa phi Huỳnh Đa Thức 

Thời thanh niên giúp ích lớp tuổi xanh  

Mở lớp 4H: Học Hiểu Hiếu Hành (1) 

Cả đời anh gắn liền ngành sư phạm  

Từ quê nhà rồi vượt biên tỵ nạn  

Anh như  chim Việt nhớ cành Nam  

Đất tạm dung anh dựng lại Liên Đoàn (2) 

Vì đại cuộc cùng chung tay đào tạo  

Dìu dắt trẻ theo phong trào Hướng Đạo  

Đã quyết tâm gian khó chẳng từ nan  

Yêu quê hương lấy danh hiệu Sào Nam (3) 

Tâm ý như Phan Bội Châu thuở trước  

Dù tha hương nhưng quê hương đất nước  

Luôn trong tim trong óc của chúng ta  

Bốn phương trời hướng đạo nhất gia  

Anh đã nhận làm trưởng Chi nhánh Đức 

Hôm nay tưởng nhớ anh - Huỳnh Đa Thức 

Hơn mười năm tỵ nạn ở Châu Âu 

Đất tạm dung,anh khởi Bước Đường Đầu(4) 

Đã như là một mối dây liên lạc  

Anh làm thơ, làm tin, anh viết nhạc… 

Một thân một mình bươn chải lao đao 

Suốt đời anh tận tụy với phong trào  

Gương hy sinh đã toàn tâm, toàn ý 

Mối lương duyên đã đưa anh đến Mỹ 

Buổi ban đầu anh trú ngụ Houston 

Ngựa lại cùng sinh hoạt Tráng 

Trường Sơn 

Ngoài bốn mươi, một gia đình an lạc  

Theo việc làm thiên cư về Dallas  

Anh vẫn là anh, Ngựa tiếp tục phi 

Đường trường xa chưa mỏi vó cứ đi  

Nơi nào cần có anh Huỳnh Đa Thức 

Chẳng nệ hà giúp nhiều ban tổ chức 

Trại Phục Hưng(5), Tự Lực(6) vẫn chưa quên 

Bao nhiêu mùa Giữ Vững, Vươn Lên … 

Nối lại những Nhịp Cầu (7)cùng Thẳng Tiến(8) 

Vì Phong trào, anh một đời dâng hiến 

Rất tận tình, hoà nhã chẳng tự kiêu 

Nên anh em hướng đạo mến anh nhiều 

Một người trưởng tài năng và hiền hậu  

Anh là một trong những ngôi Bắc Đẩu 

Cho đàn em ngưỡng phục tin yêu  

Khi tuổi cao, năm tháng chẳng còn nhiều 

Anh cứ vẫn sống vui cùng căn bệnh 

Hiểu lẽ tuần hoàn và cũng tri thiên mệnh  

Anh lui về tĩnh lặng sống tâm linh 

Thoảng đôi khi vó ngựa nhớ đăng trình  

Như hổ nhớ rừng, như cây nhớ cội 

Anh cố đến cùng anh em đồng đội  

Thẳng Tiến 10, năm 2014 vừa qua 

Thật bất ngờ anh đến với chúng ta 

Trong cơn bệnh sạm đen màu mặt tối 

Biết đâu rằng đó là lần gặp cuối 

Đầu tháng hai, anh êm ả ra đi (9) 

Thôi!  Rừng từ nay vắng bóng Ngựa phi  

Để lại biết bao nhiêu tưởng tiếc 

Tiễn biệt anh -  

Vĩnh biệt Anh - 

Trưởng Ngựa phi Huỳnh Đa Thức 

Chia tay anh - phút phân kỳ 

Tử sinh đôi ngả chia ly đôi đàng  

Đến nơi Nguồn Thật thênh thang 

Về nơi miên viễn suối vàng thành thơi 
 

    ĐĐSN  Kính bái 
 

Chú thích: (1) 4H: Học Hiểu Hiếu Hành: lớp Việt Ngữ 

mà anh Thức mở ra cho các em Việt tỵ nạn tại Tây Berlin 

những năm đầu thập niên 80 
(2) LĐ Sào Nam anh lập năm 1982 tại Berlin Đức Quốc 

(3) Sào Nam: Sào Nam là hiệu của cụ Phan Bội Châu. 

Chữ Sào Nam lấy từ điển tích "Việt điểu sào Nam chi"( 

Nghĩa là: chim Việt đậu ở 

cành Nam). Cụ Phan lấy 

tên đó để biểu thị lòng yêu 

nước của mình. 

(4) Bước Đường Đầu - Bản 

Tin Chi Nhánh Đức thời đó 

do anh Thức phụ trách  

(5)Trại Phục Hưng, Chi 

nhánh Pháp, Paris 1982 

(6)TựLực,CNĐức, Wegberg 

1983- Munchen 1984 

(7) Giữ Vững,Vươn Lên, Nhịp Cầu những trại HB HĐVN 

Miền Trung Hoa Kỳ 

(8) Trại HB quốc tế HĐVN tại hải ngoại 

(9) Anh lìa rừng ngày 2-2-2017 ( Mùng 6 Tết Đinh Dậu) 
 

Caongọccường, đđsn 
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Giáo Sư PHẠM QUỲNH CHÂU 

(Tức là Bà Quả Phụ PHẠM ĐĂNG TẢI) 

Nhũ danh TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU  

Pháp danh BỬU NGỌC 

Sanh ngày15 tháng11 năm1923 tại Việt Nam 
Từ trần ngày 12 tháng 2 năm 2017 (Tức ngày  

16 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại San Jose,    

California. Hưởng Thượng thọ 95 tuổi. 
Nguyên Giáo Sư Viện Ngôn Ngữ Quốc 

Phòng Hoa Kỳ (Defense Language Institute) 
*Trưởng Akéla TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU 
Liên đoàn  Đinh Bộ Lĩnh Đạo Thừa Thiên 

Thiếu đoàn  Đinh Bộ Lĩnh B 

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California 

 

Đầu thập niên 40 của Thế kỷ trước, ở đất 

Thần kinh có 2 vị nữ lưu của ngành Ấu được ACE 

Hướng Đạo biết đến nhiều nhất đó là Chị 

Chenevier  và Trưởng Quỳnh Châu. 

Trưởng TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU sinh ngày 

15/11/1923, gia nhập Phong trào Hướng Đạo từ 

năm 1940, sinh hoạt trong Liên đoàn hùng hậu nhất 

của Đạo Thừa Thiên đó là LĐ Đinh Bộ Lĩnh. 

     Thiếu đoàn do Trưởng Tráng Thông điều khiển, 

riêng về ngành Ấu thì do Trưởng Quỳnh Châu làm 

Akéla. Cùng thời gian đó có một Thiếu đoàn rất nổi 

tiếng là đoàn Gia Long do Trưởng Nguyễn Duy 

Thu Lương làm Thiếu Trưởng và DCC Tạ Quang 

Bửu giúp làm phụ tá. 

     Cuối thập niên 40, Tr. Quỳnh Châu đổi vào Hội 

An để dạy học. Năm 1950, HĐ được tái lập thì Tr. 

Quỳnh Châu làm Akéla Bầy Trần Quốc Toản (có 

người lại nói Bầy Trần Nhật Duật, cùng với Thiếu 

đoàn Trần Quốc Toản lập thành Liên đoàn ?!). 

    Năm 1951, khi các Trưởng đại biểu cho HĐ từng 

địa phương trên toàn quốc họp sơ bộ tại Saigòn để  

 

bàn chuyện tái lập PTHĐ thì Trưởng Quỳnh Châu 

đại diện Miền Trung tham dự hội nghị, cho nên tên 

tuổi của Chị đã ghi vào lịch Sử của HĐ, đặc biệt là 

trong Hồi ký của Trưởng Dương Vân ( TUV 1952 

– 1958 , Trại Trưởng QG 1956-1958 ) có kể chuyện 

trại HL Dự Bị Ấu Trưởng của Châu Hải Trung đầu 

Thập niên 50 mà Trưởng Quỳnh Anh làm Khóa 

trưởng đã có nhiều Trưởng kỳ cựu như: Nguyễn 

Thúc Toản, Lê Cảnh Đạm, Dương Vân… đã cưa 

sừng “ làm nghé” để tham dự khóa học… chứng tỏ 

Trưởng Quỳnh Châu đã góp phần đào tạo nhiều 

Trưởng HĐ “ gạo cội “… trong đó có một Sói con 

cũ của Chị nay đã là Trưởng Huấn Luyện 4 gỗ đó là 

DCC Nguyễn Tấn Định – nguyên Trưởng Miền 

HLI của HĐVN -  là người đứng cạnh Akéla 

Quỳnh Châu trong ảnh này ( Tuy là Sói con của 

Trưởng Quỳnh Châu nhưng mang dòng giống Lạc 

đà – Lạc đà Từ tốn – nên Sói con Nguyễn tấn Định 

cao hơn Akéla cũ của mình).                                   

TÔN THẤT SAM – Viết tại San Jose  

 Trích Giữ Vững Mối Dây Số 6 trang 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akela Quỳnh Châu và Sói Nguyễn tấn Định 

 

(Trong hình Tr. Quỳnh Châu     ) 

* 

* 
* 

* 
* * 

Mõ LBH Vùng Vịnh chuyển đăng 
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Nguyễn Hoài Tuyên 

Hoàng Kim Châu 

Nguyễn Minh Triết 

Nguyễn Đình Tuấn 

Nguyễn Trung Hòa 

Đặng Ngọc Hải 

Trịnh Mỹ Phương 

Và Gia đình 
Đồng phụng soạn 

 

BBT/BLL trích đăng 

 

- Trưởng SÓC NHANH NHẸN - NGUYỄN TUYÊN THÙY sinh ngày 21 tháng 6 năm 1927 tại Thanh Hóa - 

Việt Nam, trong một gia đình có 6 anh em. Cha là Ông Nguyễn Thùy và Mẹ là Bà Trần Thị Kim Lựu.  

- Tham gia sinh hoạt Hướng Đạo từ lúc 7 tuổi, khi còn là một Sói Con. 

- Năm 1956, theo học tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - Khóa 13. 

- Năm 1958, lập gia đình với Cô Trần Thị Lệ Chi và sinh ra được 4 con trai: Tính đến nay Trưởng Thùy đã có   

3 con dâu và  3 cháu nội: 1 gái và 2 trai.  

- Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy từng phục vụ nhiều đơn vị trong quân đội VNCH.  

- Năm 1962 Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy chuyển về dạy tại trường Đại Học Quân Sự Đà lạt. Tại Đạo Lâm 

Viên, Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy lại tiếp tục khoác áo Hướng Đạo.  

- Trưởng Thùy là người thành lập Tráng đoàn đầu tiên tại Đạo Lâm Viên lấy tên là Tráng đoàn Đống Đa  

- Ngay khi còn sinh hoạt tại Đạo Lâm Viên, Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy, có thể nói là Trưởng Hướng Đạo 

đầu tiên sưu tầm và gìn giữ nhiều kỷ vật quý hiếm của Hướng Đạo, kể cà Hướng Đạo nước ngoài. 

- Năm 1966 Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy được điều động về phục vụ tại Sài Gòn (Tổng Cục Chiến Tranh 

ChínhTrị). Trưởng Sóc Nhanh Nhẹn tiếp tục tham gia các sinh hoạt Hướng Đạo. Trưởng thành lập Tráng 

đoàn Dã Mã với vai trò Tráng trưởng, 

- Năm 1969  Phong trào Hướng Đạo Quân đội (HĐQĐ) thành lập. Trưởng NGUYỄN TUYÊN THÙY, Thiếu tá 

Trưởng Phòng Xã hội Cục CTCT Trường BB/TĐ, đã được chỉ định phụ trách việc đoàn ngũ hóa các con em 

của quân nhân đang theo học tại trường Trung Tiểu Học Võ Khoa Thủ Đức thành đơn vi HĐQĐ đầu tiên 

- Năm 1974, Hội HĐVN cải tổ tổ chức, nhiều Châu mới được thành lập, trong đó có Châu Đông Sơn, gồm 

các tỉnh phía bắc của Saigon như: Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Đức, Tây Ninh…Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy 

được Hội bổ làm Châu Trưởng Châu Đông Sơn.  

- Năm 1993, Trưởng và gia đình được sang Hoa Kỳ theo diện H.O và định cư tại San José. Từ đó, Trưởng đã 

tiếp tục sinh hoạt Hướng Đạo với Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên tại San Jose. 

- Trưởng Thùy đã tham dự hầu hết các trại Họp Bạn Thẳng Tiến và phụ giúp tổ chức 5 trại Cát Vàng của HĐTN 

- Ngoài ra, Trưởng Sóc Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy cũng là một trong 10 người đầu tiên thành lập 

Tráng đoàn Nguyễn Trãi, vào mùa hè năm 2002 tại trại họp bạn Thẳng Tiến 7 ở Houston, Texas.  

- Trưởng Sóc Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy còn tích cực hoạt động tại các Liên Đoàn Hướng Đạo, và 

tiếp xúc với các thế hệ trẻ qua những sinh hoạt văn hóa truyền thống, Ngày Hướng Đạo Việt Nam, hay các 

chương trình huấn luyện kỹ năng HĐ tại địa phương. Đặc biệt đối với Liên Đoàn Việt Nữ tại San Jose - 

California, Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy cùng với một số Trưởng Niên khác như: Trưởng Mai Liệu, Trưởng 

Trần Bạch Bích, Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Lê Xuân Đằng , Trưởng Nguyễn Thị Cúc, Trưởng 

Tôn Thất Cảnh, v...v  thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt quan trọng hàng năm của Liên Đoàn như: 

Tết Nguyên Đán, Trại Huấn Luyện Kỹ Năng HĐ, Trìển Lãm Kỷ Vật HĐ, Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, v...v  

là những sinh hoạt rất có ý nghĩa, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các HĐS VN và Hoa Kỳ.  

- Sau nhiều năm đau bệnh, Trưởng Sóc Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy đã từ giã cuộc chơi vào ngày 21 

tháng 02 năm 2017 tại San Jose, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Sự ra đi của Trưởng là một mất mát lớn lao cho 

gia đình, cho Làng Bách Hợp Vùng Vịnh HĐTN, cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên 

toàn Thế Giới. Tuy nhiên, tấm gương sáng về sự Dấn Thân Phục Vụ và Tận Tụy Hy Sinh của Trưởng Sóc 

Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy sẽ được ghi nhớ mãi  trong lòng của tất cả mọi người. 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2017   -   Trang 12 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Thưa Anh Sóc Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy: 
 

Từ một nơi rất xa quê hương yêu dấu 

Những người con Việt đang vui đón xuân về  

Có gió thơm hương vị quê nhà  

Có hoa xuân đậm đà sắc thắm… 

Nhưng bao năm rồi 

Anh thiếu vắng mùa xuân 

Vì thân mòn sức yếu     

Sớm sớm hôm hôm nỗi buồn đơn chiếc   

Đời lẻ bạn, tình cũng hắt hiu.. 

Anh chị em tráng sinh Tráng đoàn Nguyễn Trãi 

Vẫn hoài nhớ đến anh    

Đã định ngày viếng thăm    

Cho thỏa thuê nghĩa tình Hướng Đạo   

Nào ngờ đâu! Trời chẳng chiều lòng người  

Anh đã vội vã ra đi    

Một chiều xuân lạnh lẽo gió cùng mưa... 

Nhớ xưa...       

Một thời trai trẻ độ hoa niên      

Vui đời Hướng Đạo tuổi thần tiên    

Anh vào cuộc dấn thân Giúp Ích   

Bước chân vui đi khắp mọi miền...   

Khi đất nước vang lời sông núi gọi  

Anh dâng đời đi bảo vệ quê hương     

Tổ Quốc vui! Chào Tráng Sĩ Lên Đường     

Mảnh tình trai chọn đời chinh chiến     

Cùng trăng nước núi đồi sông biển     

Bao gian nguy anh vẫn mỉm cười… 

Đầu thập niên sáu mươi      

Duyên công vụ, anh hội ngộ rừng núi Đà Lạt 

Ba lô lại chất đầy sương gió    

Nửa gánh nước non trĩu nặng    

Nửa gánh ân tình Hướng Đạo cưu mang  

Anh-Người Tráng sinh dấn bước Lên Đàng  

Ngày băng rừng vượt núi     

Đêm ngắm mảnh trăng thanh    

Lửa Dặm Đường có chị có anh    

Đời Hướng Đạo đích cao Nguồn Thật  

Tráng đoàn đầu tiên anh thành lập   

Tên: Địa danh lịch sử Đống Đa   

Từ đấy, rừng Lâm Viên vang tiếng hát ca 

Có bạn có bè chân vui nhịp bước... 

Đời anh ngát màu Hoa Bách Hợp   

Lúc Bình Dương, Thủ Đức, khi Vàm Cỏ, Đồng Nai 

Chí anh vững theo năm tháng đường dài       

Cho thỏa mộng hải hồ sông biển     

Nhớ  Trưởng đàn anh tấc lòng tri kỷ      

Tráng Đoàn Dã Mã anh khai sinh   

Để nhớ người Trưởng Võ Thành Minh    

Anh ngẩng mặt bước đi cùng sương gió... 

Nhận trách nhiệm nặng nề Châu trưởng   

Châu Đông Sơn gồm các Đạo Tâm Bình,   

Đạo Biên Hòa,Thủ Đức, Đồng Nai    

Long Biên, Vạn Thắng, Vũng Tàu, Vàm Cỏ    

Đường anh đi đuốc hồng rạng tỏ    

Mở vòng tay kết nối nhịp cầu    

Cho đàn em cùng tiến bước bên nhau...   

Đời Hướng Đạo khó nguy không lùi bước... 

Phát triển Phong Trào anh không từ khước 

Vì đàn em! Vì đất nước!     

Hướng Đạo Sinh Quân đội lập thành   

Các thú rừng còn nhớ Sóc Nhanh    

Người tổ chức mùa hè năm bảy mốt (1971)   

Họp bạn Hướng Đạo Sinh Quân đội      

Rừng Chí Linh vui rợp bóng cờ      

Hoa Bách Hợp tung bay trước gió    

Tình quân dân càng thêm gắn bó    

Cùng chung tay rèn luyện trẻ thơ... 

Nhưng than ôi!...     

Vận nước rơi vào cơn bỉ cực      

Anh đứng thẳng trước cường quyền bạo lực   

Hoa Bách Hợp vẫn sáng trong tim     

Luật - Lời Hứa: Giữ Vững Niềm tin    

Người Tráng sĩ nung mài chí khí 

Anh vui sống, không buồn than bi lụy   

Cho đến ngày tung cánh tự do  

Bách Hợp rừng xưa đốt lửa hẹn hò    

Anh sống lại đời trai Hướng Đạo   

Họp bạn mấy mùa chung tay đào tạo   

Cùng đàn em hải ngoại hát ca   

Bốn biển anh em sum họp một nhà… 

Chí anh vững      

Tâm anh trong sáng     

Lời thị phi anh coi như gió thoảng   

Vẫn tươi cười gánh vác chuyện Tráng sinh  

Chung Một Đường Lên chung một tâm tình   

Lòng anh nở nụ hoa tươi Nguồn Thật   

Vị tha nhân, tâm hồn anh chất ngất    

Bờ tử sinh anh gửi lại hương hoa       

Lòng trung kiên, nhân ái, hiền hòa    

Tô thắm mãi tình Hoa Bách Hợp... 

Thưa Anh Sóc Nhanh Nguyễn Tuyên Thùy   

Hôm nay ACE Tráng sinh Tráng đoàn Nguyễn Trãi 

Thành kính đốt hương tưởng nhớ     

Tiễn anh Lên Đường về miền An Lạc  

Về cõi mênh mông xa chốn bụi hồng   

Từ nay anh chắp cánh thong dong    

Cùng mây nước cuối trời phiêu lãng. 

San Jose ngày 11 tháng 3 năm 2017 

Tráng Sinh Hoàng Kim Châu phụng soạn 
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LÀNG BÁCH HỢP HÙNG VƯƠNG 

  FRANKFURT/MAIN - ĐỨC QUỐC 
 

 

 

Làng Bách Hợp Hùng Vương chính thức thành lập trong kỳ trại Bách Hợp 20 (BH lần thứ 20) của Chi 

nhánh Đức tổ chức nhân Mùa Phục Sinh tại Freizeitheim Ren You - Hubertusstr. 1b . 38700 Braunlage – 

Hohegeiß thuộc Tiểu Bang Niedersachen từ 18 đến 21.04.2014. 

Dân làng vốn là những phụ huynh có con em sinh hoạt với Liên đoàn Hùng Vương và “ cũng đã muốn… 

trở thành dân HĐ “ nhưng điều kiện cá nhân còn giới hạn. Tuy vậy cũng đã góp phần tham dự phần lớn các 

sinh hoạt do HĐ tổ chức… vì vậy ở trại BH 20, khi được gợi ý về việc sinh hoạt HĐTrN hầu như tất cả đồng 

ý gia nhập ngay và “ chọn luôn tên cho Làng mình: Làng Bách Hợp Hùng Vương” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr. Minh Hùng mang khăn màu Cam (LĐT/ LĐ-Hùng Vương)             Hình chụp chung một số đại diện 2 LBH ( Từ phải sang trái) 

Kế bên phải khăn Tím Tr. Phan quốc Việt ( Lý trưởng )             LBH Hoa Lư/Hamburg: Hàng trước người thứ 3 Tr. Hoàng  

Phía sau (không kính) Tr. Long ( Mõ làng )              Lan ( Mõ ), bên phải Tr. Lan là Tr, Huệ ( Lý Trưởng) 

(Hình chụp năm 2016)             LBH Hùng Vương/Ffm:Hàng sau Tr. Long ( Mõ ) đứng cao 

           nhất trước cờ, bên cạnh phải Tr. Long là Tr, Việt (Lý Trưởng) 

SINH HOẠT TRONG HĐ Luôn tích cực hổ trợ các sinh hoạt của LĐ Hùng Vương. Tham dự các kỳ trại 

Bách Hợp do CN tổ chức hằng năm nhân dịp Lễ Phục Sinh cũng như Tết Trung Thu, mừng Lễ Giáng Sinh 

do LĐ tổ chức, dân làng luôn là những “ cột trụ lo về ẩm thực”. Từ hơn 1 năm nay, một số dân làng đã trở 

thành những Tập Sự Trưởng Ấu và Thiếu đoàn. Đa số cũng đã thu xếp tham dự các khóa huấn luyện Cơ Bản 

và mới đây, cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.2016, dự khóa huấn luyện Dự Bị cấp LĐT. 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên ( 2014-2016) Ban Hương Tề gồm:   

*Lý Trưởng: Trưởng Phan Quốc Việt   (Email: bolaotuti@gmail.com)  *Mõ làng:Nguyễn Hải Long (Email 

longhoa@web.de )   Ban Hương Tề đã được tái tín nhiệm cho nhiệm kỳ 2016-2018. 

GÓP SỨC VỚI CỘNG ĐỒNG: Hổ trợ LĐ đóng góp một số các tiết mục vào các dịp Mừng Xuân đón Tết; 

diễn hành do Thành phố tổ chức ngày Văn Hóa Đa Dân tộc mỗi năm và cũng tham dự ngày 30 Tháng Tư 

Đen để nhắc chính mình và con em: luôn là người tị nạn chính trị! 

Làng Bách Hợp Hùng Vương cũng rất mong được học hỏi, trao đổi cùng các Làng Bách Hợp bạn trong 

HĐTƯ-HĐVN / HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN.                             TUN.  Tiên chỉ: Gà lôi     12.2016. 

 

 

 

 

 
LBH Hoa Lư + LBH Hùng Vương và Ban Huynh Trưởng CN       Trại Bách Hợp lần thứ 20 của CN được tổ chức từ ngày 

       18-21/04/2014 tại Freizeitheim Ren You - Hubertus Str 

 (Mời Xem: http://www.hdvietnam.de/web/data/File/2014/BH20.pdf )       lb - 38700 Braunlage Hohegeiß, tiểu bang Niedersachen 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=bolaotuti@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=longhoa@web.de
http://www.hdvietnam.de/web/data/File/2014/BH20.pdf
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HĐVN CHÂU SANTA CLARA 

Chào Cờ Đầu Năm Mừng Xuân (4/2/2017) 
 

SAN JOSE -- Một sinh hoạt mang tính truyền 

thống của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam 

(HĐVN) là mừng Xuân Mới với các sinh hoạt nghi 

lễ. Lễ Chào Cờ là một trong 

những sinh hoạt đó. Từ ngày bị 

cấm hoạt động vào tháng 5/1975, 

các Trưởng và Hướng Đạo Sinh 

(HĐS) ra đến các nước tự do đã 

tái lập lại những sinh hoạt nầy. 

Tại vùng Bắc California có 

khoảng 12 liên đoàn HĐVN sinh 

hoạt tren 30 năm qua, ngoài 

những sinh hoạt ngoài trời hàng 

tuần, các đoàn HĐVN thường tập họp chung với 

nhau trong các dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán để 

chào cờ và ăn Tết. 

Lễ Chào Cờ đầu năm Đinh 

Dậu (2017) diễn ra lúc 10:30 am 

ngày Thứ Bảy 4/2/2017 tại thao 

trường YB High School, San Jose. 

Có khoảng trên 500 HĐS thuộc 

các Liên Đoàn: Âu Lạc, Bách 

Việt, Diên Hồng, Hướng Việt, Lạc 

Việt, Lạc Việt (Sacto), Ra Khơi, 

Trường Giang, Hướng Đạo 

Trưởng Niên và các Liên Đoàn 

Trưởng các Liên Đoàn.v.v. tham dự. 

Lễ Chào Cờ diễn ra theo nghi thức HĐ, các 

HĐS rước cờ Hoa Kỳ, cờ Vàng Ba 

Sọc Đỏ, cờ Hướng Đạo vào vị trí 

hành lễ. Quốc Ca HK và Quốc Ca 

VNCH trổi lên; sau đó là HĐVN 

Hành khúc các HĐS cùng hát. Các 

HĐS đọc lời hứa và điều luật HĐ 

bằng cả 2 thứ tiếng Anh Việt. 

Sau phần nghi thức, Tr. Giang 

Nguyễn, BTC chào mừng các 

Trưởng các HĐS. Tr. Lưu Vĩnh 

Thái, Chủ tịch Hội Đồng HĐVN Châu Santa Clara 

chúc Tết. Trong lời chào mừng và chúc Tết, Tr. 

Lưu Thái đã ngỏ lời cảm ơn các đơn vị HĐVN đã 

tín nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch điều hành các sinh 

hoạt HĐ trong nhiệm kỳ 2017-2019. Tr. Thái nhấn 

mạnh “Sự thành công và đem đến cho HĐS những 

sinh hoạt lành mạnh, vui tươi bổ 

ích là do sự đóng góp của tất cả 

các liên đoàn và phụ huynh các 

em.” Tiếp theo là múa Lân chúc 

Tết. Các Trưởng trong Hội Đồng 

cũng nhân dịp nầy tường trình và 

thông báo các sinh hoạt trong 

năm 2017 

Phần văn nghệ bắt đầu với 

hoạt cảnh cảnh Táo Quân, do liên 

đoàn Bách Việt phụ trách. Các đoàn liên tục trình 

diễn văn nghệ mừng Xuân, trong đó các hoạt cảnh, 

ca nhạc cảnh lịch sử như Sơn Tinh Thủy 

Tinh…v.v. Cuối cùng các HĐS 

cùng ăn chung bữa ăn trưa và 

viếng thăm các gian hàng triễn 

lãm của các đơn vị tham dự. 

Tưởng cũng nên biết thêm, 

Phong Trào HĐVN tái tục hoạt 

động kể từ năm 1976, sau đó 

thống nhất trong một đơn vị 

mang tên Hội Đồng Trung Ương 

HĐVN do hội nghị Trưởng 

Costa Mesa năm 1983 biểu quyết. Hiện nay có 

khoảng trên 5,000 HĐS gốc Việt sinh hoạt tại các 

châu lục Âu, Úc, và Mỹ. Có 10 

lần tổ chức trại Họp Bạn Thế 

Giới mang tên Thẳng Tiến quy tụ 

hàng ngàn HĐS người Việt tham 

dự, và các khóa huấn luyện 

Trưởng Tùng Nguyên.  

Các sinh hoạt được phổ biến tại 

www.hdvietnam.net. 

 

Lê Bình (Việt báo online) 

https://vietbao.com/images/file/jbFDJ3FR1AgBAL4m/hdvn-san-jose-mung-xuan-dinh-dau-1-.jpg
https://vietbao.com/images/file/HpkeRnFR1AgBALlo/hdvn-san-jose-mung-xuan-dinh-dau-7-.jpg


 
LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2017  -  Trang 15 

HĐVN MIỀN TÂY NAM HOA KỲ 

Chào cờ đầu năm Đinh Dậu (19/2/2017) 
 

Sau cơn giông tố mạnh mẽ đánh vào miền 

nam California 48 giờ trước đó, 14 Liên Đoàn 

Hướng Đạo miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tiến hành 

ngày Chào Cờ Đầu Năm Đinh Dậu 2017 tại khuôn 

viên Hungtinton Beach Library Park, thành phố 

Huntington Beach, vào ngày Chủ nhật 19/2/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Chào Cờ Đầu Năm hằng năm được tổ 

chức nhằm mục đích cho hơn 2,500 Đoàn sinh, 

Trưởng, và Phụ huynh sinh hoạt trong thân tình anh 

chị em Hướng Đạo Việt Nam. Trọng tâm sinh hoạt 

của ngày này  cho các em Đoàn sinh thắt chặt thêm  

“tình nghĩa anh em,” và biết thêm về cội nguồn. 

 Tham gia ngày Chào Cờ Đầu Năm năm nay gồm 

các Liên Đoàn Hướng Đạo: Bạch Đằng Giang, Chi 

Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hướng Việt, Hùng 

Vương, Quang Trung-Ngọc Hồi, Lạc Việt, Lam 

Sơn, Thăng Long, Trùng Dương, Trường Sơn, Vạn 

Kiếp và Văn Lang. 

Năm nay Liên Đoàn Chi Lăng được ủy quyền 

cho công tác tổ chức ngày Chào Cờ Đầu Năm. Kế 

hoạch đã khởi công từ nhiều tháng trước với chủ đề 

Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 và 14 Liên Đoàn 

được chia thành 4 nhóm: Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống 

Đa và Thăng Long nhằm nhắc nhở đến 4 địa danh 

oai hùng của Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 1789. 

Dưới những đợt mưa rào 

còn đổ xuống sau cơn bão, các 

Liên Đoàn Hướng Đạo đã lục 

tục tập họp từ lúc trời bắt đầu 

sáng. Lần lượt các cột cờ, kỳ 

đài, cây nêu, bàn thờ Tổ, cổng 

“thôn” (nhóm) được dựng lên, 

dù mưa bắt đầu rơi tầm tả. 

Chương trình tổng quát từ 

9:00 sáng đến 4: 00 chiều gồm 3 phần: Lễ Chào Cờ 

Chung,Tế Lễ Đầu Năm/Múa Lân/Văn Nghệ và sinh 

hoạt các Ngành Ấu, Thiếu, Thanh và Phụ Huynh. 

9 giờ sáng, quan khách lần lượt đến đất trại. 

Hiện diện có các Trưởng trong Hội Đồng Trung 

Ương Hướng Đạo Việt Nam, Làng Bách Hợp 

Quảng Tế, Làng Bách Hợp Vạn Kiếp, San Diego, 

phái đoàn Boy Scouts of America, Orange County 

Council do châu trưởng (Scout Executive/ 

President) Jeffrie Herrmann dẫn đầu và phái đoàn 

Girl Scouts of Orange County Council gồm Trưởng  

Karen Hill, Jenn Gold, Michelle Dramé. 

Đúng 10 giờ sáng, phụ tá Thanh trưởng Thanh 

đoàn 279  Phùng Quân cùng Chánh tuần trưởng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khuê tập họp các nhóm chuẩn bị cho nghi  

thức chào cờ. Nhân sự lễ chào cờ gồm có toán hầu 

kỳ do Crew 279, 14 Liên Đoàn Trưởng và Trưởng 

Nguyễn Tấn Tiến, Uỷ viên đại diện HĐVN/ Miền 

Tây Nam Hoa Kỳ. Lễ chào cờ diễn ra theo nghi 

thức Hướng Đạo gồm các Quốc Ca, HĐVN hành 

khúc, phút mặc niệm, Lời hứa và Luật Hướng Đạo. 

Sau lời khai mạc của Trưởng Tiến, là câu chuyện 

dưới cờ của Trưởng Nguyễn Charles Tuấn-Tú, Liên 

Đoàn Trưởng Chi Lăng. Bằng Anh ngữ, Trưởng  

Charles đã gởi gắm: “Kính chào quý quan khách, 

quý Huynh Trưởng và quý phụ huynh cùng các anh 

chị em Hướng Đạo Sinh, 

Vào ngày 22 tháng chạp năm 1788, Bắc Bình 

Vương Nguyễn Huệ dựng bàn thờ tại Phú Xuân, lên 

ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Quang Trung. Sau khi 

tuyển mộ một đạo binh và hành quân hàng trăm 

cây số, Ngài đọc bài hịch khích lệ với tướng sĩ tại 

ngoại ô Thăng Long trước khi xung trận. Giữa một 

buổi sáng như sáng hôm nay, 

trước ba quân tướng sĩ, Ngài 

giải thích cho họ tại sao họ phải 

chiến đấu để bảo vệ, truyền 

thống , lối sống, và văn hóa Việt 

Nam. Lời ngài vang vọng:“Đánh 

cho để dài tóc!” “Đánh cho để 

đen răng!”                               

Chúng ta đứng đây 230 năm sau, 

chia làm 4 thôn:Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, and 

Thăng Long, để vinh danh trận đánh lịch sử giữ gìn 

nước Việt Nam tự chủ. Hoàng đế Quang Trung, 

như các bậc tiền nhân trước Ngài, đã chiến đấu để 

duy trì bản sắc Việt Nam. Mặc dù chịu đựng 1000  
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năm đô hộ, chúng ta không có mì, chúng ta có phở. 

Chúng ta không có chow mein, chúng ta có bún thịt 

nướng. Chúng ta không có Chinese New Year, 

chúng ta có Tết. Các điều khác biệt này là những gì 

kết nối chúng ta lại với nhau và định hình chúng ta 

là người Việt... 

Về nét đặc thù Hướng Đạo 

Việt Nam, trưởng Charles đã 

nhận xét: 

Với nhiều người trong chúng 

ta, Hướng Đạo không chỉ đơn 

thuần là một hoạt động. Đó là 

một lối sống, một dấu ấn tận 

trong sâu thẳm tâm hồn, nuôi dưỡng bởi lòng vị 

tha, mong muốn nghĩ đến và giúp đỡ người khác, 

làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Tình yêu quê hương 

đất nước, thiên nhiên và đồng loại được viết trong 

bài ca chúng ta hát, lời thề chúng ta hứa, và tình 

bạn chúng ta giao kết.Hướng Đạo Việt Nam là tình 

bạn, tình bằng hữu trong cốt lõi "Tình Nghĩa Anh 

Em."Những kỷ niệm mãi mãi, những mối dây thân 

ái không gián đoạn, và tình bạn suốt đời mà chúng 

ta xây đắp được trên đường đi với các anh chị em 

đồng hành làm tươi đẹp chuyến viễn hành Hướng 

Đạo của chúng ta. 

Và kết thúc bằng lời tâm huyết: 

“ Khi chúng ta chiêm nghiệm về quá khứ, 

chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên về tương lai. 

Hoàng Đế Quang Trung đã kết thúc bài hịch với 

dòng chữ hùng hồn này: "Đánh cho nó biết rằng  

Hoàng Đế Quang Trung là anh hùng dân tộc vì 

Ngài đoàn kết toàn dân Việt từ mọi miền để giữ gìn 

di sản của chúng ta. Hãy để lịch sử ghi lại, rằng 

chúng ta tụ họp tại đây , ngày Chào Cờ  Đầu Năm  

Đinh Dậu 2017, theo gương các anh hùng dân tộc,  

 

 

 

 

 

 

 

để tiếp tục cương quyết giữ gìn căn tính chúng ta 

như là Hướng Đạo Việt Nam. 
Thật là hùng vĩ biết bao khi thấy quá nhiều Liên 

Đoàn, tụ họp hằng năm sau Tết, gác bỏ lại các nhu 

cầu riêng tư cho sự tốt đẹp chung của một mục đích 

to lớn hơn, để các thế hệ tương lai sẽ luôn nhớ thế 

nào là một Hướng Đạo Sinh! Đó là vì sao chúng ta 

có mặt tại đây sáng nay. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, 

chúng ta họp mặt nơi đây để tiếp nối truyền thống 

Việt Nam mà Tổ Tiên-Tiền Nhân của chúng ta đã 

hy sinh để bảo vệ. Từ chủ đề mà chúng ta chọn cho 

năm nay, từ các trận đánh mà chúng ta đặt tên cho 

mỗi Thôn khác nhau, Tôi hy vọng các bạn sẽ có thể 

nhận thức được các nghi lễ truyền thống một cách 

khác hơn... Tôi rất lấy làm vinh 

dự và khiêm tốn để có thể đồng 

hành trên chuyến viễn du Hướng 

Đạo với tất cả mọi anh chị em 

tại đây hôm nay.Một chuyến viễn 

du đã bắt đầu trước thời chúng 

ta, từ xa xưa với Tổ Tiên chúng 

ta, và tiếp tục tới tương lai với 

các Thanh, Thiếu niên của chúng ta-Sói Con, Chim 

Non, Thiếu Sinh, Thanh Sinh, Tráng Sinh, và 

Trưởng- dẫn đường cho các thế hệ tương lai. Tôi 

xin chấm dứt với một câu ca từ một bài hát diễn tả 

hay nhất cho cảm xúc này."Anh em chúng ta chung 

một đường lên” 

Sau đó, là phần tế lễ do LĐ Văn Lang hướng 

dẫn. Sau ba hồi chiêng trống, lần lượt các Trưởng 

niên, Trưởng, và các em Đoàn sinh đại diện Miền, 

Làng, Thôn, Liên Đoàn lên bái Tổ. Tế lễ vừa dứt là 

đến màn Múa Lân do LĐ Vạn Kiếp điều động với 5 

đầu lân do các em đoàn sinh Văn Lang, Chi Lăng, 

và Vạn Kiếp đóng góp. Cuối cùng là màn văn nghệ 

do LĐ Lam Sơn chủ động gồm một màn vũ của các 

em nữ Hướng đạo sinh Thăng Long và 3 màn vũ do 

các em Ấu, Thiếu, Thanh LĐ Lam Sơn trình diễn. 

Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ 

rưởi. Khi ấy, các áng mây xám cũng dần dần biến 

mất nhường lại ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên 

khắp khuôn viên. 

Đúng 1:30 chiều, sinh hoạt các Ngành được trải 

rộng trên toàn công viên. Trong lúc các đoàn sinh 

 

 

 

 

 

 

 

sinh hoạt, các Trưởng còn lại tìm gặp nhau, tụm ba,  

tụm  năm  trao  đổi những câu chuyện lâu ngày gặp 

nhau  của  những người anh chị em Hướng đạo. Lễ 

chào cờ bế mạc diễn ra ngắn gọn dưới ánh nắng ban  

chiều thật ấm áp, ấm “tình nghĩa anh em”, ấm “tình  

đồng bào.”  

Lê Minh Lý 

Kym Nguyen chuyển đăng 

Hình; Nguồn Internet 
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Theo thông lệ hàng năm, khi Xuân về Tết đến, cứ 

vào gần cuối tháng Hai [ trong tuần sinh nhật Huân 

tước Baden Powell ( 22/2/1857- 8/1/1941) người 

sáng lập Phong Trào Hướng Đạo thế 

giới], các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt 

Nam Miền Trung Hoa Kỳ tổ chức buổi 

chào cờ đầu năm để cùng chung vui đón 

chào năm mới nhớ về cội nguồn và để 

các em HĐS ôn lại truyền thống và 

những tập tục tốt đẹp ngày Tết cổ truyền 

của dân tộc. 

Năm nay buổi Lễ Chào Cờ Đầu 

Năm Đinh Dậu 2017 của Hướng Đạo 

Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ được tổ 

chức vào Chủ Nhật ngày 26/2/2017, một 

ngày đầu Xuân tuyệt đẹp đầy nắng gió 

tại Công viên Bear Creek vùng Tây Bắc Houston. 

Các đơn vị đã có mặt tại địa điểm tổ chức để chuẩn 

bị thiết lập sân cờ, lễ đài và khu 

vực vui Xuân của các Liên 

Đoàn Hướng Đạo cho ngày hội 

Tết tại đây. 

Ngoài sân cờ, kỳ đài được 

dựng lên chính giữa và một bàn 

thờ quốc tổ với màu sắc hình 

ảnh đặc trưng dân tộc với lư 

trầm, hoa quả, hương đèn lung 

linh trong nắng sớm.  

Trên ban thờ, bức hoành ”Mừng Xuân Đinh 

Dậu” và hai câu đối thư pháp đỏ như nói lên chủ 

đích buổi Chào Cờ Đầu Năm của 

HĐVN: 

"Đón Xuân thân ái tình Hướng Đạo" 

"Vui Tết bảo tồn nét Quê Hương" 

Trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt 

đẹp, hàng trăm Hướng Đạo Sinh các đơn 

vị đã tập họp trước sân cờ với khí thế rất 

là phấn khởi của mùa xuân mới. Quý 

trưởng, Quý Phụ huynh và các em nam 

nữ Hướng Đạo Sinh của 6 Liên đoàn 

trong vùng là các LĐ Lạc Việt, La Vang, 

Pháp Luân, La San, Mân Côi và Đất Việt 

trong đồng phục HĐ điểm xuyết đây đó 

những tà áo dài mùa Xuân rực rỡ sắc màu đã chỉnh 

tề hàng ngũ để chuẩn bị Chào Cờ cùng Quý Trưởng 

niên Làng Bách Hợp Houston Hướng Đạo Trưởng 

Niên  

Buổi lễ đã được khai mạc lúc 8:00 sáng, bắt đầu 

bằng nghi thức chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Cờ HĐ và 

Hướng Đạo Ca. Dâng hương đầu năm trước bàn thờ 

Tổ quốc Tiền nhân do các Trưởng Niên chủ lễ và 

mặc niệm anh linh tiền nhân dân tộc quý Trưởng 

tiên phong cùng tưởng nhớ đến quý 

Trưởng hữu công vừa lìa rừng trong 

năm và các nghi thức HĐ khác như 

vinh danh các em nam nữ HĐS xuất 

sắc đã hoàn tất các Đẳng hiệu Eagle 

Scout BSA và Gold Award GSUSA 

năm 2016 vừa qua. 

Trưởng Trí Nguyễn, Trưởng ban tổ 

chức đã giới thiệu Trưởng Linda Lê, 

Đại diện HĐTƯ/HĐVN miền Trung 

Hoa Kỳ đã có vài lời chào mừng quý 

vị Quan khách, quý Trưởng, quý Phụ 

Huynh và tất cả Hướng Đạo Sinh tham 

dự trong buổi Chào Cờ đầu năm và giới thiệu quý 

Trưởng hiện diện: 

Trưởng Đỗ Phát Hai, Cố Vấn 

HĐTƯ/HĐVN và phu nhân, 

Trưởng Nguyễn Tấn Đệ, Đại 

diện BSA và phu nhân đến từ 

Irvine Dallas. Trưởng Nguyễn 

Tăng Bình, Đại diện Văn phòng 

HĐ Trưởng Niên và Trưởng 

Nguyễn Duy Đến, Thanh trưởng 

Thanh Đoàn Thánh Phêrô 2811 

đến từ Dallas. 

Đến với buổi Chào Cờ Hướng Đạo năm nay 

còn có sự quan tâm của các cơ quan truyền thông 

báo chí như Cô Võ Tuyết Hồng, Đài 

BYN và Cô Bạch Cúc, Thời Báo 

Houston. 

Tiếng trống thúc lân sau đó đã 

vang lên rộn rã. Đoàn Lân Hướng Đạo 

Pháp Luân đã làm sôi động không khí 

buổi lễ bằng một màn múa Lân ngoạn 

mục để khởi động cho ngày hội Làng 

vui Xuân cho các em chơi đùa sinh 

hoạt theo từng ngành. 

Những bộ quốc phục, những tà áo 

dài ba miền đất nước xen lẫn những 

đồng phục Hướng Đạo đó ngày xuân 

nơi quê người. Những trò chơi dân gian ngày Tết 

như leo cầu khỉ, kéo co, nhảy dây, ném lon, đẩy xe 

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM  

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017  

HĐVN MIỀN TRUNG HOA KỲ 
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…và các môn thể thao ngoài trời như bóng chuyền, 

football, ném bóng, đá cầu... 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra còn có lều bói Kiều cho phụ huynh, 

cờ Tướng và xóc bầu cua tôm cá cho các em chơi 

bằng kẹo rất vui và đầy không khí Tết quê nhà. 

Phần ẩm thực do quý Phụ huynh các Liên đoàn 

mang đến chung vui ngày xuân cùng các em và 

mọi người. 

Buổi Chào Cờ kết thúc lúc 12 giờ trưa nhưng 

cuộc vui vẫn kéo dài đến tận 3 giờ chiều mới chính  

thức chấm dứt trong sự hưng phấn đầu xuân của tất 

cả mọi người… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chúng ta vẫn thường hỏi: Sao ít thấy Trưởng 

Niên đến sinh hoạt với các em Hướng Đạo Sinh?  

     Tại sao Trưởng Niên thường sinh hoạt 

với nhóm Trưởng Niên thôi?  

     Vậy thì khi nào một Trưởng Niên có 

thể đến chơi với Đoàn?  

Câu trả lời có phải là: 

- Khi Trưởng Niên ấy còn mang giòng 

máu Hướng Đạo, tinh thần BP trong tim.  

Chào Cờ Đầu Năm và Hội Tết vui Xuân của 

Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ đã trở 

 

 

 

 

 

 

 

thành một truyền thống tốt đẹp hàng năm với 

những cố gắng bền bỉ của anh chị em Hướng Đạo 

Sinh người Việt khắp nơi trong công cuộc gìn giữ, 

phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp tay 

xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam lành mạnh, hữu 

ích nơi Hải ngoại. 
 

Bear Creek Park Sunday FEB 26 . 2017  
 

Cao ngọc cường 

Hình: Hùng Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Khi Trưởng Niên có phương tiện di chuyển. 

-  Khi Trưởng Niên không đau ốm nằm liệt giường. 

- Khi Trưởng Niên có thể sắp xếp 15 phút đến đoàn 

họp với các em (chỉ 15 ‘ thôi) trong những ngày 

cuối tuần hoặc một tháng một lần cũng được. 

-Trưởng Niên có thể tập cho các em hát, hướng dẫn 

làm thủ công, vẽ, tô màu, xếp hình giấy .v.v. 

- Trưởng Niên có thể tìm ôn lại các bài hát ngắn, dễ 

trong các website hay trong các sách bài hát.  

- Khi Trưởng còn tìm thấy được niềm vui trong ánh 

mắt, gương mặt của các em…  

Về phần các Đơn vị: 

Trưởng Đơn vị có muốn Đoàn sinh mình học 

hát tiếng Việt không? (có những Trưởng 

đã từng là thầy cô giáo dạy tiếng Việt phát 

biểu: các em bây giờ là Mỹ con rồi, tụi nó 

sống theo Mỹ, cần học những gì của 

Hướng Đạo Hoa Kỳ chứ không cần học 

những gì của HĐVN mấy chục năm về 

trước !) Đau buồn thay !!! 
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- Đơn vị có dành thì giờ cho Trưởng Niên trong 

buổi họp đoàn không? (chỉ cần 10’, 15’) 

-  Trưởng đơn vị có mời và chia phần việc cho 

Trưởng Niên không? Không Trưởng 

Niên nào có thể nói “KHÔNG” với 

Liên Đoàn khi các em mình cần tới. 

Chỉ 15’ thôi các Trưởng ạ. 

-  Biết khả năng của Trưởng Niên và 

giao đúng phần việc thì đưa được 

Trưởng Niên đến sinh hoạt với đoàn 

mà không làm e ngại cho Trưởng ấy.  

     Phần lớn trở ngại là các Trưởng 

Niên không phát âm chuẩn tiếng Anh 

và cũng không nghe rõ vì các em nói 

nhanh quá. Các Trưởng Niên cứ nói tiếng Việt đi vì 

các em đều có đi học Việt Ngữ cả, tuy các em 

không nói rành tiếng Việt nhưng các em nghe và 

hiểu chúng ta nói gì. Hãy tập cho các em những bài 

hát tiếng Việt, giúp các em vui tươi để học hiểu 

thêm tiếng Việt, một điều mà người Việt chúng ta 

ở hải ngoại không muốn con em mình bị mất gốc. 

Đó là điều mà các Trưởng TRẺ bây giờ 

ít làm được, không hát hoặc hướng 

dẫn các em hát tiếng Việt được rành rẽ 

như các Trưởng Niên. Vậy thì đây là 

trách nhiệm của người Trưởng 

(Trưởng Niên, Trưởng TRẺ) đã đi 

trước, cần trao truyền lại cho thế hệ 

sau tiếng Mẹ đẻ: “Tiếng Việt còn. 

Nước Việt còn” 

Ưu tư của người Trưởng Niên khi 

đến đơn vị không phải là màu áo, màu 

khăn quàng, là huy hiệu, là đẳng cấp, mà là làm sao 

đem được “tiếng nước tôi” vào đoàn cho các em, 

qua các câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, chuyện rừng 

xanh, bài hát, tiếng reo.v.v. Sức lực của một 

Trưởng Niên đâu còn là đi cắm trại ngoài trời với 

sức nóng  trên 90 độ F hay cơn lạnh dưới 40 độ F 

(ở TX), hay đi leo núi, hiking, chèo thuyền, bắn 

cung, bắn súng, chạy nhảy như 

hồi tuổi trẻ?  

Trưởng nhiều tuổi còn lại 

gì? Còn lại chăng là cái tâm 

huyết, cái ý chí muốn góp một 

điều gì đó cho đàn em, giữ gìn 

những truyền thống Việt Nam. 

Các em sinh ra sau này, tự 

hào là công dân Mỹ, học 

trường Mỹ, nói tiếng Mỹ (Anh), sống theo lối Mỹ, 

bạn bè là Mỹ. Nhưng còn gốc gác Việt các em 

không thể từ bỏ, đó là màu da, màu tóc, cội nguồn 

ông bà cha mẹ và giòng máu Việt đang lưu chảy 

trong huyết quản. Chúng ta thấy một số các em 

trong thế hệ thứ hai/ba sau khi thành đạt với các 

bằng cấp trong xã hội đã quay lại học 

tiếng Việt. Họ biết họ là người Việt 

không thể chối cãi và còn tự hào là 

người Việt Nam. Thế thì tại sao mình 

không cho các em có cơ hội học, nói, 

hát tiếng Việt khi còn nhỏ. Đây cũng 

là một lý do các Trường Việt Ngữ đã 

mở ra và các phụ huynh đã đưa con 

em đến lớp rất là đông. Nhưng chưa 

đủ, phong trào HĐ chúng ta cần góp 

phần vào công việc bảo tồn này. Nói 

ra thì ai cũng nói muốn, nhưng nhìn kỹ lại là do 

đâu các em đoàn sinh của chúng ta vẫn không nói, 

hát tiếng Việt trong lúc sinh hoạt đoàn?  

Có dịp sang nước Úc mới thấy kỷ luật của hầu 

hết các đoàn HĐ gốc Việt là nói tiếng Việt, không 

nói tiếng Anh trong lúc họp đoàn. Trong đêm lửa 

trại, các em diễn kịch bằng tiếng Việt, tuy giọng 

nói rất ngô nghê nhưng đó là sự cố 

gắng của các em rất đáng tự hào. Kỷ 

luật, kỷ luật đưa đến thành công. 

Tóm lại, vấn đề mấu chốt trong 

việc truyền bá văn hóa VN trong các 

đoàn HĐ phần cốt yếu là do các 

Trưởng TRẺ trong đoàn. Các Trưởng 

không nói được, không hát được rành 

tiếng Việt, không cố gắng trao dồi 

học hỏi tiếng Việt thì không cách nào 

các em đoàn sinh có thể giỏi được. 

Các Trưởng Niên cố gắng tới đoàn tập cho các 

em hát tiếng Việt nhưng nếu các Trưởng TRẺ 

trong đoàn không hát, không thuộc và không lập lại 

bài hát mỗi tuần thì các em cũng sẽ quên thôi.  

Do vậy đây là một sự chung lòng, chung sức 

của tất cả  ai còn giòng máu Việt, còn giòng máu 

Hướng Đạo, chảy trong tim thì còn GẮNG SỨC 

giữ gìn tiếng Việt mến yêu. 

 

“Đường đi khó, không khó 

vì ngăn sông cách núi 

  Nhưng khó vì lòng người 

ngại núi e sông!” 

 

Phải vậy không các 

Trưởng?   
 

Houston, mùa Tết Dân Tộc 2017 

Vành Khuyên Yêu Đời 
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Mùa Xuân năm nay, Hướng Đạo Việt Nam 

Bắc Cali tổ chức Ngày Tết Đinh Dậu thật vui tươi 

tại trường Yerna Buena High School ở San Jose. 

Từ sáng sớm Thứ Bảy 4 tháng 2 năm 2017, các 

Liên Đoàn Hướng Đạo trong vùng như Bách Việt, 

Diên Hồng, Hướng Việt, Ra Khơi, Trường Giang 

đã có mặt tại Phòng Gym của Trường để trang trí 

sân khấu và hội trường chuẩn bị cho Ngày Vui 

Xuân. Cờ xí, bông hoa, âm thanh, ánh 

sáng, tranh vẽ và những tấm biểu ngữ 

nhiều màu sắc với hàng chữ “Chúc 

Mừng Năm Mới 2017” được treo đó 

đây mang đến niềm vui rạo rực cho 

mọi người. Trên sân khấu, một tấm 

phong lớn vẽ hình chợ Bến Thành với 

cây mai vàng và cây đào đỏ nở rộ hoa tươi đang 

khoe sắc bên đường, có đàn em bé ngây thơ vừa 

ngắm pháo nổ vừa bịt lỗ tai trông thật dễ thương, 

rồi cảnh bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi hái lộc đầu 

năm ở Lăng Ông Bà Chiểu… Tất cả 

tạo nên một không khí Tết quê hương 

thật gần gũi và đậm đà khiến cho 

những người con Việt sống xa quê phải 

chạnh lòng nhớ đến những người thân 

nơi quê nhà và những mùa Xuân yên 

bình xa xưa đó… 

Có lẽ đó chỉ là một thoáng bùi ngùi nhén lên trong 

tâm tư những người lớn như các bậc Phụ Huynh và 

các Trưởng; riêng các em Hướng Đạo Sinh thì vẫn 

hồn nhiên nói cười, chạy nhảy vui đùa với nhau; vì 

đây là dịp lễ để các em vui chơi và thưởng thức    

 

 

 

 

 
 

những quà bánh ngon và những trò chơi ngộ nghĩnh 

của ngày Tết Việt Nam. Nhiều em nam cũng như 

nữ xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng hay bộ áo 

dài tứ thân rất đẹp, vừa cảm thấy ngại ngùng hoặc 

thích thú với chiếc áo dài truyền thống, thỉnh 

thoảng kéo lại vạt áo dài cho ngay để chuẩn bị lên 

sân khấu trình diễn. Có vài Trưởng và Phụ Huynh 

cũng mặc áo dài truyền thống như các em, mỗi 

chiếc áo với những màu sắc và hình vẽ riêng biệt 

khiến cho Hội Trường trở nên xinh tươi và rực rỡ. 

Sau nghi thức Chào Cờ, chương trình Ngày Vui 

Xuân hôm nay đặc biệt được khai mạc bằng buỗi lễ 

Nhậm Chức của Tân Chủ Tịch Hội Đồng Hướng 

Đạo Việt Nam Bắc California, và Trưởng Lưu Vĩnh 

Thái đã trang trọng làm lễ Tuyên Thệ trước lá cờ 

đơn vị, cũng như Tân Ban Chấp Hành Hội Đồng 

nhiệm kỳ mới cũng ra mắt trong sự vỗ tay tán 

thưởng của toàn thể Hội Trường hàng trăm người. 

Nhân dịp này, Trưởng Trần Hoàng Thân cũng được 

mời lên sân khấu để tuyên bố năm 2017 cũng là 

năm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Đồng Hướng 

Đạo Việt Nam Châu Santa Clara, và Trưởng cũng 

nhắc nhở các thế hệ đàn em nên tiếp tục 

phát huy truyền thống tốt đẹp này. 

Những tin vui này đã thật sự khích lệ 

tinh thần của các Trưởng, các Phụ Huynh 

và các em Hướng Đạo Sinh để tiến bước 

trên chặng đường sắp tới. 

Sau đó là chương trình múa lân do 

Đoàn Võ Thuật VOVINAM biểu diễn dưới sự 

hướng dẫn của nữ Võ Sư Cẩm Bình. Cả Hội 

Trường sôi nỗi hẳn lên khi lân múa và Ông Địa 

xuất hiện với cái bụng bự và nụ cười toe toét trên 

môi. Trẻ con và nhiều người lớn cũng 

nhào ra múa với lân, vừa thưởng bao lì xì 

cho lân, vừa nhanh chóng chụp lấy vài 

bức hình với lân để lấy hên đầu năm. 

Tiếp đến, các em Hướng Đạo Sinh, 

các Trưởng và các Phụ Huynh đã lần 

lượt biểu diễn một chương trình Văn 

Nghệ Tết thật phong phú, gồm các tiết mục như:  

Múa “Đón Xuân” của LĐ Trường Giang, Hoạt 

Cảnh “Sớ Táo Quân” của LĐ Bách Việt, Hơp Ca 

“Xuân Ca” của đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên 

Vùng Vinh, ” Chúc Tết” của LĐ Diên Hồng,  Hoạt  

 

 

 

 

 

 
Cảnh “Son Tinh Thủy Tinh” của LĐ Bách Việt, 

Múa “Trống Cơm” của LĐ Hướng Việt, Múa 

“Ngày Xuân Loan Phụng Sum Vầy” của LĐ 

Trường Giang, Múa “Gọi Tên Ngày Mới” của LĐ 

Ra  Khơi, Liên Khúc “ Hát  Mừng  Xuân ” của LĐ  
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Bách Việt, Trình Diễn Thời Trang “Áo Dài Qua 

Từng Thời Đại” của LĐ Trường Giang, và bài ca 

“Ly Rượu Mừng” của LĐ Diên Hồng.  

Hòa vào niềm vui chung của tuỗi 

trẻ, các Hướng Đạo Trưởng Niên cũng 

mạnh dạn lên sân khấu góp vui trong 

chương trình Văn Nghệ với bài hợp ca 

“Xuân Ca” thật tươi vui và trong sáng. 

Khoảng 30 Trưởng Niên gồm các 

Trưởng: Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn 

Trung Hòa, Nguyễn Văn Hiệp và Bề Trên, Đào 

Ngọc Minh, Lê Xuân Sang và Bề Trên, Lê Văn 

Tỉnh và Bề Trên, Vũ Đức Đệ, Nguyễn 

Mạnh Hiệt và Bề Trên, Tăng Thị Linh, 

Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Mạnh 

Kym, Vũ Thanh, Vũ Tiến và Bề Trên, 

Nguyễn Đình Huân, Trần Tử Huyền và 

Bề Trên, Trương Ái Chủng, Nguyễn 

Thành Việt Avis và Bề Trên cùng con 

gái Kelly, Trần Đình Phước, Trịnh Mỹ 

Phương, Trần Túc Phong và Bề Trên .v.v. cùng lên 

sân khấu để hợp ca với nhau thật là hào hứng. 

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của 3 

khách mời gồm các Trưởng Du Cao, 

Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị 

Loan Chi. riêng Trưởng Lê Xuân Đằng 

Phu Nhân và Ái nữ Lê Thị Đoan Trang 

không lên sân khấu hát được vì Trưởng 

Đằng Phu nhân bị mệt. Trưởng Ngô 

Văn Tân thì rất bận rộn với Đội Múa 

lân của Đoàn Võ Thuật Vovinam vì Trưởng là một 

trong những tay đánh trống cừ khôi của Đội Múa 

Lân này. 

Trưởng trẻ Trần Phước An và hôn 

thê Thu Trang phụ trách đi lãnh thức ăn 

trưa về cho đơn vị. Trưởng Nguyễn 

Trung Tường vắng mặt hôm nay vì phải 

trực ở sở làm, còn Trưởng Khổng Đạt 

Giáp thì bận việc vào giờ chót . Mặc dù 

các Trưởng Niên hát không được nhịp 

nhàng cho lắm; song ai nấy đều hát rất nhiệt tình 

với cả trái tim, và ai nấy đều cảm thấy thật hạnh 

phúc vì … “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…” 

Lúc bước xuống sân khấu, Trưởng Nguyễn Đình 

Tuấn - Tiên Chỉ Làng - rất vui và xúc 

động chia sẽ: “Hướng Đạo Trưởng 

Niên mình cũng hùng hậu ra phết đấy 

nhỉ!” Nghe như vậy, Mõ Làng cũng 

biểu đồng tình với Trưởng Tiên Chỉ và 

bỗng dưng nghe cay cay trong mắt… 

Sau khi chương trình Văn Nghệ kết 

thúc, các liên đoàn Hướng Đạo quay về booths của 

mình để cùng ăn Tết với nhau. Như thông lệ, các 

Trưởng Niên cùng quây quần lại để chụp hình 

chung kỷ niệm. Nhân dịp này, Tiên Chỉ 

Nguyễn Đình Tuấn và Trưởng Làng 

Ngọc Minh đã có một cuộc họp ngắn 

với đơn vị.  

Do tình hình điạ lý các Trưởng Niên 

sinh sống ở nhiều thành phố khác nhau 

như: San Jose,  Milpitas, Sunnyvale, 

Oakland, Hayward, San Pablo, v…v  chớ không 

phải chỉ sống riêng ở San Jose thôi; do đó tên gọi 
“LÀNG BÁCH HỢP HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN SAN 

JOSE” giờ đây không còn phù hợp nữa. 

Các Trưởng đã thảo luận với nhau và 

tất cả đều đồng ý đổi tên mới của Làng 

là “LÀNG BÁCH HỢP HƯỚNG ĐẠO 

TRƯỞNG NIÊN VÙNG VỊNH”. Cũng 

theo tinh thần cuộc họp, các Trưởng 

tiếp tục tín nhiệm Trưởng Đào Ngọc 

Minh làm Trưởng Làng Bách Hợp Vùng Vịnh 

HĐTN, và Mõ Làng Trịnh Mỹ Phương cũng tiếp 

tục giữ nhiệm vụ này để phục vụ dân Làng. Hai 

Trưởng Ngọc Minh và Mỹ Phương đã 

vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao. 

Trong không khí sôi nỗi của cuộc 

họp ngày đầu năm, các Trưởng cũng 

nhân tiện đề nghị Hội Đồng Làng 

design áo Polo và áo Jacket có gắn 

Logo của Làng Bách Hợp để làm đồng 

phục cho tất cả dân Làng mặc khi đi sinh hoạt trong 

mùa ấm và mùa lạnh. Đề nghị này đã được chấp 

thuận và sẽ được tiến hành trong nay mai. 

Đã đến giờ ăn trưa, và hôm nay 

phần ẩm thực Ngày Tết của Hướng Đạo 

Trưởng Niên do gia đình của Mõ Làng 

order và khoản đãi. Trưởng Làng đóng 

góp phần trà café và nước uống. Menu 

gồm: gỏi ngó sen tôm thịt, chả giò, 

bánh bèo, cơm chiên, mì xào thập cẩm, 

cánh gà chiên dòn, dưa hấu và bánh 

mứt kẹo. Mùi thức ăn nóng hổi bốc ra thơm phức 

khiến mọi người nghe đói bụng. Tất cả dân Làng 

quây quần bên nhau cùng chúc mừng Năm Mới và 

ăn uống chuyện trò với nhau thật vui 

vẻ. Trước khi ra về mọi người không 

quên hẹn nhau sẽ gặp lại một ngày 

không xa. 

Trịnh Mỹ Phương 
(Phượng Hoàng Nhiệt Thành)Mõ Làng 

Bách Hợp Vùng Vịnh-Bắc California 
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    Hảy giữ lấy  cho mình một                                      

                                                                                                                                                                   mảnh tình quê, một nét trầm 
                                                                                                                                                      tích trong xanh, qua một số  

                                                                                                                                              những hình ảnh tuy mộc mạc, 

          đơn sơ và gần như nhạt nhòa 

                                                                                                                                            theo năm tháng, nhưng những 

                                                                                                                                     gợi  nhớ trong ta về quê  hương  
            yêu dấu thì vẫn luôn đậm nét và in  

         sâu vào tâm khảm của mỗi người.  
      (BBT/LL) 
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DiệpLục sưu tìm  

Nguồn Internet 

Nhiều tác giả 
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Quý Trưởng:  

Kym Nguyễn, Lê Anh Dũng, Lê Bình, Nguyễn 

Trung Tường, Diệp Lục, Nguyễn Trí Tuệ, Lê minh 

Lý, Võ Thiện Toàn, Trần Kim Đông, Nguyễn Cao 

Bình, Thanh Phong, Nhân & Hùng Đào… 

Thưa Quý Trưởng,  

Báo Liên Lạc được coi là nhịp cầu nối kết, là 

phương tiện thông tin quảng bá một số sự kiện có 

liên quan đến cuộc chơi nhiều thú vị mà các Trưởng 

Niên, các ACE Hướng Đạo đang tham dự. Có được 

như vậy phần lớn là nhờ Quý Trưởng đã bỏ công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sức viết, vẽ, sưu tầm, góp nhặt, chuyển gởi, trao đổi 

những tin tức, bài vở, hình ảnh… về sinh hoạt 

Hướng Đạo cũng như trong cuộc sống đời thường 

của các huynh đệ tỷ muội khắp mọi nơi. 

Thay mặt VP HĐTN/ BBT báo LL, người phụ 

trách mục “ Nhịp cầu nối liền Tình Làng Nghĩa 

Xóm ” Beo-Tận tâm xin gởi đến Quý Trưởng lời 

biết ơn chân thành và hoan nghênh sự cộng tác nhiệt 

tình, sốt sắng… của Quý Trưởng bằng những tiếng 

A.A.A. thật lớn.                                        TABTT.  
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Tr.Nguyễn Minh Xuân LBH Bạch Đằng Boston 

 Được biết Trưởng đang đảm nhận trách vụ 

Lý Trưởng LBH Bạch Đằng Boston, lại vừa tham 

gia sinh hoạt rất tích cực với các đơn vị trong 

Liên Đoàn Bạch Đằng, ngoài ra Trưởng cũng bỏ 

nhiều thì giờ, công sức và tiền bạc để cùng với 

Trưởng Hiệp ( phu quân ) đi đây đi đó, góp mặt 

trong các cuộc chơi lớn nhỏ khắp mọi Miền HĐ. 

Với tinh thần tự nguyện và hăng say dấn thân phục 

vụ cho phong trào, Trưởng cũng đã thường xuyên 

đóng góp riêng cho Liên Lac những món ăn tinh 

thần mà Trưởng đã thu nhận được qua những năm 

tháng hòa mình vào cuộc chơi chung với HĐ. Đầu 

mùa Xuân 2017, BBT báo LL xin gởi đến Trưởng 

Minh Xuân và Trưởng Hiệp lời cám ơn cùng lời 

chúc an lành, sức khỏe.        Thân mến. 
 

Tr.Trịnh Mỹ Phương LBH Vùng Vịnh Bắc Cali 

Nhóm thực hiện báo LL trong thời gian gần đây 

luôn nhận được sự yểm trợ tích cực, sốt sắng và kịp 

thời của Trưởng với những dữ kiện cần thiết để hoàn 

chỉnh một số bài vở. Riêng LBH Vùng Vịnh  nay có  

“Cô Mõ ” đa tài, xốc vác… chắc chắn trong tương lai 

âm vang tiếng mõ của Vùng Vịnh sẽ vang rền khắp 

chốn. Chúc Trưởng Mõ Làng luôn vui khỏe      Thân. 
 

Tr.Dương T Kim Sơn   Cố vấn VP HĐTN Canada 

Muà đông đã trôi qua, mùa Xuân vừa mới đến, nhưng 

có lẽ không khí lạnh vẫn còn vương lại khá nhiều ở miền 

Bắc Mỹ! VP HĐTN cầu chúc Trưởng luôn mạnh khỏe và 

an cư khi  dời chổ ở về vùng đất mới. Cám ơn Trưởng cố 

vấn đã gọi điện thoại thăm hỏi và khích lệ từng thành viên 

trong BĐH - VP HĐTN và Nhóm báo chí. Rất vui khi 

biết Trưởng dù đang bận rộn sắp xếp nhà cửa, nhưng vẫn 

dành chút thì giờ gõ gõ trên bàn phím (mới mua) để vun 

xới đất LL thêm phần phong phú.            Kính mến. 
 

Tr. Phạm Minh Lan.Mõ làng Xóm Tùng Nguyên 

Sydney - Canberra Úc Châu. 

Mới đó mà hơn một năm kể từ lần gặp gỡ các 

Trưởng Niên Chi nhánh Úc trong trại Kỷ niệm 85 

năm HĐVN tại Sydney 2015. Nhớ nhớ, quên quên 

đôi điều đã đến với mình trong sinh hoạt tại trại, có 

lẽ đó là… cái tính “dễ thương” mà trời đang trao 

tặng cho nhiều Trưởng niên, nhất là các Tr.Niên tuổi 

thất thập trở lên. Do đó khi lần đầu tiên nhận Mail 

của Trưởng Mõ làng “ hỏi thăm sức khỏe” về nhiều 

vấn đề  có liên quan giữa Xóm Tùng nguyên với VP 

HĐTN, Beo tui phải vận dụng tối đa bộ nhớ để điều 

chỉnh cái tính “dễ thương” mà tạo hóa đã ban cho 

mình, hầu trao đổi suôn sẽ một số vấn đề trong sinh 

họat HĐTrN mà mình biết được. Xin ghi nhận những 

điều tốt đẹp nhất mà Trưởng Mõ Làng đã đang và sẽ 

dành cho VP HĐTN.              TA BTT. 
 

Tr, Vĩnh Đào, Tr. Tôn Thất Sam, Tr. Tom Huỳnh 

Cám ơn những sáng tác, những tư liệu mà các 

Trưởng đã gởi đăng, hoặc cho phép chuyển đăng trên 

các số báo LL đã giúp tăng thêm phần giá trị cho nội 

dung tờ báo. Kính chúc Quý Trưởng luôn vui khỏe. 
 

Tr.Tô Văn Phước Đức quốc 

Nhân dip Xuân 2017, BBT báo LL kính chúc Trưởng 

Tiên chỉ của hai LBH Hùng Vương và Hoa Lư Đức 

Quốc cùng mọi người quen thân Trưởng một mùa 

Xuân tươi vui, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Năm 

mới nói chyện cũ, một người tài hoa về văn chương, 

hội họa… như Trưởng, Beo tui đâu dám đòi nợ 

Trưởng bất cứ điều gì về HĐ, chì mong Trưởng góp 

“ một ngón tay” nhịp nhịp đều đặn trên bàn phím cho 

mỗi số báo LL là mừng lắm rồi. Vậy nha Trưởng Gà 

Lôi Tô văn Phước.                                  Thân kính. 

 Tr. Cao Ngọc Cường LĐ Đất Việt Texas 

Xuân hạ thu đông một năm có bốn mùa, mỗi 

mùa luôn có những nét riêng biệt, sinh hoat HĐ 

cũng vậy, mỗi mùa đều có chương trình khác nhau. 

Thế nhưng đối với đđsn caongoccuong thì không 

vậy, một năm mười hai tháng, sinh hoạt thường lệ 

hay lễ Tết gì thì đđ vẫn miệng bằng tay, tay bằng 

miệng, xông xáo, hăng hái trong moi việc lớn bé, ai 

cũng khen đàđiểusiêngnăng, nhưng đđ nói “thấy 

việc thì  làm  chứ siêng năng gì”.Tr. đđsn ơi! Báo 

LL mỗi mùa đều có việc nhờ Trưởng làm giúp đó. 

Nhớ nha.                                                 Tình thân. 
 
 

Tr. Hoàng Kim Châu (Táo già Houston) 

Có được một người viết bài phong độ như Táo 

già Houston thật là điều vui mừng cho xưởng báo 

chí Tráng Đoàn Nguyễn Trải. Beo tui “dựa dẫm” 

tình huynh đệ HĐ ngày xửa ngày xưa trên xứ 

Thượng với Trưởng Phong Châu,  để bây giờ “dựa” 

vào tài múa bút thành bài của Hươu-Hăng hái Lâm 

Viên, đem vào báo  LL những món ăn tinh thần đậm 

đà nghĩa tình HĐ. Chúc Trưởng Châu luôn dẻo đôi 

chân , sức khỏe dồi dào để cùng với Trưởng Xoàn  

(Phu nhân) ngao du sơn thủy.                 Kính mến.  
 

Tr. Vành khuyên-Yêu đời Houston, Texas. 

Mùa Xuân với trăm hoa ngàn sắc đang đua nở, 

hòa trộn cùng tiếng hót của Vành khuyên -Yêu đời 

đã tạo nên những rộn ràng, vui tươi trong sinh hoạt 

của vài đơn vị thiếu tiếng hát. Thời gian qua ngoài 

việc hăng hái sinh hoạt chính thức với một đơn vị 

HĐTN, Trưởng còn đến vui chơi với một LĐ HĐ tại 

địa phương và gần đây được biết Trưởng đã chọn 

một vị trí mới trong cuộc chơi HĐ mà Trưởng đã 

theo đuổi qua nhiều thập kỷ. Chúc Trưởng luôn vui 

đời HĐ và đừng quên góp phần cho LL nha.     Thân. 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA XUÂN 2017   -   Trang 26 

NHỮNG SINH HOẠT CỦA LBH BẠCH ĐẰNG BOSTON                      

& NHỮNG SINH HOẠT PHỐI HỢP VỚI LĐ BẠCH ĐẰNG TRONG NĂM 2016 

1. Yểm trợ Hội Phụ Huynh LĐ in Mug Gây Quỹ (Hội Chợ Tết Cộng Đồng VN/MA - 31
st
 Jan. 2016) 

2. Tham dự Trại Tết chung với Liên Đoàn BĐ (Nấu Bánh Tét, Văn Nghệ) (6
th
 Feb.  2016) 

3. Tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Cộng Đồng VN/MA tổ chức (19
th
 Mar.2016) 

4. Tham gia Diễn Hành Văn Hoá Dorchester Day chung với LĐ Bạch Đằng (5
th
  June 2016) 

5. Tổ chức Trại HL Truyền Thống Văn Hoá #17 Miền Đông HK (17
th
 June 2016) 

6. Tham dự Hội Nghị Trưởng & Họp mặt HĐ Trưởng Niên Toàn Quốc ở Cali (1
st
 July 2016) 

7. Tổ chức Trại Hè cho Làng Bách Hợp BĐ  & Hội Phụ Huynh LĐ (5
th
 Aug. 2016) 

8. Yểm trợ Liên Đoàn BĐ Open House (Hello Bạch Đằng – 4
th
 Sept. 2016) 

9. Tham dự Tết Trung Thu của Liên Đoàn BĐ (17
th
 Sept. 2016) 

10. Tham gia Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung VN chung với LĐ BĐ & Hôi Phụ Huynh LĐ  

(29 & 30 Oct. 2016) 

11. Tham dự Trại Giữ Vững 20
th
 Houston, Texas (18

th
 Nov. 2016) 

12. Tham dự  Court of Honor & ThanksGiving Celebration với Liên Đoàn BĐ (27
th
 Nov. 2016) 

13. Kỷ Niệm 2 năm thành lập Làng Bách Hợp Bạch Đằng Boston (27
th
  Nov. 2016)  

14. Gói quà Noel cho người nghèo với sự phối hợp của Hội Phụ Huynh LĐ (11
th
 Dec. 2016) 

15. Tham dự Christmas Party với Hội Phụ Huynh LĐ (26
th
 Dec. 2016) 

16. Tổ chức Văn Nghệ Christmas cho Nursing Home với sự phối hợp của LĐ BĐ (27
th
 Dec. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

      H.1 Trại HL Truyền Thống Văn Hoá # 17 Miền Đông HK (17
th

 June 2016) 

             H.2  Tết Trung Thu (17
th

 Sept. 2016) 

             H.3  Cắt bánh kỷ niệm 2 năm thành lập LBH Bạch Đằng Boston (27
th

 Nov. 2016) 

             H.4  Tham dự Trại Giữ Vững 20
th

, Houston, Texas (18
th

 Nov. 2016) 

             H.5  Gói quà Noel cho người nghèo (11
th

 Dec. 2016) 

             H.6  Phục vụ ăn tối và văn nghệ Giáng Sinh cho Nursing Home (27
th

 Dec. 2016) 

H.1 H.2 

H.3 H.4 

H.5 H.6 
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Trong xã hội dân gian, người ta vẫn thường 

dùng lời hứa để thể hiện một sự cam kết. Sự cam 

kết có thể là giữa nhiều đối tượng, hoặc cũng có thể 

là do sự tự nguyện đơn phương của một phía mà 

thôi. Trên phương diện pháp lý, cam kết trong 

những cuộc giao dịch được thể hiện cùng lúc giữa 

các đối tượng, lẽ thường là phải bằng văn bản giấy 

trắng mực đen thì mới có giá trị. Nhưng tại nhiều 

nơi và tùy vào từng trường hợp, sự cam kết thể hiện 

qua lời hứa hay bằng hành động, cũng vẫn có thể 

được luật pháp công nhận. Tuy nhiên, mọi thứ cam 

kết dầu bằng văn bản, lời nói, hay hành động, tất cả 

chỉ có hiệu lực và giá trị pháp lý khi được thực hiện 

bởi người đủ tuổi thành niên, trong trạng thái hoàn 

toàn tỉnh táo, và nội dung của sự cam kết phải phù 

hợp với các quy định của luật pháp. Lời Hứa 

Hướng Đạo Căn cứ vào Bản Hiến Chương của Tổ 

Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (World 

Organization of the Scout Movement – WOSM), 

phương pháp giáo dục Hướng Đạo chủ yếu là dựa 

trên Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. Vì vậy, Lời Hứa 

Hướng Đạo – mặc dầu không thể có giá trị pháp lý 

như một sự cam kết trong sinh hoạt của xã hội – 

nhưng chính là kim chỉ Nam để nhắc nhở Hướng 

Đạo Sinh về những việc cần phải làm, và những 

điều cần phải tôn trọng, hầu có thể trở thành một 

người tốt cho cộng đồng, cũng chính là mục đích 

của Phong Trào Hướng Đạo. Vì là một phong trào 

hoàn vũ, mọi thành viên của WOSM tại các nước 

trên thế giới đều phải tuân thủ và sử dụng Lời Hứa 

Hướng Đạo đề ra bằng ngôn ngữ thích hợp với nền 

văn hóa và văn minh của mỗi Hội Hướng Đạo 

Quốc Gia (National Scout Organization – NSO) là 

thành viên WOSM, phù hợp với ý tưởng của vị 

sáng lập Phong Trào Hướng Đạo là cố Huân Tước 

Baden Powell, và Lời Hứa đó phải được chấp thuận 

bởi WOSM (Hiến Chương Hướng Đạo Thế Giới, 

Chương I, Điều II, Khoản 2). Với những quy định 

vừa kể trên đây được trình bày hết sức rõ ràng và 

dễ hiểu nơi Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới 

từ bấy lâu nay, cho thấy sự quan trọng và đúng đắn 

của Lời Hứa trong sinh hoạt Hướng Đạo. Và những 

ai hiểu rõ Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới 

cũng đều phải biết rằng chỉ có các NSO hội viên 

của WOSM mới có quyền đặt ra, hoặc sửa đổi, Lời 

Hứa Hướng Đạo của quốc gia đó với sự chấp thuận 

của WOSM. Thêm vào đó, cũng từ nguyên tắc trên 

đây và bởi tại mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một 

NSO được công nhận là thành viên của WOSM 

(Hiến Chương Hướng Đạo Thế Giới, Chương III, 

Điều V, Khoản 3), Hướng Đạo Sinh ghi danh và 

sinh hoạt trong NSO của quốc gia nào, thì phải áp 

dụng Lời Hứa Hướng Đạo của NSO đó. Điều này 

cũng đã được thể hiện rất rõ ràng trước đây qua các 

sinh hoạt của Đạo Kỳ Hòa trong Hội Hướng Đạo 

Việt Nam trước năm 1975, từng là NSO của Việt 

Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam) được WOSM 

công nhận từ 1957 đến 1975: Hướng Đạo Sinh 

trong Đạo Kỳ Hòa thời đó là người gốc Hoa (Đài 

Loan) và thường sinh hoạt ca hát bằng tiếng Trung 

Hoa. Tuy nhiên, vì là người Việt gốc Hoa và là hội 

viên và mặc đồng phục của Hội Hướng Đạo Việt 

Nam, Hướng Đạo Sinh Đạo Kỳ Hòa vẫn phải tôn 

trọng và áp dụng Lời Hứa Hướng Đạo của Hội 

Hướng Đạo Việt Nam theo đúng quy định của 

WOSM (Chứ không thể dùng Lời Hứa Hướng Đạo 

của Hội Hướng Đạo Trung Hoa - The General 

Association of the Scouts of China – là NSO của 

Đài Loan được WOSM công nhận từ 1937). Tóm 

lại, Hướng Đạo là phong trào mà những ai tham gia 

đều là do sự tự nguyện. Nhưng khi đã là thành viên 

của đại gia đình Hướng Đạo Thế Giới - đặc biệt là 

các trưởng có trách nhiệm hướng dẫn và làm gương 

cho lớp trẻ đi sau - thì phải có bổn phận tôn trọng 

những quy định đã ghi rõ nơi Hiến Chương của 

Hướng Đạo Thế Giới. Và khi may mắn được sinh 

hoạt trên một đất nước tự do, tôn trọng Hiến 

Chương của Hướng Đạo Thế Giới là cách thiết thực 

để giúp các em thấy được giá trị của những nguyên 

tắc cũng như luật lệ trong một xã hội văn minh và 

có tôn ti trật tự.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Miền Nam California – 22 Feb. 2017. Nhân kỷ niệm sinh 

nhật của Lord Baden Powell, người sáng lập Phong Trào 

Hướng Đạo Thế Giới (22 Feb. 1857 – 8 Jan.1941)  

 Tom Huỳnh 
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(Tiếp theo và hết)             

      Do tình hình lan tràn không kiểm soát của 

những trò chơi đặt tên thần linh và những hành vi 

đi quá trớn kèm theo, khiến một số Trưởng phải có 

những lời lên án gay gắt ngay từ thập niên 1950, 

nên đa số các hội hướng đạo tại Pháp trong thập 

niên 1960 đã ra lệnh cấm tập tục này trong toàn thể 

các đơn vị hướng đạo.  

Đặt tên Rừng ngày nay  

Tuy rằng tập tục đặt tên Rừng xuất phát tại 

Anh, nhưng lại không gặp thành công mấy, rồi lần 

lần mất đi tại Anh và các nước nói tiếng Anh. Trái 

lại, tập tục này rất được ưa chuộng tại Pháp cũng 

như các nước nói tiếng Pháp (Bỉ, Thụy Sĩ, vùng 

Québec nói tiếng Pháp ở Canada, các nước châu 

Phi thuộc Pháp cũ…). Tuy rằng bị cấm trong thập 

niên 1960, nhưng tập tục tên Rừng vẫn tồn tại trong 

những hình thức "mềm", và từ đó không còn gây 

tiếng tăm nữa. Sau đây là tình hình tại một số hội 

Hướng Đạo các nước.  

Ngày nay, tại Pháp hầu như tất cả các hội 

hướng đạo vẫn giữ lệnh cấm nhưng mặc nhiên chấp 

nhận khi tập tục này chuyển sang một hình thức 

"mềm" và chỉ dành cho Trưởng và tráng sinh (18-

25 tuổi), thay vì các đoàn sinh trẻ tuổi ngành Thiếu. 

Tại Bỉ, tập tục này vẫn còn phổ biến nhưng trở 

thành một "lễ hội" để một đoàn sinh mới hội 

nhập vào cộng đồng hướng đạo. Yếu tố "bí 

mật" được hiểu với một nghĩa tích cực (thí 

dụ giữ bí mật để dành sự bất ngờ trong một 

lễ sinh nhật). Ở đây, lễ đặt tên Rừng dành 

cho những đoàn sinh đã gia nhập đoàn được 

3, 4 tháng. Sau khi có thời gian nhận xét 

tính tình và những đức tính của em, Đoàn tổ 

chức một lễ để tặng cho em một tên mới: 

"Quà tặng là một cái gì mình trao tặng, 

không đòi hỏi phải vượt qua một số thử 

thách mới xứng đáng nhận lãnh. Đó là một 

buổi lễ mà tân đoàn sinh là nhân vật chính, Đoàn 

dành cho em những ngạc nhiên thích thú trong một 

buổi lễ có những giây phút trang nghiêm, để cho 

em có một kỷ niệm khó quên về sau". 

Tại Ý, tập tục này rất phổ biến và cũng dành 

cho đoàn sinh nhỏ tuổi. Buổi lễ được tổ chức như là 

một "nghi thức nhập cuộc" để đoàn sinh hội nhập 

với Đoàn. Trong buổi lễ, em được trao một tên gọi 

là "tên đi săn" (nome di caccia). Các "thử thách" là 

những trò chơi, như trò chơi Kim, kể chuyện, diễn 

một vỡ kịch ngắn… có thể xảy ra trong khung cảnh 

một cuộc hội họp có hóa trang… Đây là một sinh 

hoạt "bí mật" của Đoàn, vì chỉ có những đoàn sinh 

đã qua "nghi thức nhập cuộc" mới được tham dự. 

Tại Đức, Áo, Thụy Sĩ (trong những vùng nói 

tiếng Đức), tên Rừng được gọi giản dị là "tên 

hướng đạo" (Pfadfindername) hay "tên đồng hành" 

(Fahrtenname). Buổi lễ xảy ra dưới hình thức một 

"nghi thức nhập cuộc" (Taufritual). Tên hướng đạo 

được đặt cho các em ở tuổi thiếu, trong một kỳ trại, 

sau khi đã sinh hoạt trong đoàn khoảng một năm. 

Các thử thách cũng mang tính cách những trò chơi 

hướng đạo. 

Ví dụ: Vượt chướng ngại vật: đoàn sinh phải 

vượt qua một đoạn đường nhiều chướng ngại, đôi 

khi bị bịt mắt lại. - Con đường đèn cầy: trên một 

con đường mòn để nhiều đèn cầy cách từng đoạn, 

đoàn sinh phải đi một mình theo những ánh đèn cầy 

tới mục tiêu trong một thời gian qui định. - Món ăn 

nhập môn: cuối buổi lễ, đoàn sinh phải ăn một 

"món ăn nhập môn". Món ăn nầy là một thứ loạn xà 

ngầu nấu bằng mọi thứ có thể ăn được. Một qui tắc 

phải tuân theo là người soạn món ăn đó phải ăn thử 

món đó trước.  

Việc chon lựa "tên hướng đạo" hết sức tự do. 

Có thể chọn tên núi, rừng, sông, biển, hồ, sa mạc, 

thành phố, cây, cỏ, chim, thú, tên danh nhân, tên 

trong thần thoại, cổ tích… không cần một tĩnh từ 

nào kèm theo.  

Tại Hoa Kỳ, Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ 

(BSA) không có thủ tục đặt tên Rừng, 

nhưng có một hiệp hội hoạt động song 

hành với BSA có những tập tục có thể 

đồng hóa với việc đặt tên Rừng. Tổ chức 

"Order of the Arrow" thành lập năm 

1915, thâu nạp hội viên là những thành 

phần ưu tú của BSA, dưới 21 tuổi, ít nhất 

có đẳng thứ Hạng Nhất, đã trải qua ít nhất 

15 đêm dưới lều, trong đó có ít nhất 5 

đêm cắm trại liên tục. Hội viên sinh hoạt 

trong những "tổ" (lodges) và phải trải qua 

3 giai đoạn trong một thời gian ít nhất 2 năm: "Thử 

thách" (Ordeal),  

"Huynh đệ" (Brotherhood), và "Canh tuần danh 

dự" (Vigil Honor). Sau khi qua giai đoạn thứ 3 này,  
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hội viên được trao một "tên Rừng" theo truyền 

thống tại Canada, các sinh hoạt liên quan đến việc 

đặt tên Rừng do một hội đoàn có tên là "Nation 

Impeesa" tổ chức. Hội được thành lập năm 1989 tại 

Québec, có mục đích "bảo tồn và phát huy các 

truyền thống liên quan đến 'vật thần linh', phù hợp 

với các nguyên tắc, điều luật và giá trị của Phong 

trào Hướng Đạo". 

 Tên Rừng các nhân vật lãnh đạo chính trị và 

tôn giáo  
Tập tục đặt tên Rừng thịnh hành nhất ở Pháp. 

Cho đến thập niên 1960, sinh hoạt này dành cho 

các thiếu sinh sau khi ở một thời gian 2-3 năm 

trong Đoàn. Rất đông các nhà lãnh đạo chính trị tại 

Pháp cũng như Bỉ có sinh hoạt hướng đạo trong 

thời niên thiếu, vì vậy rất nhiều người có tên Rừng, 

mặc dầu không có ai là trưởng hướng đạo.  

Có thể kể:  

- Jacques Chirac (Bò Rừng Tự Tôn, "Bison 

Égocentrique"), cựu tổng thống (từ 1995 đến 2007). 

- Michel Rocard (Chuột Đồng Uyên Bác, "Hamster 

Érudit"), và Lionel Jospin (Lưỡi Nhanh Nhẹn, 

"Langue Agile"), cả hai là cựu thủ tướng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng Michel Rocard. Hí họa trên báo Pháp 

 - Simone Veil (Thỏ Rừng Xộn Rộn, "Lièvre 

Agitée"), cựu tổng trưởng Tư Pháp, cựu nữ Chủ 

tịch Quốc Hội Âu châu, nay là viện sĩ Viện Hàn 

Lâm Pháp. - François Léotard (Ngựa Vằn Lý 

Tưởng, "Zèbre Idéaliste"), cựu tổng trưởng Quốc 

Phòng. - Michel Giraud (Heo Rừng Thiện Cảm, 

"Marcassin sympathique"), cựu tổng trưởng Lao 

Động. - Bernard Stasi (Trâu Rừng Dễ Giận, 

"Auroch Susceptible"), cựu tổng trưởng Lãnh thổ 

Hải ngoại. - Robert Vivien (Rắn Mối Lười, "Lézard 

Paresseux"), cựu dân biểu và bộ trưởng… 

Ở Bỉ, trước hết phải kể Quốc vương Bỉ 

Baudouin Đệ nhất (1930-1993). Nhà vua đã nhập 

Bầy Sói con năm 1937 lúc 7 tuổi, lên ngành Thiếu 

năm 1942 cho đến năm 1944 thì sinh hoạt hướng 

đạo gián đoạn vì Hoàng gia Bỉ bị đày sang Đức rồi 

Áo, trước khi được quân đội Đồng Minh giải thoát 

năm 1945. Nhà vua đã nhận tên Rừng Nai Trung 

Thực, "Élan Loyal", trong thời gian sinh hoạt với 

Thiếu đoàn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quốc vương Bỉ trong thời gian ở Thiếu đoàn  
 

Trong số dân biểu, tổng bộ trưởng của Vương 

quốc Bỉ, có rất nhiều nhân vật đã mang tên Rừng. 

Có thể kể: Georges Clerfayt (Gà Gan Dạ, "Coq 

Hardi"), Gérard Deprez (Nai Sừng Tấm Tim Sư Tử, 

"Élan Cœur de lion"), François-Xavier De Donnea 

(Chim Ngói Bác Học, "Tourterelle Savante"), Josy 

Dubié (Mèo Rừng Khiêm Tốn, "Mangouste 

Modeste"), Arthur Gilson (Bọ Chét Hay Cười, 

"Puce Rieuse"), Didier Gosuin (Đại Bàng Con 

Chuyên Cần, "Aiglon Assidu"), Jean-Pierre Grafé 

(Sẻ Khướu Giúp ích, "Pinson Serviable"), 

Raymond Langhendries (Chim Ác Là Tháo Vát, 

"Pie Débrouillarde"), Guy Lutgen (Beo Trung Hậu, 

"Jaguar Loyal"), Charles Michel (Ngựa Non Kiên 

Trì, "Poulain tenace"), Charles-Ferdinand Nothomb 

(Quạ Thông Mưu Lược, "Geai astucieux"), Richard 

Miller (Hải Ly Cười, "Castor Tout-Sourire"), 

Charles Picqué (Chồn Lễ Độ, "Belette Courtoise") 

v.v. 

 Ở Canada, tỉnh Québec là vùng nói tiếng Pháp, 

có thể kể tên Rừng của một số nhân vật chính trị 

như: Jacques Parizeau, cựu thủ tướng (1994-1996), 

có tên Chồn Lay Động "Belette Vibrante", Pauline 

Marois, cựu nữ thủ tướng (2012-2014), là Gấu Con 

Vui Tính,"Ourson Bel Humeur", Jérôme Choquette, 

cựu tổng trưởng, tên là Nai Chửa Lửa, "Wapiti 

Pompier"… 

Trong số các hội Hướng Đạo Pháp, Hội Hướng 

Đạo Công giáo Pháp (SDF) là hội đông đoàn sinh 

và trưởng nhất. Không lạ gì khi trong hội có nhiều 

vị linh mục giữ các nhiệm vụ tuyên uý, tổng tuyên 

úy, có nhiều vị ra giữ những trách nhiệm cao cấp 

trong Giáo hội. Trong số những Trưởng kỳ cựu và 

những linh mục được xem là sáng lập Hội Hướng 

Đạo Công giáo Pháp, có thể kể LM Jacques Sevin 

(Cáo Đen, "Renard Noir"), Antoine-Louis Cornette 

( Sói Già , " Vieux Loup " ) , Andréis  de  Bonson  

Hắc Xà Tim Sư Tử, "Serpent Noir Cœur de Lion" ).  
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Một vị tu sĩ là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, rất 

được dân chúng Pháp mến chuộng là Henri Groues, 

thường được biết dưới tên Abbé Pierre, có tên 

Rừng là Hải Ly Tư Lự ("Castor Méditatif"). Trong 

số những vị giữ những trách nhiệm cao cấp trong 

Giáo hội: Tổng Giám mục Pierre Ramondot có tên 

Baloo Những Đêm Trăng Bạc ("Baloo des Nuits 

Argentées"), Hồng Y Paul Richaud (1887-1968), 

Tổng Giám mục giáo phận Bordeaux, cựu tuyên úy 

hướng đạo: Sói Hung Dữ "Loup Féroce", một tỉnh 

từ khá bất ngờ đối với một vị tu sĩ.  

Trong hàng ngũ HĐVN, vị tu sĩ công giáo có 

chức vụ cao nhất là Hồng Y Nguyễn Văn Thuận 

(1928- 2002), có tên Rừng là Phượng Hoàng Từ Ái. 

Ông đã giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng 

về Công lý và Hòa bình tại toà thánh Vatican từ 

năm 1998 đến 2002, cũng là người Á châu duy nhất 

giữ trọng trách này bên cạnh Giáo hoàng. 

 Về phía Phật giáo, có thể kể Hoà thượng Thích 

Đức Tâm (1928-1988), có tên Rừng là Báo Gấm 

Đạo Hạnh. Ông là một nhà hoạt động văn hóa, 

người sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu 

Quán tại Huế, rất gắn bó với phong trào HĐVN tại 

Thừa Thiên trong những năm 1950-1980.  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thầy Thích Đức Tâm với Hướng đạo tại Huế  
Những tên Rừng ngoại lệ  

Phần lớn các tên Rừng gồm có tên một con thú 

(người được đặt tên có vóc dáng làm liên tưởng đến 

con thú), kèm theo một tỉnh từ diễn tả đức tính nổi 

bật nhất của đương sự. Tỉnh từ thường là tốt, vì 

hướng đạo chú trọng phát huy những điểm tích cực 

(cần mẫn, siêng năng, lịch thiệp, gan dạ…). Có thể 

có tỉnh từ nói lên một tính xấu (lười, bướng bỉnh, 

hung dữ…), nhưng rất hiếm. Nhiều khi, có một tính 

xấu nổi bật, lại được đặt một tỉnh từ có nghĩa ngược 

lại để người được đặt tên Rừng cố gắng sửa đổi 

nhược điểm của mình (thí dụ: chậm chạp đổi thành 

nhanh nhẹn). 

 Cũng có thể có trưòng hợp tỉnh từ chỉ một 

trạng thái nào đó, không tốt mà cũng không xấu. Ví 

dụ: Sóc Già, Báo Đen…  

Theo nguyên tắc trên, thì những tên Rừng như 

sau gặp rất nhiều: Trâu Cần Mẫn, Bồ Câu Khiêm 

Tốn, Báo Nhã Nhặn… Hội đồng Rừng không cần 

phải động não nhiều để tìm ra những tên như vậy.  

Có những trường hợp ngoại lệ, và những trường 

hợp này rất hiếm. Thay vì tỉnh từ chỉ một đức tính, 

là một danh từ hay là một cụm từ chỉ một nơi chốn 

nào đó. Thí dụ, tên Rừng của Tr. Trần Văn Tuyên: 

Ngỗng Trắng Ngoài Trời. Tr. Nguyễn Thúc Tuân 

cũng có tên Rừng theo mẫu này: Sơn Ca Ngoài 

Trời. Cùng loại này là những tên Rừng như: Gà Nòi 

Xứ Bắc, Mèo Hoang Ba Xuyên, Sấu Tiền Giang…  

Đôi khi, thay vì một tỉnh từ, tên Rừng lại kèm 

theo hai tỉnh từ. Có thể thấy vài trường hợp, nhưng 

rất hiếm, trong số các tên Rừng Pháp, nhưng chưa 

gặp ở Việt Nam: Chim Cổ Vàng Ngạo Nghễ và 

Quyết Tâm ("Caffra Arrogant et Décidé", tên Rừng 

của ca sĩ Jean-Jacques Goldman), Linh Miêu 

Cương Quyết và Chế Giễu ("Lynx Énergique et 

Moqueur", tên Rừng của Pierre Joxe, cựu tổng 

trưởng Nội Vụ), Mèo Rừng Mỉa Mai và Khôn Lanh 

("Ocelot ironique et futé", Frédéric Saint-Geours, 

một nhà kỹ nghệ Pháp)…  

Cũng kể là trường hợp ngoại lệ khi Hội đồng 

Rừng có sáng kiến tìm những tên Rừng độc đáo, 

đặc biệt là bằng cách chơi chữ như: Đà Điểu Điều 

Độ (tên Rừng của Giáo sư Y khoa Phạm Biểu 

Tâm), Cò Còm Cỏi, Cừu Cứng Cỏi, Diệt Diệu 

Dàng, Cóc Cộc Cằn, Mèo Mun Mủm Mỉm, Chiền 

Chiện Chăm Chỉ, Gấu Gần Gủi, Sếu Sắc Sảo, Se Sẻ 

Sốt Sắng… (5)Cũng có thể xem là một hình thức 

chơi chữ khi Hội đồng Rừng đặt cho Huyền Tôn 

Nữ Hiếu Hạnh ở Huế tên Rừng là Vành Khuyên 

Hiếu Hạnh!  
(5)Những tên Rừng này trích trong tập sưu tầm của Tr. 

Phạm Văn Nhơn ."Chuyện kỳ thú về 4.875 dân rừng Bách 

Hợp". 
Những tên Rừng lãng mạn  

Có những tên Rừng thật đặc biệt, đi ra ngoài lề 

lối thông thường và mang một nét thơ mộng, lãng 

mạn ít thấy. Một thí dụ nổi bật là tên Rừng của Tr. 

Võ Thành Minh: Hồng Sơn Dã Mã, dịch nghĩa là 

"Ngựa hoang ngọn núi Hồng", một tên làm liên 

tưởng đến những đồng cỏ xanh bát ngát đến tận 

chân trời, dẫn đến chân một ngọn núi huyền thoại. 

Tr. Võ Thành Minh được báo chí tại miền Nam lúc 

đó gọi là "người thổi sáo bên hồ Léman", vì ông đã 

cắm lều, thổi sáo để phản đối việc chia cắt đất nước 

đang bàn thảo tại Genève năm 1954. Điều trớ trêu 

là bên trong, quanh bàn hội nghị là hai trưởng 

hướng đạo khác : Chồn sa mạc Tạ Quang Bửu , và  
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Ngỗng Trắng Ngoài Trời Trần Văn Tuyên, hai nhân 

vật cao cấp trong hai phái đoàn đối nghịch. 

 Sau đây là vài thí dụ khác về những tên Rừng 

lãng mạn: Tổng Giám mục Pierre 

Ramondot có tên là Baloo Những Đêm 

Trăng Bạc ("Baloo des Nuits Argentées").  

Trại trưởng Trại huấn luyện quốc gia 

của Hướng Đạo Thế tục Pháp Émile 

Guillien có tên là Nai Nhanh Nhẹn Vùng 

Kim Thủy ("Cerf Agile des Eaux Dorées").  

Tráng sinh Hướng Đạo Công giáo Pháp 

Guy de Larigaudie có tên Báo Dưới Ánh 

Trăng ("Panthère au Clair de Lune"). Guy 

de Larigaudie (1908-1940) là tráng sinh, 

vừa là nhà văn và nhà thám hiểm. Cùng 

với Roger Drapier, một người bạn tráng 

sinh khác, anh là người đầu tiên nối liền Paris và 

Sài Gòn bằng xe hơi. Chiếc xe Ford cũ 19 mã lực 

của hai tráng sinh khởi hành vào tháng 8, 1937 từ 

Vogelenzang, Hoà Lan, là nơi đang xảy ra Trại họp 

bạn toàn thế giới lần thứ 5. Hai người vượt 15 000 

cây số, qua Paris, Vienne, Istanbul, Jérusalem, 

Bagdad, Calcuta, Rangoon… rồi Hà Nội và đến Sài 

Gòn vào tháng 3, 1938. Cuộc hành trình 7 tháng lúc 

đó hết sức gian nan. Phải phá đường, lội suối, dùng 

ván sửa chữa những cây cầu ọp ẹp, kết bè kéo xe 

sang sông… Anh có viết trong sách của anh: "Tôi 

sẽ tìm thấy một con đường, nếu không, tôi sẽ làm 

lấy một con đường".  

 

 

 

 

 

 

 

 
Guy de Larigaudie & Roger Drapier trên chiếc xe Ford từ Paris đi Sài Gòn  
 

Khi về đến đích, Roger Drapier được hãng xe 

Ford ở Sài Gòn thâu nhận làm nhân viên.  

Chỉ hai năm sau, Guy de Larigaudie hy sinh tại 

chiến trường ở biên giới Luxembourg vào tháng 5, 

năm 1940.  

Nói về tính lãng mạn của tên Rừng, có thể nói 

chưa có tên Rừng nào vượt được tên của một ủy 

viên ngành Thiếu Hội Hướng Đạo Thế tục Pháp 

EDF vào cuối thập niên 1950. Ông có tên là Hồng 

Hạc Những Đồi Cát Xám ("Flamant des Dunes 

Grises").  

Có lẽ Hội đồng Rừng cần có nhiều cảm hứng, 

vận dụng thêm óc sáng tạo để Rừng Việt Nam có 

thêm nhiều tên Rừng đi ra ngoài lề lối thông 

thường. 

Vài lời tạm kết  
Tập tục đặt tên Rừng đã phát xuất từ 

những năm 1920, trải qua nhiều biến đổi. 

Đến nay, hình thức đã thay đổi rất nhiều 

so với thời gian ban đầu. Mô hình "da đỏ" 

trở thành lỗi thời và không còn thích hợp. 

Những hành động mạnh tay không còn 

nữa. Nhiều nơi, như tại Pháp, tập tục này 

chỉ dành riêng cho trưởng và tráng sinh 

đã truởng thành; nhiều nơi khác còn dành 

cho thiếu sinh nhỏ tuổi như một trò chơi 

nhập cuộc nhẹ nhàng và vui nhộn. 

 Hướng Đạo Việt Nam đã du nhập tập 

tục này từ Pháp và chịu nhiều ảnh hưởng 

của Pháp, nhưng ngay từ lúc đầu, HĐVN đã chọn 

dành nghi thức này cho tráng sinh và trưởng, từ 

chối mô hình "da đỏ" và từ chối hình thức "cứng". 

Ngày nay, có thể nói là Hướng Đạo Pháp cũng đi 

theo một con đường mà HĐVN đã chọn từ 70 năm 

trước. 

 Một đêm trong một cuộc cắm trại 10 ngày nhân 

dịp lễ Phục sinh năm 1957, trong một thung lũng 

gần thị trấn Kala, vùng Cao Nguyên Di Linh, kẻ 

viết bài này đã chứng kiến, và là "nạn nhân", một 

vụ đặt tên Rừng cuối cùng theo hình thức "cứng". 

Lúc đó còn có những tráng sinh và trưởng người 

Pháp trong những đơn vị Hướng Đạo Pháp tại Việt 

Nam. Sau cuộc chơi, người viết nhận được tên 

"Héron Tranquille", chuyển sát nghĩa sang Việt ngữ 

là Cò Trầm Lặng. Tác giả còn cảm thấy mừng vì 

vượt qua cuộc thử thách mà không quá nhiều "tổn 

thất"; trước đó, những lời rỉ tai, đồn đãi được nghe 

"rùng rợn" hơn nhiều. Kinh nghiệm này chắc chắn 

đã để lại một kỷ niệm đậm nét trong ký ức.  

Sau đó người viết đã tham dự, và chủ trì, nhiều 

cuộc đặt tên Rừng khác, với Hướng Đạo Pháp rồi 

với các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam, tất cả đều 

dưới hình thức "mềm". Do đó, bài này được viết 

phần lớn dựa trên những kinh nghiệm bản thân.  

Tác giả xin được cảm ơn những lời góp ý, cung 

cấp thông tin của các Trưởng Tô Văn Phước (Gà 

Lôi), Nguyễn Ngọc Anh (Cú Mèo Nhiệt Tâm) ở 

Đức, Nguyễn Trí Tuệ (Kim Ngưu Năng Động), 

Trần Xuân Đức (Gấu Chăm Chỉ), Nguyễn Đình 

Tùng (Sư Tử Từ Bi) ở Hoa Kỳ, Phạm Văn Nhơn 

(Sáo Dễ Thương) ở Việt Nam.  

Phần còn lại là những thông tin sưu tầm trên 

mạng. Google là một nguồn tài liệu vô tận.  

Tháng 11. 2016 
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Mùa đông sắp hết 

Xuân mới sắp sang 

Thần Táo sẵn sàng 

Áo đai hia nón 

Chờ xe đến đón 

Lên tận thiên đình 

Gặp đấng anh minh  

NgọchoàngThượng đế 

Chúng thần xin kể 

Hướng Đạo Việt Nam 

Khắp chốn dân gian  

 Ai ai cũng biết 

Lời ngay lẽ thiệt 

Trong suốt năm qua 

Cầm tinh gọi là 

Bính Thân Con khỉ 

Khởi từ đất Mỹ 

Nam Bắc Cali 

Miền Trung Hoa kỳ 

Mừng xuân đón tết 

Niềm vui chưa hết 

Đến tận Âu Châu 

Họp bạn cùng nhau 

Ở nơi nước Đức 

Sinh hoạt náo nức 

Sự kiện diễn ra 

Được gọi tên là 

Là...Hội Nghị Trưởng 

Chương trình định hướng 

Cứ thế mà theo 

Ra tay chống chèo 

Cho thuyền tới bến 

Còn phải kể đến 

Huấn luyện mở ra 

Mục đích nhắm là 

Giữ gìn truyền thống 

Thỏa lòng mongngóng  

Đường ta cứ tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boston khai diễn 

Trưởng ở các nơi 

Vừa học vừa chơi 

Đến Virginia 

Sang Canada 

Thảy đều hoàn tất 

Niềm vui chất ngất 

Tại San Jose 

Khai mở hội hè 

Vui “Ngày Hướng Đạo” 

Một vòng đi dạo 

Tới xứ Houston 

Đất ấm tình nồng 

Dự trại Giữ Vững 

Đá mềm chân cứng 

Hãnh diện Miền Đông 

Chắc chắn thành công 

Họp bạn Thẳng Tiến 

Kế hoạch đã hiến 

Cứ thế mà làm 

Hướng Đạo Nữ Nam 

Hết lòng trông đợi 

Thần xin kể vội 

Các thú lìa rừng 

Để lại dấu chưn 

Tìm về Nguồn Thật 

Thú đã vắng mặt 

Tr.Nguyễn Thanh Viêm 

Cùng các trưởng hiền  

Mạnh Lương, Đức Lập 

Hẹn nhau gặp mặt 

Trưởng Khẩn,Trưởng Lê 

Một cõi đi về 

Tr. Huỳnh Duy Toản 

Cuộc chơi hoàn mãn 

Trưởng Thọ ra đi 

Mất tại Paris  

Tr.Nghiêm Văn Thạch 

Cùng về Nguồn Thật 

Có trưởng Trịnh Toàn 

Đến chốn bình an 

Trưởng Barber Thị 

Về cùng anh chị 

Có trưởng Quang Lân 

Tính sổ cuối năm 

Quá nhiều mất mát... 

Niềm vui to tát 

Hãnh diện Việt Nam 

Em Thiếu Tạ Đan 

Được mời viếng thăm 

Gặp ngài Tổng Thống 

Vòng tay mở rộng 

Huynh trưởngkhắp nơi 

Giúp Ích cho đời 

Huy chương trao tặng 

Hai vai mang nặng 

Giúp ích tha nhân 

Còn gánh thêm phần 

Phong Trào phát triển 

Đoàn sinh thăng tiến 

Cha mẹ cũng vui 

Thấy trẻ luyện trui 

Thành người hữu dụng 

Thần xin chúc tụng 

Các đấng Trưởng niên  

Ở khắp mọi miền 

Thừa dư sức khỏe 

Càng ngày càng trẻ  

Tiếp tục vui chơi 

Ở khắp mọi nơi 

Boston Dallas 

Vỗ tay ca hát 

Gồm cả Houston 

Khắp nẻo xa gần 

Oregon chẳng ngại 

Lòng luôn hăng hái 

Pháp, Đức, Canada 

Quy tụ một nhà 

DC đến Úc 

Xin kể tiếp tục 

Vạn Kiếp, Vạn Hồ 

Tân Hương, Quảng Tế 

Đông vui phải kể  

Vùng Toronto  

Vỗ tay hoan hô 

Florida sóng vỗ 

Chớ quên một chỗ 

N. Carolina 

Nam Califotnia 

Gia Đình Bách Hợp 

Thần vừa sao lục 

Gia phả trưởng niên 

Ghi công đầu tiên 

Tr.Nguyễn Trung Thoại 

Cần cù nhẫn nại 

Tr. Hoàng Ngọc Châu 

Tiếp bước theo sau 

Thanh Huy họ Nguyễn 

Trò chơi luân chuyển 

Trách nhiệm trao tay 

Lãnh đạo giỏi hay 

Tr. Nguyễn Đình Tuấn 

Tinh thần mạnh vững  

Nối kết tình thân 

Chu tất mọi phần 

Trưởng Lê Văn Phước 

Thần đã sau trước 

Trình báo mọi điều 

Trời đã về chiều 

Cho thần tạm biệt 

Lòng thành tâm thiệt 

Kính chúc Ngọc hoàng 

Long thể an khang 

Tinh thần minh mẩn 

Chứ đừng lẩn thẩn 

Như Táo thần đây 

Ắt sẽ có ngày 

Đi vào bệnh viện  

Năm Khỉ lắm chuyện 

Thế sự ta bà 

Riêng Hướng Đạo ta 

Tràn đầy Phước Lộc 

Ngày xuân xồng xộc 

Đang chạy đến nơi 

Thần được nhắn lời 

Xuống ngay trần thế 

Nếu thần về trễ 

Mụ Táo đánh đòn 

Bụng dạ héo hon 

Thần buồn năm phút 

Năm Dậu xin chúc 

Ngài khỏe như gà 

Vừa gáy vừa la 

Hừng đông ló dạng 

Muôn tiếng vang ca 

A.A.A.A.A.A… 

 

         Táo Già  

         Houston 
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1/ TRẠI HỌP MẶT HĐ TRƯỞNG NIÊN 2017 
 

VP HĐTN xin thông báo tin tức về “Trại họp 

mặt HĐTN 2017” tại Orange County, California. 

Kính mong quý Trưởng phổ biến đến các thành 

viên trong Làng, Xóm, Gia đình để sớm thu xếp về 

tham dự trại. 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI TỔNG QUÁT : 

1./  THỜI GIAN: Ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 8 năm 

2017 (trưa Thứ năm đến trưa Chủ Nhật). 

-Thứ Năm: Nhập Trại. 

-Thứ Sáu: Sinh Hoat  

-Thứ Bảy:Thăm viếng Tháng Cảnh và Địa Danh 

-Chủ Nhật: Sinh hoạt  và  Bế MạcTrại 

2./  ĐỊA ĐIỂM: Orange County  

3./  CHỦ ĐỀ TRẠI: Về Nguồn 
4./  THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: 

a) Trại trưởng: TN Nguyễn cửu Lâm (GĐBH) 

b) Trại phó: Lý trưởng các LBH: 

TN Đỗ thanh Liêm LBH San Diego: 

TN Trần Duy Mỹ LBH Vạn Kiếp San Diego 

TN Nguyễn Xuân Huề LBH Quảng Tế  

Làng Bách Hợp Hồng Bàng San Diego:TBD  

c) Ban Tiếp Tân:  

           - Trong trại: TN. Thủy (LBH Vạn Kiếp) 

           - Ngoài trại: TN Nguyễn nhật Tựu (GĐBH) 

d) Ban Sinh Hoạt: VP HĐTN, Tr. Lâm(GĐBH) 

e) Ban Tài Chánh:LBH QuảngTế (?) 

f) Ban Vận Chuyển: TBD 

g) Ban Chương Trình: VP HĐTN,  

Tr. Lâm, Tr.Hui (GĐBH) 

h) Ban Trật Tự: LBH Hồng Bàng. 

i) Ban Vệ Sinh: TBD 

j) Ban Kỹ Thuật (Âm Thanh, Ánh sáng..)TBD 

k) Ban Xây Dựng (cổng, cột cờ, lều trại): TBD 

l) Đêm tâm tình: Tr. Vinh, Tr.Lâm 

m) Ban Văn Nghệ (Sân Khấu):  

- TN Nguyễn bá Thành 

- TN Mai quang Vinh (LBHSan Diego) 

n) Ban Y Tế: TN Võ T Thời (LBH QuảngTế) 

o) Ban Ẩm Thực: ( 9 bửa ăn) Thứ Năm: Chiều 

Thứ Sáu và Thứ Bảy:(Sáng+Trưa+Chiều ) 

   Chủ Nhật: (Sáng và Trưa) 

   TN Trần Bích Ngọc &TN Phạm thị Nam (GĐBH) 

  P)   Ban Du Ngoạn (lập chương trình, hướng dẩn, 

trật tự…) Tr. Vinh (San Diego), Tr. Khanh (GĐBH) 

 Q) Ban Nghi Lễ: TN.Trần Duy Mỹ (LBH Vạn Kiếp) 

5./  LỆ PHÍ:            - Lệ Phí trại:  

$150/Trại sinh.  Ghi danh từ 1/5 dến 15/6/2017 

$ 175/TS  Ghi danh từ 16/6 đến ngày nhập trại. 

- Lệ phí đưa đón ở phi trường Los Angeles (LAX) 

hay John Wayne Airport (SNA) $15.00 cho mỗi lần 

đưa hoặc đón. 

 - Thời gian đón, đưa ở 2 phi trường ghi trên: 

*Ngày đến: Thứ Năm17/8/2017 (Đón từ phi 

trường về trai lúc 12 giờ Trưa và 8 giờ tối)  

*Ngày về: Chủ Nhật (Một chuyến đưa ra phi 

trường sau giờ Bế mac trại)  

6./  QUÀ LƯU NIỆM 

Khăn quàng, logo, áo thun, túi xách… 

7./  THI VẼ LOGO TRẠI: ( Chi tiết ) 

-Chủ Đề: Trại HĐ Trưởng Niên Về Nguồn 

-Thời gian trại: 17 - 20/8/2017 

-Kích thước:Tối đa 4x4 inches, không quá 6 màu 

-Địa điểm: Miền Nam California 

-Giải thưởng: $50.00 cho Logo được chọn. 

-Thời hạn: Logo dự thi xin gởi trước30/5/2017 
8./  TRIỄN LÃM CÁC KỶ VẬT HĐ (có giải thưởng) 

 -Kỷ vật có liên quan đến sinh hoạt HĐ của mình. 

 -Người tham gia tự chuẩn bị dụng cụ trưng bày và  

bảo quản kỷ vật trong suốt thời gian triễn lãm. 

   -Giải thưởng:$50.00 cho  kỷ vật có giá trị đặc biệt 
9./  ĐẤT TRẠI: 

        * The Irvin Ranch Outdoor Education Center. 

2 Irvine Park Road, Orange, CA 92869  

      * Giường ngủ: 96 giường 2 khu vực, 48 giường 

cho mỗi khu vực) Ưu tiên theo thứ tự ghi danh 

 * Đất dựng lều và lều: TBD 

GHI CHÚ : Chương trình này có thể được bổ  

túc hoặc sửa đổi  tùy theo BTC trại. 
 

CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỚI: 

*Lâm Nguyên 16249 Sierra St. Fountain Valley, CA 

92708 -  Email " lamcuunguyen16249@gmail.com"  

               Phone # (714) 369- 5199 

 * Hoặc VP HĐTN (Địa chỉ:Trang số 3 báo LL). 

 * Tin tức trại được cập nhật tại www.hdtnvn.net  
 

CÁO LỖI   
BBT xin cáo lỗi cùng Quý Trưởng và Quý đọc 

giả. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN của HĐTƯ –HĐVN. Tạm 

ngưng đăng một kỳ. 

 

 

 

 

 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lamcuunguyen16249@gmail.com
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LBH SAN JOSE HĐTN ĐỔI TÊN MỚI THÀNH  
LÀNG BÁCH HỢP VÙNG VỊNH HĐTN. 

Kính thưa qúy Trưởng, 

Theo tinh thần buổi họp ngắn của đơn vị vào 

ngày Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017, lý do đổi 

tên mới của Làng Bách Hợp HĐTN San Jose được 

nêu lên trong Bản ghi chép của Mõ Làng Trịnh Mỹ 

Phương như sau: 

“Do tình hình điạ lý các Trưởng Niên sinh sống 

ở nhiều thành phố khác nhau như: San Jose, 

Milpitas, Sunnyvale, Oakland, Hayward, San 

Pablo.v.v. không phải chỉ sống riêng ở San Jose 

thôi, do đó tên gọi “LÀNG BÁCH HỢP HƯỚNG 

ĐẠO TRƯỞNG NIÊN SAN JOSE” không phù hợp 

nữa. Ngoài ra, Xóm HĐTN Oakland đã sát nhập 

với LBH HĐTN San Jose. Các Trưởng đã thảo luận 

với nhau và tất cả đều đồng ý đổi tên mới của Làng 

là “LÀNG BÁCH HỢP HƯỚNG ĐẠO 

TRƯỞNG NIÊN VÙNG VỊNH”. 

Cũng theo tinh thần cuộc họp, các Trưởng tiếp 

tục tín nhiệm Trưởng Đào Ngọc Minh làm Trưởng 

Làng Bách Hợp HĐTN Vùng Vịnh, và Mõ Làng 

Trịnh Mỹ Phương cũng tiếp tục giữ nhiệm vụ này 

để phục vụ dân Làng.” Trưởng Tiên Chỉ Nguyễn 

Đình Tuấn 

Xin kính gửi Văn Thư chính thức cho Văn Phòng 

HĐTN để thông báo việc đổi tên Làng. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc: 

 NGỌC MINH – Cell # (408)807–7315. 

TABTT. 

Đào Ngọc Minh 

Lý Trưởng LBH Vùng Vịnh - Bắc California. 
 

TRẠI THỬ NGHIỆM TT XI 
 

Trại Thử Nghiệm Thẳng Tiến XI vào mùa hè 

năm 2017 như sau: 

-Nhập Trại: thứ Sáu, 30 tháng 6.  

-Bế Mạc: Chúa Nhật, 2 tháng 7 

 -Địa điểm: Camp Snyder - Haymarket. 

Nhờ các Trưởng giúp phổ biến đến các Trưởng, 

phụ Huynh và đoàn sinh của Liên Đoàn mình để 

mọi người chuẩn bị cho Trại Thử Nghiệm này. 

Muốn biết thêm chi tiết xin vào xem ở 

www.thangtien11.org 
 

TRẠI TRUYỀN THỐNG HĐ & VĂN HÓA VN 20 
 

Trại Truyền Thống Hướng Đạo và Văn Hoá 

Việt Nam 20 sẽ được tổ chức như sau: 

* Địa điểm: Oregon, thuộc Miền Tây Bắc HK 

* Thời gian: từ 21/04/2017 đến 23/04/2017  

* Trại Trưởng Trưởng Bạch Văn Nghĩa 

Kính mời Quý Trưởng và ACE HĐS tham dự trại. 
 

MIỀN TÂY NAM HOA KỲ TRẠI LIÊN KẾT XVI 

Trại Liên Kết XVI sẽ được tổ chức từ thứ sáu 

ngày 1 tháng 9 đến thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 

2017 tại Oak Canyon Park, địa chỉ: 5305 E. 

Santiago Canyon Road, Silverado, CA 92676 (cách 

Little Saigon 25 phút lái xe. ) 

 Trân trọng kính mời quý Trưởng đại diện của 

các Miền và Chi Nhánh, quý Trưởng Niên của các 

Làng, Xóm, Gia Đình Bách Hợp, Quý Trưởng, Quý 

Phụ Huynh, Quý Liên Đoàn trực thuộc HĐTƯ-

HĐVN về tham dự trại cùng các em Hướng Đạo 

Sinh (HĐS) và các Trưởng của các Liên Đoàn 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ.  

TM Ban Điều Hành Trại LK XVI  

Trại Trưởng Tammy Nguyen  

 Ghi chú:  

1.  Chi tiết ghi danh và nhập trại: Liên lạc Tr. Vân 

Bùi: mail@vanrealtyfunding.com  

2.  Tin tức cập nhật và thông báo online: 

https://www.facebook.com/HDVNTayNamHoaKy; 

và  https://hdvnmientnhk.shutterfly.com  

3.  Các chi tiết khác xin liên lạc: Tr. Lệ Anh 

Nguyen: trishanguyen@yahoo.com  hoặc  

DaidienMTNHK@gmail.com  

4.  Chương trình tổng quát: Thứ Sáu: Nhập Trại. 

Thứ Bảy: Khai mạc trại (9 am), Sinh hoạt, Lửa trại 

(8-10 pm), Chủ Nhật: Giờ Tinh Thần (9 am). Sinh 

hoạt, Lửa trại (8-10 pm).Thứ Hai: Sinh hoạt. Chia 

tay (10 am). Chương trình có thể thay đổi. 
 

 

 

 

 

 

Tr. Nguyễn Tuyết Nga                            US $ 20.00 

Tr. Nguyễn Văn Chấn                              -   $ 30.00 

Tr. Hùng Nhân Đào                                 -   $ 20.00 

Tr. Dương Kim Sơn                                  -  $ 80.00 

Tr. Nguyễn Trọng Bảo                              -  $ 40.00 

Tr. Nguyễn Anna Biên                              -  $ 20.00 

Tr. Huân Vũ                                              -  $ 30.00 

Tr. Phô Nguyễn                                         -  $ 30.00 

Xóm TùngNguyên Sydney Canberra ÚC -  $200.00 

Thu  (tháng 1,2,3 /2017)                             $ 470.00 

Tồn quỹ $1809.88 + $470.00 =                  $2,279.88   

Chi phí báo LL số Mùa Đông 2016              $411.55 

Tổng cộng quỹ hiện có (30/3//2017)          $1,868.33 

http://www.thangtien11.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  HĐTN   Xóm Sacramento tham dự lễ trao Đẳng hiệu Đại Bàng cho 2 Đoàn Sinh LĐ Lac Việt California

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ACE Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ tham dự tang lễ Trưởng Huỳnh Đa Thức 

Hướng ĐạoSinh tham dự Thánh lễ an táng Trưởng Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân 

Lễ trao Đẳng thứ Eagle Scout (H1), Silver Award (H2) và tiệc Giáng Sinh LĐ Chí Linh HĐVN (H3) 

H3 H2 H1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Sinh hoạt HĐTrN 

Trưởng Niên Texas (H2), Trưởng niên Nam California (H5)Tham dự lễ chào cờ xuân Đinh Dậu 2017 

LBH Vùng Vịnh (H3), Gia Đình BH Nam Cali (H6) vui Xuân Đinh Dậu 

Lễ chào cờ đầu năm Đinh Dậu: Miền Trung Hoa Kỳ (H1), Miền Tây Nam Hoa Kỳ (H4) 

 Huynh Trưởng HĐVN tham dự tang lễ Trưởng Nguyễn Tuyên Thùy tại California 

 

  Thanh Đoàn Thánh Phêrô 2811 Dallas, TX chào cờ đầu năm 
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