
  

 



 

 
 

                       

                     
TRẠI HUẤN LUYỆN TRUYỀN THỐNG HĐ VÀ VĂN HÓA VN ( 20 & 21 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Miền Tây Bắc Hoa Kỳ                      Portland, Oregon  ( 20 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Miền Trung Hoa Kỳ                    Houston, Texas ( 21 ) 
 

 

 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2017 - Trang 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHỦ NHIỆM 

 

  LÊ VĂN PHƯỚC 
 

CHỦ BÚT 
 

NGUYỄN TĂNG BÌNH 
 

CỘNG TÁC TRONG SỐ BÁO NÀY: 
 

TÔ VĂN PHƯỚC 

TRỊNH MỸ PHƯƠNG  

LÊ ANH DŨNG - LÊ BÌNH  

KYM NGUYÊN - HỒ ĐĂNG 

NGUYỄN TRUNG TƯỜNG 

ĐÀ ĐIỂU SIÊNG NĂNG  

TRƯƠNG LẠC PHIÊU 

MADO THU HƯƠNG 

PHẠM MINH LAN 

MINH NGUYỆT 

ĐẤT NÂU 

Ý NGA - DIỆP LỤC 

NHÂN & HÙNG ĐÀO   
 

BÀI VỞ, THƯ TÍN XIN GỞI VỀ: 
 

EMAIL: hdtnvn1418@yahoo.com 

ĐỊA CHỈ:  LÊ VĂN PHƯỚC 

2518 PEBBLESTON DRIVE 

GARLAND, TX 75044 

ĐIỆN THOẠI: 

(214) 679-4874   Chủ nhiệm 

(214) 403-1923        Chủ bút 

         WEB SITE:  www.hdtnvn.net    
 

YỂM TRỢ TÀI CHÁNH GỞI VỀ THỦ QUỸ: 
 

ĐỖ MỸ LỘC 

10126 AVES Street 

Houston, TX 77034 
 

Trình bày:        TĂNG BÌNH 

Ấn loát:             DUY ĐẾN  

Web site:           ĐINH VI 

Phát hành:       LÊ PHƯỚC  

 

 

 

 

           

 

            

 

 

 

 

 

Liên Lạc số mùa Hè 2017 Trang bìa 1 

     Sinh hoạt Xuân Hè 2 

Mục lục  3 

Thư mùa hạ    4 

Lược sử Tr. Nguyễn Thị Hạnh Nhơn 5 

      Tiếc thương Trưởng Hạnh Nhơn 6 

Trưởng Nguyễn Hoài lìa Rừng  7 

Thương tiếc Tr. Nguyễn Văn Nụ và Tr. Nguyễn Phùng Trân 8 

Giới thiệu đơn vị: LBH Vùng Vịnh - California 9 

Bản phác thảo v/v Bầu VPT-VP HĐTN nhiệm kỳ TT11-TT12      11 

Tháng sáu với những niềm vui                                             12 

Trại Bách Hợp 23 ( Chi nhánh Đức)        14 

Trại tĩnh tâm các LĐ HĐVN Miền Trung Hoa Kỳ 2017          16 

Tốt nhất là đừng cãi nhau       17 

Văn Hóa Truyền Thống : Thoáng nét quê hương     18                    

Tình Làng Nghĩa Xóm                                                                  20 

   Đêm mưa ngũ lều              22  

   Trại Tokoyana - Colfax có gì lạ?                                                 23 

Mõ Làng                                                                                       27                      

Trại Khai Phá Ngành Thanh lần 3 ( 2017 )                                 29 

Thư mời tham dự Trại Đồng Tâm V Bắc California                 30 

Trại hè LĐ Bách Việt San José                                                   31 

Lúc về già mình sẽ… không làm những điều này                      32 

HĐVN Tài liệu huấn luyện Phần 2 (Kỳ 3)                     33 

Sinh hoạt Xuân - Hè                                                                     35 

   

 

http://www.hdtnvn.net/


 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2017   -   Trang 04 

  

 

 

     

. 

THÂN KÍNH MỜI QUÝ TRƯỞNG NIÊN THAM DỰ  

TRẠI HỌP BẠN BÁCH HỢP HĐTN NĂM 2017 TẠI CALIFORNIA 
 

 Báo Liên lạc số Mùa Hè 2017 phát hành vào thời điểm mà BTC Trại Họp Bạn Thẳng Tiến XI đang tất 

bật lo chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai mạc trại vào mùa hè năm 2018. Với các ACE HĐS gốc Việt đang sống 

tại nhiều miền đất trên thế giới, thì Trại Thẳng Tiến luôn là dịp để hội tụ lại với nhau trong tinh thần và lý 

tưởng HĐ, trong tình thân ái huynh đệ tỷ muội… Riêng với HĐTN, mà các Trưởng Niên đa số đang trong 

lứa tuổi lá vàng bay thường tự nhủ: " Tham dự trại TT ít ra để còn biết  ai đi ai ở trong cuộc đời này ", hoặc 

“ Bây giờ mà không đi TT này, chẳng biết có còn dịp nào nữa không!”. Ngoài chương trình trại đầy sinh 

động dành cho các ngành, cho HĐTN,  VP HĐTN cũng sẽ phối hợp với các Trưởng phụ trách Tiểu trại 

Trưởng Niên tổ chức Đại hội HĐTN để trình bày, tổng kết, thảo luận ... những vấn đề có liên quan đến sinh 

hoạt Trưởng Niên trong nhiệm kỳ vừa qua và việc bầu chọn lại trách vụ Văn Phòng Trưởng VP HĐTN theo 

quy ước cũng sẽ được thực hiện, do đó trong số báo LL mùa hè 2017 này, VP HĐTN sẽ phổ biến bản dự 

thảo với một số những quy định v/v bầu chọn VPT- VP HĐTN nhiệm kỳ TT XI – TT XII. Kính mời Quý 

Trưởng tham khảo và góp ý kiến trước tháng 5 năm 2018 để BĐH VPHĐTN đúc kết và phổ biến chính thức 

trong  số báo sau cùng của nhiệm kỳ từ TT X – TT XI ( LL số mùa hè 2018) và cũng mong các TN hăng hái 

dấn thân nhận lãnh trách vụ VPT- VP HĐTN,  hoặc đề cử các TN luôn dành tấm lòng và khả năng cho sinh 

hoạt chung này. 

Kể từ hôm nay cho đến ngày đại hội HĐTN tại TT XI chỉ còn khoảng 1 năm nữa, trong 12 tháng chờ 

đợi để " Mừng ngày gặp nhau chúng ta cùng nắm tay nhau". Theo chương trình sinh hoạt hàng năm, VP 

HĐTN  đã vận động các đơn vị Làng, Xóm, Gia đình ...  tự nguyện tổ chức họp mặt HĐTN thường niên. Năm 

nay Trại họp mặt BÁCH HỢP 2017  sẽ do các đơn vi HĐTN tại Nam California cùng cộng tác tổ chức gồm : 

LBH Quảng Tế, LBH Vạn kiếp, LBH San Diego, LBH Hồng Bàng, Gia đình BH Nam California.  

Trại trưởng : Trưởng Nguyễn Cửu Lâm ( GĐBH Nam Cali). 

                 THÂN KÍNH MỜI QUÝ TRƯỞNG NIÊN KHẮP MỌI NƠI VỀ THAM DỰ  

     TRẠI HỌP BẠN HĐTN BÁCH HỢP NĂM 2017 ( Mời xem chương trình tổng quát ở trang 28 ) 

        Cuộc đời không quá dài như ta tưởng! Cuộc sống chẳng còn có bao lâu nữa mà hững hờ! Cơ hội đến 

với mỗi người không nhiều, đừng chờ đợi lần khác! Xin hãy thực hiện những điều mình thích khi chúng ta 

còn có thể. Hãy cùng nhau tham gia Trại Họp Bạn HĐTN BÁCH HỢP 2017 tại Nam California. 

      Để thay cho lời kết BBT Báo LL xin trích bài thơ do Trưởng niên sưu tầm và chuyển đăng 

     Còn bao lâu nữa 

Tụi mình trên dưới bảy mươi; 

Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi. 

Số đông biến mất đâu rồi; 

Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn. 

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần; 

Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau? 

Thôi thì còn lại ngày nào;                                    

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi. 

Khác biệt gì cũng thế thôi; 

Mai kia nằm xuống để rồi được chi. 

Sao bằng ta cứ vui đi; 

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa. 

Tay với trời cao không thấu nổi 

Tuổi già mất bạn cũng mồ côi. 
                                (Nguồn Internet)          

TABTT Quý Trưởng. 
 

TM BBT Báo Liên Lạc. 

Beo - Tận tâm.  

Nguyễn Tăng Bình 
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-Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sanh năm 1927 tại Huế. Tên Rừng là Hạc Bác Ái. 

-Trưởng gia nhập đoàn Nữ Hướng Đạo trường Đồng Khánh Huế (Eclaireuse) do Nữ Trưởng Chenevier 

thành lập năm 1941.  

-Trưởng Hạnh Nhơn làm Đội Trưởng, Trưởng Phan Thị Sang làm Đội Phó Đội Cây Cau, với châm ngôn: 

Cây Cau Đứng Thẳng. 

-Năm 1950 Trưởng Hạnh Nhơn  gia nhập Việt Binh Đoàn ở Đệ Nhị Quân Khu. 

-Năm 1957 Trưởng Hạnh Nhơn thuyên chuyển về Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương - Huế. 

Chính tại nơi nầy Tr.Hạnh Nhơn chứng kiến sự hy sinh, mất mát của anh em Thương binh mà sau nầy 

Trưởng dấn thân phục vụ Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH. 

-Năm 1967 Trưởng được thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. 

-Năm 1969 được vinh thăng Thiếu Tá thuyên chuyển sang quân chủng Không Quân Quân Lực VNCH. 

-Suốt 25 năm phục vụ trong Quân Đội, Tr. Hạnh Nhơn được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân 

Chương. 

-Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Trưởng bị đi Tù Cải Tạo hơn 4 năm mới trở về.. 

-Phu quân của Tr. Hạnh Nhơn là Tr. Lý Nhật Hướng, Tên Rừng là Đà Điểu Điều Độ, nguyên là Tráng 

Trưởng Tráng Đoàn Hoa Lư - Liên Đoàn Cờ Lau - Đạo Thừa Thiên.. 

-Mặc dù bận rộn việc quân ngũ, Tr. Hạnh Nhơn vẫn làm tròn bổn phận người vợ hiền trong gia đình, đồng 

thời vẫn sinh hoạt,và bảo trợ cho Tráng đoàn Hoa Lư trong mọi hoạt động. 

-Năm 1990 cùng gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO2, cư ngụ tại Quận Cam. Tại nơi đây Tr. hăng 

say hoạt động trong nhóm Bạch Mã. 

-Trưởng Hạnh Nhơn tham gia Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị. 

-Năm 1996 Trưởng được mời làm Tổng Thư Ký Hội HO, Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ 

VNCH. 

-Năm 2004 Trưởng Hạnh Nhơn cùng với các Trưởng: Lê Mộng Ngọ, Tôn Thất Hy, Hoàng Ngọc Tuệ, Trần 

Tiễn San, Nguyễn Xuân Huề, Trần Xuân Thảo,  Nguyễn Khả Nhơn... tổ chức Kỷ niệm 70 năm Hướng Đạo 

Thừa Thiên - Huế. 

-Tháng 09 năm 2004 Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California được thành lập, Trưởng là 1 trong những 

thành viên sáng lập Làng, và được mời vào ban Cố vấn. 

-Song song với những sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên, Năm 2006, với tài năng và đức độ Trưởng được 

toàn thể Hội viên Hội Cứu Trợ TPB và CNQP bầu làm Hội Trưởng. 

Từ ngày đảm nhận chức vụ Hội Trưởng đến nay, Trưởng đã cùng hợp tác với Trung Tâm Asia, Đài Truyền 

Hình SBTN và các Ca Nghệ Sĩ tổ chức Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh"- Người Thương Binh VNCH. 

Từ đó đến nay đã trải qua 10 kỳ Đại Nhạc Hội. 

         *Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đã trao tặng Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn  

Huân Chương Bách Hợp (năm 2012) và Huân Chương Bắc Đẩu (năm 2016) để tưởng thưởng công 

lao đóng góp của Trưởng cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. 
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            Tieác  thöông 
           

 Mây giăng xám cả bầu trời 

Chị đi để lại ngậm ngùi tiếc thương 

Nhớ ngày sinh hoạt thông thường 

Chị luôn tươi tắn dễ thương dịu hiền 

Nay chị ra đi vĩnh viễn 

          Chúng em buồn đưa tiễn lệ vương 

Dòng đời trôi nổi chị buông 

Nay về cõi tịnh thiên đường xa xăm 

Cầu nguyện với nén hương trầm 

Chúc cho chị được yên nằm thảnh thơi 

Hồn bình an bên kia trời 

Về nơi vĩnh cửu xa xôi nghìn trùng 
 

                                           Minh-Nguyệt 

                                 Nguồn Internet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-FxYh0vv_pVA/WPzr9bhuJGI/AAAAAAAADKA/DxXB7nc7FWwwEQRNZ_86r_11s5V9j9TJgCLcB/s1600/baHanhNhonvacacchau.jpg
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LÀNG BÁCH HỢP VÙNG VỊNH ( BẮC CALIFORNIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh được chính thức 

thành lập ngày 4 tháng 2 năm 2017 do sự sát nhập 

của Làng Bách Hợp San Jose và Xóm Oakland. Hai 

đơn vị HĐTN này đã sinh hoạt từ những ngày sơ 

khai của phong trào HĐVN tại hải ngoại, và đã 

cùng tham gia chung rất nhiều chương trình sinh 

hoạt với nhau rất vui vẻ và hào hứng. Từ đó, các 

Trưởng của hai đơn vị muốn sát nhập lại thành một 

để cùng nhau phát triển ngày càng vững mạnh hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tình hình địa 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 San Jose”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giờ đây không còn phù hợp nữa. Các Trưởng đã 

họp và thảo luận với nhau và tất cả đều đồng ý đổi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

tên mới của Làng là: "LÀNG BÁCH HỢP VÙNG 

VỊNH ". Cũng theo tinh thần cuộc họp do Tiên Chỉ 

Làng là Trưởng Nguyễn Đình Tuấn chủ trì, các 

Trưởng tiếp tục tín nhiệm Trưởng Đào Ngọc Minh 

làm Trưởng Làng Bách Hợp Vùng Vịnh 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 

Sau  Hội  Nghị  Costa  Mesa , Trưởng Mai Liệu và  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Nguyễn Đình Tuấn đã kêu gọi các anh chị 

em Trưởng Niên trong vùng sinh hoạt lại với nhau. 

Từ đó các Trưởng Niên thuộc Xóm Oakland và các 

Trưởng Niên thuộc Làng Bách Hợp San Jose đã 

sinh hoạt với nhau thường xuyên hơn và cùng tham  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gia các Trại Cát Vàng và các Trại ThẳngTiến, là 

những sinh hoạt có quy mô lớn. Tính đến nay, đơn  



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2017   -   Trang 10 

vị có khoảng 50 

Trưởng Niên 

sinh hoạt đều 

đặn và đã tổ 

chức được 5 

Trại Cát Vàng. 

Trại Cát Vàng 

đầu tiên được tổ 

chức ngày 

03/07/1997 tại Ed Levin County Park - Milpitas. 

Ngoài ra, đơn 

vị còn thường 

xuyên tổ chức 

rất nhiều sinh 

hoạt khác nhau 

trong năm để 

tạo cơ hội cho 

các Trưởng 

Niên gặp mặt 

và vui chơi với 

nhau, cũng như sinh hoạt chung  

với các Liên 

Đoàn Hướng 

Đạo tại địa 

phương, nhằm 

đóng góp cho 

sự phát triển 

chung của 

Phong Trào 

Hướng Đạo 

Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Làng Bách 

Hợp Vùng 

Vịnh chúng tôi 

gồm các 

Trưởng Niên 

Hướng Đạo 

người Mỹ gốc 

Việt tuỗi từ 25 

trở lên, là 

những người đã 

từng tham gia phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam, 

hoặc đã hay đang sinh 

hoạt trong các đơn vị 

Hướng Đạo người Mỹ 

gốc Việt tại Hoa Kỳ, 

hoặc là những người lớn 

yêu thích sinh hoạt 

Hướng Đạo và tôn thờ 

Lý Tưởng Hướng Đạo 

cao quý. Chúng tôi đến 

với nhau để 

cùng chia sẻ 

những tâm tình 

buồn vui của 

đời Hướng 

Đạo, và cùng 

tham gia 

những hoạt 

động vui tươi 

và hữu ích, như: sinh hoạt ngoài trời, cắm trại, ca 

hát, vui chơi, 

sinh hoạt phục 

vụ cộng đồng, 

v…v.  

Ngoài ra, 

chúng tôi cũng 

mong muốn 

gìn giữ và 

phát huy 

truyền thống 

văn hóa Việt tại xứ người, bằng cách truyền trao 

những giá trị 

tốt đẹp này lại 

cho các thế hệ 

thanh thiếu 

niên Hướng 

Đạo người 

Mỹ gốc Việt, 

để các em biết 

trân quý ngôn 

ngữ, văn hóa, và truyền thống Việt Nam tốt đẹp 

ngàn đời của 

Tổ Tiên, và 

để các em 

luôn tự hào 

mình là người 

Việt Nam. 

Sống trong 

một đất nước 

đa ngôn ngữ 

và đa văn hóa 

như đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi mong muốn mọi 

người biết sống hòa hợp 

với nhau và tôn trọng văn 

hóa và tín ngưỡng của 

nhau, để cùng nhau xây 

dựng một thế giới an bình 

và hạnh phúc. 
 

Trịnh Mỹ Phương 
(PhượngHoàngNhiệtThành) 

MõlàngVùngvịnh  28/03/2017. 
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QUY ĐỊNH VẾ VIỆC ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  TRÁCH VỤ VĂN PHÒNG TRƯỞNG 

         VĂN PHÒNG HĐTN ( Nhiệm kỳ TTXI - TTXII ) TRONG ĐẠI HỘI HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN. 
                 

                    Tham chiếu:  Quy ước Hướng Đạo Trưởng Niên ngày 29 tháng 6 năm 2014  

                                          v/v  Bầu chọn Tân Văn Phòng Trưởng VP-HĐTN  
       

 A/ CÁC TRÁCH VỤ BẦU CHỌN TRONG ĐẠI HỘI HĐTN TTXI GỒM:    

      1 - VĂN PHÒNG TRƯỞNG :  1 Trưởng.  Do Đại hội HĐTN bầu chọn  

      2 - Các phần hành khác trực thuộc VP HĐTN ( VP Phó, Cố vấn, Tổng thư ký, Trưởng phụ trách báo Liên Lạc…) 

Trưởng Tân Văn Phòng Trưởng sẽ tự tìm các Trưởng từng phần hành để điều hành Văn phòng HĐTN & Báo LL 

( Danh sách tất cả các Trưởng trực thuộc VP.HĐTN nhiệm kỳ mới phải được thông báo đến các đơn vị HĐTN 

trước 31 tháng 9 năm 2018 ) 

      3 - NHIỆM KỲ : 

    Nhiệm kỳ dành cho các trách vụ thuộc VP/HĐTN bắt đầu từ Đại hội HĐTN trại TT nầy đến Đại hội HĐTN trại 

TT kế tiếp. ( TT XI đến TT XII). 
 

B/  ỨNG CỬ  Hoặc ĐỀ CỬ : 

         1 -  HĐTN ra ứng cử : 

                   a - Phải là HĐTN đã tuyên lời hứa và đang sinh hoạt trong một đơn vị HĐTN có ghi danh với VP/HĐTN.  

( 28 đơn vị + VP/HĐTN ) 

                   b - Thời gian sinh hoạt liên tục với 1 đơn vị HĐTN ít nhất là 1 năm tính tới ngày ứng cử ( hoặc đủ 12 tháng 

khi chuyển đổi đơn vị cũ và mới ) 

       c - Phải hiện diện trong ngày bầu cử ( Đại hội HĐTN ) 

       d - Thời gian ghi danh ứng cử từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày Đại hội. 

        2 -  Trường hợp đề cử : ( Trong ngày Đại hội HĐTN) 

       a - HĐTN đề cử và HĐTN được đề cử phải theo quy định ở phần 1 ( a, b, c..) 

       b - Thời điểm đề cử  :  Đề cử ngay trong ngày Đại hội. 

              Để tránh trường hợp độc diễn trong việc Ứng cử - Bầu cử nên có 2 Trưởng ứng cử viên. 
  

  C/  BẦU CỬ : 

         1 -  Mỗi đơn vị HĐTN ( có ghi danh với VP/HĐTN ) một phiếu bầu ( 28 đơn vị  + 1 VP/HĐTN ) 

         2 -  Trưởng Đại diện cho đơn vị phải hiện diện trong lúc bỏ phiếu 

      ( Danh tánh Tr. Đại diện xin vui lòng báo cho VP/HĐTN trước ngày 20/6/2018 ) 

         3 -  Trường hợp đơn vị không có Trưởng nào tham dự Đại hội, nhưng muốn tham gia bầu cử phải làm giấy ủy 

quyền cho một Trưởng Niên khác đại diện đơn vị mình gởi về VP/HĐTN trước ngày 20/6/2018, hoặc Tr. đại diện trình 

giấy ủy quyền cho Ban bầu cử trong ngày đại hội. (Mỗi TN chỉ được nhận 1 sự ủy quyền mà thôi ) 
 

  D/  CÁCH THỨC BẦU CHỌN : 

         1 -  Bầu chọn theo thể thức: Trực tiếp - Kín - Đa số tương đối ( Tr. đắc cử là Trưởng nhận được nhiều phiếu bầu 

nhất ). Trường hợp phiếu bầu bằng nhau : Những Trưởng có phiếu bầu cao nhất bằng nhau sẽ được bầu ở vòng kế 

tiếp để chọn 1 Trưởng ( Sau 3 vòng bầu chọn nếu số phiếu vẫn bằng nhau, kết quả cuối cùng sẽ do VP Trưởng và Cố 

Vấn đương nhiệm quyết định) 

         2 - Ban Bầu Cử ( do HĐTN tham dự Đại hội đề cử, không bao gồm các Trưởng là Ứng cử viên) gồm: 

                   1 Trưởng ban : Xem xét, giải quyết, quyết định mọi vấn đề Ứng cử - Bầu cử theo các quy định dẫn thượng. 

       1 Phó ban : Phụ giúp Trưởng ban điều hành các diễn tiến bầu cử ( Điều hợp viên ) 

                   2 Trưởng Nghiêm phép  phụ trách việc giữ gìn trật tự chung. 

       1 Kiểm soát viên : Duy trì việc bầu cữ đúng theo những điều đã được quy định 

       2 Thư ký : Ghi chép diễn tiến việc bầu cử 

         2 Kiểm phiếu viên : Kiểm soát phiếu bầu. 
 

E/ BÀN GIAO TRÁCH VỤ VĂN PHÒNG TRƯỞNG: 

          Việc bàn giao trách vụ Văn phòng Trưởng giữa Cựu và Tân VPT cần được diễn tiến ngay trong thời gian Trại 

TT nơi tổ chức Đại hội HĐTN.  
 

      Mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho việc bầu cử xin liên lạc trực tiếp về VP/HĐTN .  

Email: hdtn1418@yahoo.com  

Điện thoại : cell (214) 679-4818 ( Tr. Lê Văn Phước ) 

BẢN  PHÁC  THẢO 
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Ở xứ sở của nước Kangaroo này, tháng 6 có ngày sinh nhật của Nữ Hoàng và cũng ở cái nước Đại thử 

này HĐTrN - Xóm Tùng Nguyên Sydney & Canberra tháng 6 là tháng có rất nhiều ngày vui! Có tới 1/3 tổng 

số thành viên có ngày sinh trong tháng 6 nhưng đặc biệt năm nay tất cả phải lùi vào bóng tối để dành tỏa 

sáng cho 2 ngày  mà sẽ không có lần thứ 2 trong đời. Đó là ngày 18/6 mừng Đại thọ 90 Trưởng Hà Mã 

Trương Lạc Phiêu và  25/6 là sinh nhật Xóm 15 tuổi. Thậm chí Sóc tôi cũng vừa được các con mừng Khánh 

thọ 70 cách đây 1 tuần nhưng không dám hé môi mặc dù rất rất muốn cùng  anh chị em tay trái xum vầy.  

Quả thực Đại Thọ của Trưởng Hà Mã là ngày đại hỷ, con cháu xum họp, anh em tay trái  quây quần ấm 

cúng, tuổi hạc không dấu được niềm hạnh phúc. Tất cả những điều này được ghi lại thật rõ nét trong những 

hình ảnh và càng thấm thía hơn trong lời tâm sự của Trưởng Hà Mã Hăng Hái Trương Lạc Phiêu người anh 

vô vàn thân yêu của Tùng Nguyên. ( đính kèm) 

Đúng 12.00 giờ anh Hà Mã Hăng Hái oai nghi đứng trên thảm cỏ xanh được những người em tay trái 

rước vào gia thất của Trưởng Trương Lạc Phiêu.   
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LỜI TÂM TÌNH CỦA TRƯỞNG TRƯƠNG LẠC PHIÊU - HÀ MÃ HĂNG HÁI 

TRONG NGÀY MỪNG THƯỢNG THỌ 90. 

 

Thưa quý Trưởng trong Xóm Hướng Đạo Tùng Nguyên, 

Trước hết phải nói: Tôi tận cùng xúc động khi quý Trưởng đáp lời mời tham dự sinh nhật 90 của tôi. 

Như quý Trưởng đã biết, tôi có nhiều bằng hữu nhưng chỉ mời quý Trưởng đến chung vui mà thôi, lý do 

thật đơn giản: Quý Trưởng có trình độ văn hóa cao và đồng đều, thêm nữa cùng là anh em Hướng Đạo một 

nhà, coi nhau vừa là bằng hữu vừa là huynh đệ tỷ muội. 

Các con tôi rât quý mến và hâm mộ quý Trưởng trong Xóm Tùng Nguyên chúng mình và thường ao ước 

cuối đời có được những bằng hữu anh em như qúy Trưởng trong Xóm mình. Tôi vô cùng hãnh diện và thực 

tình nói như vậy. 

Các cháu cứ năn nỉ tôi tổ chức mừng Thượng Thọ 90 này tại một nhà hàng sang trọng, mời thật nhiều 

người tham dự cho xứng với những khách quý mà đời chỉ có một lần Thượng thọ, nhưng tôi vốn không 

chuộng hình thức nên tổ chức đơn giản tại nhà để cô đọng trong không khí thân mật, chân tình như bao 

nhiêu Xuân qua đã hân hoan được đón tiếp tại tệ xá này với ly rượu mừng Xuân mà người mời lẫn khách 

mời đều vui vẻ thân ái. 

Chắc quý Trưởng còn nhớ mới năm nào Xóm chúng ta về Canberra mừng Thượng Thọ 90 của Trưởng 

Viêm, nay Trưởng Viêm đã theo chận cựu Trưởng Xóm Trương văn Thanh lìa rừng. Vẫn biết lá vàng rụng 

xuống để lá xanh nẩy lộc đâm chồi nên tôi luôn  hy vọng lá xanh rừng Tùng Nguyên vẫn hằng xanh tươi để 

xứng là thế hệ tươi mát nối tiếp thế chỗ những lá vàng rụng rơi. Xin cám ơn tất cả và đặt hy vọng vào quý 

Trưởng chung tay góp sức giữ cho Tùng Nguyên trường tồn. 

Hà Mã Hăng Hái Trương Lạc Phiêu  Trưởng Xóm Tùng Nguyên Sydney&Canberra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trưởng Hà Mã Trương Lạc Phiêu: 

Sinh ngày: 20/6/1927 tại Huế - Việt Nam. 

Ngày vào Hướng Đạo : tháng 10/1956  

Tuyên hứa ngày : 9/12/1956 

Tên Rừng : Hà Mã Hăng Hái 

Lên đường ngày: 29/12/1967 

Phó Tráng Trưởng Tráng Đoàn Chi Lăng Đạo Lâm Viên. 

Huân Chương Bách Hợp ngày 15/7/2009 

Community Service Award của Thủ Hiến NSW/ Australia 

Xóm Trưởng Xóm Tùng Nguyên Sydney & Canberra / Úc Châu.  

                               Sóc - Khiêm tốn  
 Mõ Xóm Tùng Nguyên Úc Châu tường trình. 
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Trại được tổ chức tại” Am Donnerskopf - 

35510 Butsbach, Wetteraukreis. Từ 14:00 ngày 14. 

đến 12:00 ngày 17.04.2017 

      Mục đích: Như thường lệ, nhằm kết thân giữa 

các LĐ, đặc biệt lần này Hùng Vương kỷ niệm 30 

năm thành lập. 

     Tham dự trại, ngoài các LĐ Sào Nam (SN), 

Hùng Vương (HV), Hoa Lư (HL) cùng các Làng 

Bách Hợp (BH) Hùng Vương - Hoa Lư còn có 

thêm Phụ huynh -Thân hữu, nâng tổng số tham dự 

trại trên dưới 100 người. 

     Chương trình sinh hoạt trại cũng như các trại 

Bách Hợp trước đây: Sinh hoạt theo Tiểu Trại (TT), 

gồm các TTẤu, Thiếu, Thanh. Làng BH sinh hoạt 

vừa giúp TT Ấu, Thiếu của Làng. 

     Các Trưởng phụ trách TT Ấu gồm Trưởng 

Hoàng Lan (HL), Dũng - Thu Vân - Vân Trí (SN), 

Bình (HV) và Thanh Quang. 

     Các Trưởng phụ trách TT Thiếu gồm Trưởng 

Hoàng Hải (HL), Hào, QuangTrí (SN). 

     Trưởng phụ trách TT Thanh gồm Tr. Bích Vân 

(HV), Quang Hãn (SN). 

     Trưởng Phan quốc Việt (Làng BH-HV) phụ 

trách HĐTrN... 

     Việc ăn uống lần này, các TT tự lo. Ngoài 

chương trình sinh hoạt TT, một trò chơi lớn được 

Ban Điều Hành (BĐH) tổ chức cho toàn trại vào 

sáng Chủ Nhật 16.04. 

     LĐ Hùng Vương cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm 

thành lập từ 14:00 đến 19:00 Chủ Nhật 16.04.2017. 

     Chúng tôi tạm đúc kết, rút ra những Ưu và 

Khuyết của kỳ trại như sau: 

             Trước hết là Ưu điểm: 

Nhân số tham dự (như những lần trước) đông 

hơn dự tính.. Điều này làm cho ACE nghĩ rằng: trại 

Bách Hợp (BH) cũng … " còn hấp dẫn!" 

 Sinh hoạt toàn bộ theo TT làm các em thích thú 

hơn theo sự trình bày của các em như sau: 

     Ấu: Được có chỗ ăn ở và chơi riêng; ăn thịt ít 

rau nhiều, các em rất thích điều này. 

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

     Thanh: lần này ngủ lều, tuy ngày cuối trại... 

tuyết lại rơi (cũng may!) và cũng "tự túc" mọi thứ, 

các em thấy như vậy thích hợp hơn theo lứa tuổi 

của mình. Tuy nhiên đề nghị lần sau phải tính lại vì 

riêng việc lo ăn uống mất khá nhiều thời gian. Em 

Công (HV) đã trình bày: Sáng lo nhóm lửa cho ăn 

sáng, tắt lửa! Trưa lại nhóm lửa lo ăn trưa, tắt 

lửa..và chiều lo nhóm lửa..lo ăn chiều....Ai cũng 

cười vui vẻ về trình bày của em... 

     Các em Thanh luôn giúp Trại trong mọi công 

việc, không nề hà dù… nặng nhọc! TT của các em 

cũng thật gọn gàng, ngăn nắp và lần này còn có một 

Cổng TT riêng… 

     Các em Ấu, luôn thêm "dân mới", cũng đã 

chứng tỏ sự dạn dĩ, hòa nhập, nhanh chóng thân 

thiện giữa các em, nhất là tuy nói chưa thật... trôi 

chảy nhưng trong tiết mục của mình, các em đều 

dùng tiếng Mẹ! Kỳ trại này có 5 em Nhập Bầy! 

     Tương tự bên Thiếu cũng vậy và lần này các 

Thiếu đã trình diễn hợp ca bằng Anh ngữ ở Lửa trại 

đã được tán thưởng nhiều lần... 

     Tinh thần kỷ luật của tất cả các em cũng thật 

đáng khen và sau cùng các em vẫn... mạnh khoẻ 

đến khi rời trại, thật đáng mừng...! 

     TT HĐTrN , Phụ huynh-Thân hữu đã tích cực 

tiếp tay với LĐ-HV, cũng như BĐH, trong mọi 

công việc, nhất là tổ chức kỷ niệm 30 năm của HV. 

Cũng có "nhiều khuôn mặt mới tham dự lần đầu.". 

Việc đi thăm di tích nơi đóng quân La Mã "mấy 

trăm năm trước"cách trại khoảng 15-20 phút lái xe 

nhằm thời tiết xấu nên ai cũng muốn quay về trại ! 

     Chương trình tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập 

LĐ-HV không ngờ quan khách "phút cuối" tham dự 

thật đông. Tr. Minh Hùng ước lượng chỉ khoảng 

năm bảy quan khách, thân hữu vì một số trước đó 

đã trả lời không thấy hứa chắc chắn lắm...Sau phần 

nghi thức gắn sao Thâm Niên lên Cờ Đoàn. Các 

màn văn nghệ tập "vội vàng" với sự đóng góp của  
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các TT bởi một số các em HV không dự trại được, 

đã gây nhiều bất ngờ thích thú cho người xem. Với 

sự hồn nhiên của Ấu trong hoạt 

cảnh Mẹ Âu Cơ..."trăm con chui 

ra từ.. trứng!", các màn Vũ của 

Thiếu, Thanh và sau cùng hoạt 

cảnh Hội Nghị Diên Hồng, tuy đã 

trình diễn nhiều lần trên sân 

khấu…kể cả không phải riêng 

HĐ, vẫn còn.... ăn khách lắm! 

     Đặc biệt mấy cái "Bánh 

mừng...sinh nhật lần thứ 30" của 

HV do Tr. Dung (HL) bỏ nhiều 

công sức, rất nhiều công sức, từ 

đánh bột, nướng bánh.v.v. đã 

được bà con khen ngợi không ít. 

Máy hình, Handy... chụp lia lịa...  

     Tất cả đã đóng góp hết lòng hết sức vì Phong 

Trào, vì phụ tay với CN, có những người không 

nhớ tên, thật xin lỗi, những ACE HĐ "cũ" như các 

Tr. Quốc Phong, Phú (em Phong)… đã nướng thịt 

để mời khách cũng như trại sinh suốt buổi mà nhất 

là phải A.A.A thật to cám ơn Tr. Quỳnh (HL) trong 

việc bếp núc cho HĐTrN và ngày Chủ Nhật cho 

trại. Cũng không thể quên Nhơn của SN ngày xưa, 

đã giúp trong việc "hậu cần" rất nhiều… Những 

ACE tiếp tay trong bếp, rửa lau chén bát, ly tách 

của các LĐ, Thân hữu: Anh Hùng (?) đi với Tr. 

Kiệt, anh Vũ giúp trang nhà, các Tr. LĐ-SN,HV, 

HL... và nhiều ACE khác như đã thưa, không ..nhớ 

hết tên.v.v. và .v.v. 

     Nhờ tất cả những thiện chí đóng góp vào việc 

chung, không một chút tư tác, không hề " có ý thủ 

lợi riêng (?!)", cho nên những kết quả đạt được thật 

đáng khuyến khích về mặt tinh thần cho BĐH cũng 

như các Trưởng HĐ: Những người luôn tuân thủ 

Lời Hứa và Luật HĐ. Không" sợ cô đơn vì luôn có 

Phụ huynh - Thân hữu hết lòng tiếp tay, góp sức "... 

      Khuyết điểm: 

      Việc ăn uống theo TT, nếu có TT " đã quen " 

thì cũng có TT " chưa quen" việc tính toán chợ búa, 

nhất là e ngại cho nên thà rằng " dư một chút hơn là 

thiếu " và đã đưa đến việc .. " quá dư! ". 

 

 

 

 

 

TT Thanh sẽ lưu tâm việc em Công (HV) góp ý để 

có thêm nhiều thời gian sinh hoạt cho các em trong 

lần tới. Sẽ nhớ lời đề nghị của các 

em: Trại không có giờ Kết Thân, 

thăm viếng giữa các TT! Đêm lửa 

trại nên có chương trình rõ ràng, 

kết hợp với các TT để các em 

không… thắc mắc trong trò chơi 

lớn có phần các Đội tham dự sẽ 

đóng góp văn nghệ lửa trại, Đội 

đã tập và đã thông qua Trạm. Ở 

lửa trại các em… chờ mà không 

thấy sẽ trình diễn như đã nói... 

      Bích báo không thấy TT 

hưởng ứng (?), chỉ có 1 bài của 

Tr. Thủ Quỹ!  

   Đại hội Hội viên đã tổ chức tối 

 thứ Bảy, 15.04.2017, sau khi nghe tường trình 

những hoạt động cũng như phần tài chánh của Ban 

chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2015-2017, đại hội 

không có thắc mắc và BCH từ chức. Trưởng Minh 

Hùng (HV) được đại hội ủy nhiệm làm chủ tọa điều 

khiển buổi họp bầu BCH mới nhiệm kỳ 2017-2019. 

Kết quả: 

  Trưởng Nguyễn ngọc Anh (SN) được tín nhiệm 

vào chức vụ Chủ Tịch 

  Trưởng Lý Kiệt (HĐTrN) Thủ Quỹ 

  Trưởng Nguyễn đức Liệu (HL) Thư Ký 

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

     Một trong những việc BCH mới phải cố gắng 

hoàn tất là làm và nộp thủ tục xin trở thành Hội 

Công Ích (Gemeinnütziger Verein e.V.) mà trước 

đây do hiểu lầm khiến "dậm chân tại chỗ!". 

     Sinh hoạt trực tiếp với HĐ qua các LĐ đều phải 

đóng Niên Liễm Hội viên. 

     Sau cùng, theo sự lượng giá của các em trong 

phần Tổng kết trước khi chia tay: 

     Ấu - Thiếu và Thanh cùng đưa nhận xét : Trại 

đạt được thành công từ 80 đến 90%. 

     Tổng kết nêu trên, có lẻ còn thiếu sót, xin quý       

Trưởng bổ túc thêm. Xin cám ơn 

     Thân ái btt 

     BĐH Trại BH 23  (22.04.2017) 

 
 

 

                                                            Tr. Gà Lôi 

                                                              Chuyển đăng 
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Vấn đề giáo hạnh luôn luôn là mục tiêu hàng 

đầu của phong trào Hướng Đạo như lời hứa thứ 

nhất của HĐS là " Cố gắng hết sức làm bổn phận 

đối với tín ngưỡng, tâm linh..." 

Vì thế gần 20 năm qua Trại Tĩnh Tâm của các 

Liên đoàn HĐVN vùng Houston đã được mở ra vào 

cuối tháng 3 hay đầu tháng Tư 

hằng năm và đã trở thành một 

truyền thống từ năm 2000. 

Đặc biệt năm nay, năm 

2017, theo quyết định của Ban 

Đại Diện HĐVN Miền Trung 

HK thì một Trại Tĩnh Túc của 

HĐ Phật Giáo được mở ra 

song hành với Trại Tĩnh Tâm 

Mùa Chay của HĐ Công Giáo 

vào cùng một thời điểm chung là vào cuối tuần lễ 

từ ngày 6 đến ngày 9 Tháng Tư năm 2017 vừa qua 

Trại Tĩnh Túc 2017 tại Chùa Pháp Luân cho các 

Hướng Đạo Sinh LĐ Pháp Luân và một số Đoàn 

sinh các LĐ bạn trong vùng để chuẩn bị tâm hồn 

chào đón Mùa Phật Đản 2017- Vesak Phật lịch 

2561. 

Trại Tĩnh Tâm Mùa Chay 

2017 hàng năm cho Hướng Đạo 

Sinh công giáo của các LĐ 

Hướng Đạo VN vùng Houston 

tại đất trại Tu Hội Tận Hiến, 

Waller TX. 

“Thiên nhân tương dữ!” (Khi 

nên, trời cũng chiều lòng) nên 

Thượng đế đã ưu đãi dành cho 

Scout Retreat Camp 2017 một 

thời tiết vô cùng tốt đẹp và thuận lợi ở cả 2 nơi đất 

trại.  

Nằm về phía Nam Houston, chùa Pháp Luân; 

địa chỉ tại 13913 S Post Oak Rd, Houston, TX 

77045, đây cũng là nơi sinh hoạt hàng tuần của LĐ 

Pháp Luân, một LĐ Hướng Đạo có tuổi đời gần 20 

năm của HĐVN miền Trung Hoa Kỳ. 

Hậu liêu, hội trường và vườn Chùa tuy không 

rộng nhưng cũng đủ không gian thiên nhiên cho 

khoảng 50 trại sinh 2 LĐ Pháp Luân và Lạc Việt 

tham dự trại Tĩnh Tâm Buddhist Retreat Camp 

2017. 

Hướng dẫn Từ bi quán cho các em có chư Tôn 

đức: Sư Nguyên Thông và Sư Đức Hiền. Quý 

Trưởng  trong ban tĩnh huấn: Tr Linda, Tr Ngọc và 

Tr Hảo giúp các em tìm hiểu thêm về Phật Pháp và 

thực hành trong đời sống. Những khoá tu tập tĩnh 

huấn này cũng giúp các em khai mở những điểm 

sáng tâm linh, một phần nữa là các em cũng có nhu 

cầu tìm hiểu học hỏi về tín ngưỡng tôn giáo để có 

thể đạt được BSA Religious Award. 

Cùng lúc đó nơi phía Tây Houston, TRẠI TĨNH 

TÂM MÙA CHAY 2017, 250 trại sinh của 3 Liên 

đoàn Lạc Việt, Đất Việt và Mân Côi cũng được 

khai diễn tại Nhà Tĩnh Ta ̂m 

Thánh Anne Le ̂ Thị Thành; Tu 

Hội Tận Hiến (ICM) 20303 

Kermier Rd. Waller, TX 77484 

với chủ đề "The Word is a gift. 

Other persons are a gift " Lời 

Chúa là một hồng a ̂n. Tha nha ̂n 

là một hồng a ̂n (Sứ điệp mùa 

Chay 2017 của Đức Thánh 

 Cha ) 

Ban Tổ Chức Trại đã mời Trưởng Linh mục 

Phê rô Trần Quốc Anh từ Dallas-F Worth là Cha 

linh hướng trong 3 ngày tĩnh huấn và quý Thầy Sáu 

Nguyễn Tri Lý, Thầy Sáu Trần Thế Kỷ, Thầy Phạm 

xuân Khôi, Thầy Nguyễn Khảm đã nhiệt tình giúp 

chương trình tĩnh tâm cho các em HĐS ba ngành 

Thanh Thiếu Ấu đạt nhiều thành quả tốt đẹp. 

Quý Cha Dominique Trịnh 

Thế Huy OP, Cha Anthony Trần 

Ngọc Hùng OP, Cha Francis 

Hải Minh ICM. cũng đã hy sinh 

thời giờ đến ngồi Toà giải tội 

cho các em trong chiều thứ Bảy. 

Quý Trưởng và Phụ huynh 

các Liên đoàn Hướng Đạo Lạc 

Việt, Mân Côi và Đất Việt đã 

sốt sắng đồng hành và góp phần 

trong công cuộc giáo dưỡng thăng tiến đời sống 

tâm linh của con em đoàn sinh thân yêu của mình. 

Trại Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 là một hành 

trình  Đức Tin của người  Hướng  Đạo  Sinh  Công  
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giáo cùng về nhà Cha để được sống lời Chúa và yêu 

mến tha nhân. 

Đây cũng là cơ hội mà phụ huynh 3 Liên Đoàn 

nối kết cùng nhau qua một điểm chung là sự quan 

tâm, tình yêu thương của cha mẹ và con cái được 

thể hiện qua buổi chia sẻ giữa phụ huynh và các 

con em sau Thánh lễ Chủ Nhật tại sân Trại. 

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Trời Phật đã cho chúng ta 

một thời tiết tuyệt vời trong cuối tuần Trại Tĩnh 

Tâm vừa qua, để tất cả trại sinh của hai tôn giáo lớn 

có dịp vui sống tương thân tương ái trong tình anh 

chị em Hướng Đạo một nhà, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ước gì những chương trình thăng tiến tín 

ngưỡng tâm linh trong phong trào HĐVN hải ngoại 

luôn được tiếp nối như một truyền thống tốt đẹp 

cần lưu giữ cho nhiều thế hệ mai sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó cũng là thể hiện phương cách sống theo 

Luật và Lời Hứa mà Hướng Đạo Sinh chúng ta 

hằng tuyên xưng. 

ĐĐSN 
Scout Retreat Camp  

Tháng 4 năm 2017 

 
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thương về hai em: N.L 
 

Có hối hận cũng bộn bề thương tổn 

Chẳng ôn tồn không thể trốn trực ngôn 

Người lệ tuôn, kẻ lẫn lộn mất khôn 

Tâm bất ổn dập dồn toàn cáu kỉnh. 

  

 

 

 

 

 

Khó phục thiện mấy anh chàng bướng bỉnh 

Búa Bất Bình quyết định đóng nhiều Đinh 

Các cô nàng nhõng nhẽo hết thông minh 

Cùng nổi nóng long trời ai bình tĩnh? 

  

 

 

 

 

 

       Chiến tranh lạnh vài ngày như thiền định 

Em bình tâm dưới lăng kính hiền lành 

Anh bình… tính học: trầm tỉnh, hòa bình 

Càng yên tĩnh càng quân bình phẩm tính. 

  

 

 

 

 

 

Bao tà định sẽ thưa trình chánh định 

Hai kẻ thù sẽ đủng đỉnh đồng minh 

Bao phân minh sẽ tươi tỉnh thưa trình 

Người thiện thánh, cửa thái bình rộng mở. 

 

Á Nghi      
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                                                                                                                                              Tr. Nguyễn Trung Tường TTK VP HĐTN 

Gởi Tr.Nguyễn Tuyết Nga (Delaware)                                                                                                                                    

Em đã nhận được thư riêng của    

Trưởng thông báo đã dời nhà về  

Maryland. Nhận được thư của Trưởng 

em rất mừng vì đã không liên lạc phone 

được với Trưởng gần đây, nhìn chữ viết 

của Trưởng vẫn còn cứng cáp và lời 

văn rất rõ ràng mặc dù đã hơn 88 tuổi, 

em quá phục!  

Em đã nhắn với ban liên lạc chỉnh 

lại địa chỉ của Trưởng rồi. Xin cám ơn 

Trưởng đã thông báo và lúc nào cũng 

tận tình với báo Liên lạc.   

  Em  Nguyễn Trung Tường (Sói). 

 

Tr. Jeanine Hồng Hoa (LBH Houston, TX)          

     Được biết Trưởng đã dành rất  nhiều thời gian 

trong cuộc sống để sưu tìm nghiên cứu những ứng 

dụng tuy không lớn nhưng đem lại lợi ích thiết thực 

trong sinh hoạt hàng ngày cho mọi người, đó là 

những: những “Mẹo vặt”. BBT báo Liên Lạc/VP 

HĐTN sẵn sàng đưa những công khó của Trưởng lên 

diễn đàn chung của HĐTN để mọi người có thể lựa 

chọn và áp dung cho bản thân và gia đình mình. Xin 

vui lòng gởi tài liệu dưới bất cứ hình thức nào, miễn 

sao nhóm thực hiện dễ dàng đưa lên web site là tốt 

nhất. Nhân tiện chúng tôi cũng xin gởi lời cám ơn 

Trưởng Hồng Hoa đã luôn thăm hỏi về việc thực hiên 

tờ báo và ủng hộ củi lửa cho Liên Lạc, Hẹn gặp tại 

Trại Bách Hợp 2017 vào tháng 8 năm 2017.     Thân.  

             Tr. Phạm Minh Lan Xóm Tùng Nguyên Úc châu  
Bẳng đi một thời gian khá lâu, gần đây báo Liên Lạc 

cũng như VP HĐTN mới có cơ may nối kết lại với 

một đơn vi HĐTN ở cách xa cả nửa vòng quả đất. 

Đúng là quả đất tròn có ngày cũng sẽ gặp nhau thôi. 

Nhất là trong sinh hoạt của HĐ, với biết bao trại họp 

bạn lớn nhỏ, xa gần nếu ACE HĐ chịu để lại phía sau 

lưng mình những vướng bận đời thường thì chuyện  

             “Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người… 

Gần nhau trao cho nhau … 

             Tình yêu thương trao nhau xây đắp trên tình người”  

             chắc cũng không quá khó. 

              Với cơ hội họp mặt của các Trưởng Niên sắp diễn ra 

mà thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa thôi tại miền 

Nam California , Beo tui được Trưởng cho biết các  
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      Trưởng Niên Xóm Tùng Nguyên còn phải để dành 

hơi sức cho Thẳng tiến 11 !!! Không được gặp các 

Trưởng năm nay, thôi thì đành chờ năm sau vậy. 

Thay mặt BBT báo Liên Lạc xin kính gởi lời chúc 

sức khỏe đến tất cả Quý Trưởng Niên Xóm Tùng 

Nguyên Sydney – Canberra Úc Châu, đồng thời gởi 

một tràng tiếng A.A.A… thật lớn đến Tr. Phạm Minh 

Lan Mõ Xóm để hoan nghênh tinh thần cộng tác, 

yểm trợ củi lửa, ghi chép, tường thuật… nhiều sinh 

hoạt của HĐTN Úc trong vài tháng vừa qua. 

                                                              TABTT Trưởng. 
 

 

Quý Trưởng: Phong Châu, Gà Lôi, Sóc Lanh Lợi, 

Đà Điểu Siêng Năng, Ý Nga, Hồ Đăng, Diệp Lục, 

Đất Nâu, Nhân & Hùng Đào … 

    Sự cộng tác lâu dài và bền bỉ của Quý Trưởng về 

mọi mặt đã tô sắc điểm màu, đã tăng thêm hương vị... 

cho từng trang Liên lạc, tạo nên những thân tình giữa 

người sáng tác và đọc giả qua từng số báo mà BBT 

ghi nhận được. Cám ơn Quý Trưởng rất nhiều. Mùa 

hè nắng nóng các Trưởng nhớ giữ gìn sức khỏe trong 

các sinh hoạt HĐ. Xin gởi lời chúc vui trẻ khỏe đến 

Quý Trưởng trong các chuyến du lich mùa hè 2017.                                 

                                                               Thân kính.  
 

Tr. Phạm Kiêm Thiện – Trâu - Tín cần TX. 

Sau vài tháng không gặp, những ngày đầu mùa hạ 

trong cái nắng nóng của xứ Cao Bồi, Beo tui gặp lại 

Trưởng trong trại Truyền Thống HĐ và Văn Hóa 

Việt Nam 21, vẫn với những thăm hỏi vồn vã, vẫn 

với những quà bánh thường lệ  của Trâu Tín Cần 

dành cho ACE mỗi khi có dịp họp mặt đông vui, 

nhưng khi Beo không còn thấy chiếc áo nâu cố hữu 

mà Trưởng thường mặc khi sinh hoạt với HĐ, chiếc 

khăn quàng cũng đã đổi màu tươi hơn, rực rỡ hơn và 

nụ cười cùng cách nói chuyện cũng vui và sinh động 

hơn khi Trưởng đang ở lứa tuổi ngoài 80. Một sự 

thay đổi trong sinh hoạt HĐ của Trưởng vào tuổi bát 

tuần làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy 

Trưởng  đang ưng ý với điều Trưởng chọn, khiến 

những gì tôi muốn hỏi, những điều tôi muốn nói với 

Trưởng chợt nhẹ nhàng bay bổng. Thôi thì vẫn còn 

có dịp gặp gỡ nhau trong các sinh hoạt HĐ, vẫn còn 

nắm chặt bàn tay Trái của nhau, cùng nhau thực hành 

chung luật và lời hứa… khi chúng ta đang trong lứa 

tuổi lá vàng bay được vậy là quý lắm rồi đó phải 

không Trưởng.                   Thân kính. 
 

Tr. Nguyễn Kym California 

   Báo Liên lạc luôn có được những tin tức, bài vở, 

hình ảnh… về những sinh hoạt của nhiều đơn vị HĐ 

ở miền nắng ấm Cali do Trưởng chuyển gởi, giúp các 

Trưởng Niên ở khắp mọi nơi biết thêm được sự phát 

triển và nhiều niềm vui từ những chương trình được 

tổ chức chu đáo do phong trào HĐ đem lại.  

   Nhờ Trưởng Kym chuyển lời cám ơn của VP 

HĐTN/Báo LL đến Quý tác giả các bài viết.  

Chúc Trưởng luôn dồi dào sức khỏe.  TABTT Trưởng. 
 
 

Tr. Nguyễn Cửu Lâm GĐBH Nam California 

    A.A.A… Tinh thần dấn thân phục vụ đầy nhiệt 

tình của Trưởng. Chúc Trưởng luôn an lành trong 

cuộc sống và mạnh khỏe. Xin bày tỏ sự biết ơn chân 

thành đến Trưởng khi Trưởng đem lại niềm vui cho 

mọi người, và nhất là cho các Trưởng niên. Hy vọng 

trong trách vụ Trại Trưởng Trại Bách Hợp 2017 

HĐTN, Trưởng sẽ nhận được niềm hạnh phúc dâng 

tràn từ các ACE trại sinh đem lại.             Thân chào. 
 

Tr Mado Thu Hương LĐ Đất Việt Houston,  

Báo Liên Lạc HĐTN số mùa Hè 2017 phát hành vào 

thời điểm mà Trưởng đang lu bu tham dự trại Khai 

Phá của ngành Thanh lần thứ ba! Thời gian gần đây 

dường như ở đâu mà HĐ có tổ chức Trại thì thường 

thấy  Vành Khuyên – yêu đời vỗ cánh bay đến tham 

gia,  nhờ vậy mà LL có thêm những món ăn tinh thần 

rất gần gũi với thực tế. Nhưng cũng xin thưa với  Tr. 

Mado rằng thì là… Đất của Liên Lạc tuy rộng khắp 

nhưng khả năng của người chăm sóc thì có giới hạn 

và nguồn yểm trợ về mọi mặt cũng rất khiêm 

nhường, do đó có muốn đi đến nơi cùng trời cuối đất 

cùng Quý Trưởng cũng chẳng dám, phải luôn liệu 

cơm gắp mắm, tính toán làm sao để Liên Lạc không 

bị gián đoạn, phải nhớ đến công sức gầy dựng của 

các Trưởng tiền nhiệm mà giữ tiếng nói và mối giây 

liên lạc của HĐTN, cho nên các sáng tác của Tr. 

Mado phải để dành lại không đăng hết trên LL một 

lần được, vì mỗi lần tăng trang là chi phí vượt trội. 

Nhiệm kỳ này của VP HĐTN còn đúng 1 năm nữa, 4 

số Thu, Đông, Xuân, Hè còn lại ước mong Tr. Mado 

và các Trưởng Niên khác chung tay vun xới cho LL 

được trường tồn. 

Chúc Tr. Vành Khuyên luôn “dẻo đôi cánh” để 

thỏa chí tang bồng.                                 Thân 
 
 

Tr. Trịnh Mỹ Phương - Phượng Hoàng nhiệt thành 

Mõ Làng BH Vùng Vịnh California. 

    Âm vang tiếng Mõ, hòa trộn lòng nhiệt thành của 

Phượng Hoàng, cùng với cách làm việc hiệu quả của 

Tr. Niên Mỹ Phương, mọi tài năng gộp chung lại cho 

một người. LBH Vùng Vịnh có được nhân tài này 

nên mọi sinh hoạt gần đây rất khởi sắc. “Hay là hay 

quá, hay là hay ghê, hay không chê chổ nào”.  

Chúc Trưởng Mõ Làng Vùng Vịnh luôn tươi trẻ          

TABTT Trưởng 
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Đời người Hướng Đạo ai không từng ngủ lều 

và không từng kinh nghiệm ngủ lều dưới mưa?  

Thường quá mà! Nhưng….. 

“Có dầm dề mưa gió, mới vui ngày nắng về  

“Có nằm lều dưới mưa, thắm vui đời Hướng Đạo” 

 

Qua một kỳ trại 3 ngày cuối tuần, ngày nắng, 

đêm thứ hai bị giông bão, mù trời mù đất, sấm sét 

trên đầu, sấm sét chạy quanh, gió đánh, gió đập (ối 

a) vào thành lều, tứ phía, như muốn thử thách sự 

gan lì của các trại sinh. Được sấm nổ đùng đùng 

đánh thức khi đêm về gần sáng, thắp đèn lên, hé 

cửa sổ bốn bên thăm chừng xem các lều xung 

quanh mọi người có bình yên không? Các em có 

lều nào cần di tản không?  May quá, mọi lều đều 

nằm yên ổn dưới mưa, mọi người đều đang thưởng 

thức… sấm nổ trên đầu và gió thổi bên tai,  kiểm 

điểm sấm nổ ở đâu,  gần hay xa, có nổ ngay mình 

không? Và đặc biệt là không nghe tiếng ngáy của ai 

nữa cả! Chim chóc cũng im tiếng. Khác với đêm 

trước, tiếng cóc nhái, côn trùng, dế, vang rền trong 

đêm, gần sáng lại có nhiều con chim lớn kêu rất to 

mà người nằm diễn dịch là… ”Đây… Somerville!”,  

tức thì có con khác ở xa hơn đáp lại “Đúng… 

Somerville!”. “Đây…Somerville!”,  “Đúng… 

Somerville!”  cứ thế mà đối đáp. Bây giờ thì trốn 

hết rồi, không biết tụi nó trốn ở đâu?... Rồi nhìn 

quanh kiểm soát lều mình xem có dột chổ nào 

không?  Không! rồi… lại nằm xuống lắng nghe trời 

đất nổi cơn thịnh nộ, Ông Trời và Bà Đất gây lộn 

nhau đó thôi.  

 

“Giông… đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn… lều !” 

Đúng rồi, phải tạ ơn lều vì qua một cơn mưa gió 

nặng nề mà lều của anh chị em mình vẫn khô ráo 

không bị  dột  và  không  bị  gió  thổi bay  thì quả là 

chúng ta phải tạ ơn lều và biết là mình đã dùng 

lều…“xịn”, đáng đồng tiền! Và Anh Chị Em cũng 

đã cắm lều đúng kỷ thuật nên lều đã đứng vững 

trong cơn giông. Cám ơn lều đã bảo vệ che chở 

chúng ta qua đêm mưa gió.  

 

Nói ngủ lều mà không nói về  giặt lều thì thiếu 

sót. Sáng hôm sau nhổ trại, cuốn lều. Lều và tấm lót 

ướt tèm nhem. Tội nghiệp lều quá. Làm sao bây 

giờ?,  thôi thì ta cuốn lều vào trong cái nắp bàn lớn, 

bỏ lên xe đem về nhà giặt. May là hôm sau trời 

nắng gắt, không còn mưa. Lại căng lều ra, xịt nước 

rửa lều, tắm cho nó thật sạch sẽ, rồi nhờ nắng hong 

khô. Chiều lại, trời mát, đi ra nhìn lều định xếp lại 

tự dưng thấy cái lều sao mà thân thương quá, muốn 

chui vào lều nằm ngủ trong đó một lần nữa. Bây 

giờ mà mình lấy cái ghế bố ra để vào lều và nằm 

ngủ qua đêm tưởng như đang cắm trại đâu đó thì 

thiệt sướng vô cùng!  Nhúng khăn ướt bò vào lau 

bên trong lều. Chổ này mình để ghế bố, chổ này 

mình để balô, chổ này mình để giày, chổ này mình 

để túi xách, từng chổ, từng nơi, từng món đồ hiện 

ra trong trí nhớ và… thèm quá một đêm ngủ lều, 

thèm quá một đêm ngủ mưa, thèm quá một kỳ cắm 

trại, một buổi chào cờ,  một đêm lửa trại quây quần 

ca hát… 

 Lều có nhớ trại không lều? Lều có nhớ đêm 

mưa không ? Mình nhớ quá đi thôi. Hẹn lều kỳ sau 

mình đi trại nữa lều nhé.  

Lều ơi ta bảo lều này, 

Ta đi cắm trại lều cùng với ta. 

Ngủ lều ca hát vang xa 

Ta đây lều đấy không hề cách chia. 

 

Vành Khuyên Yêu Đời 
Trại hè Somerville 2017, Texas 



 
LIÊN LẠC SỐ MÙA HÈ 2017   -   Trang 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã nhiều năm qua, Làng 

Bách Hợp Vùng Vịnh không có 

dịp đi trại với nhau nên lần này 

các Trưởng Niên trong Làng vô 

cùng háo hức lên đường dự trại 

Tokayana tại Colfax – California, 

cách San Jose chừng 3 giờ lái xe. 

Trại kéo dài từ Thứ Sáu 21/04/17 

đến Chủ Nhật 23/04/17. Thành 

phần Ban Tổ Chức gồm có: Trại 

Trưởng là Tiên Chỉ Làng - Trưởng 

Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Ban Ẩm 

Thực - Trưởng Lê Văn Tỉnh, Trưởng Ban 

Sinh Hoạt - Trưởng Nguyễn Văn Hiệp 

(có hai phụ tá là Trưởng Loan và Trưởng 

Mỹ Phương), và Trưởng Ban Trật Tự 

&Vệ Sinh Trưởng Ngọc Minh.  

Trại này có tất cả 36 Trại sinh tham 

dự (người lớn tuỗi nhất được 84 tuỗi và 

nhỏ tuỗi nhất được 2 tuỗi), gồm có các 

Trưởng: Nguyễn Đình Tuấn + Bề Trên, 

Đào Ngọc Minh, Trịnh Mỹ Phương +  

Trần Đình Phước + Trần Phước An, 

Trương Ái Chủng, Trần Tử Huyền + Bề 

Trên  (có con trai + 2 cháu nội đến thăm 

trại vào trưa Thứ Bảy), Trần Đại Năng + 

Bề Trên, Nguyễn Văn Hiệp + Bề Trên, 

Lê Văn Tỉnh + Bề Trên, Nguyễn Thanh 

Việt + Bề Trên + con gái, Trần Anh Tuấn 

+ Bề Trên, Nguyễn Mạnh Hùng + Bề 

Trên, Nguyễn Trung Tường, Vũ Đức Đệ 

+ Bề Trên, Nguyễn Mạnh Hiệt + Bề 

Trên, Bùi Công Thắng + Bề Trên, Trần 

Túc Phong + Bề Trên, Vũ Trọng Tiến + 

Bề Trên. Ngoài ra, còn có các Trưởng 

khác như: Nguyễn Thị Bản, Trưởng Lễ + 

Bề Trên, Ngô Văn Tân + 1 Guest, 

Nguyễn Thị Linh Chi, Vũ Đình Huân đã 

ghi tên tham dự, nhưng vào giờ chót vì lý 

do sức khỏe hoặc có công việc riêng nên rất tiếc 

không đi trại được. 

Thứ Sáu 21/04/17: 

Chiều Thứ Sáu 21/04/17, sau khi tan sở làm ra, Mõ 

Làng và Ông Xả - Trưởng Trần Đình Phước  được 

con trai là Trưởng Trần Phước An lái xe từ San 

Jose và ghé ngang Walnut Creek để rước Trưởng 

Nguyễn Trung Tường rồi cùng đi chung lên Colfax. 

Trên đường đi, nhiều đoạn freeway bị kẹt xe kinh 

khủng nên chúng tôi đến trại lúc 9 giờ tối. Đa số 

các Trưởng khác trong Làng đã lên đường từ 10 giờ 

sáng, nhất là các Trưởng trong Ban Ẩm Thực, vì 

phải lo đi chợ và lên trại sớm để 

chuẩn bị nấu ăn cho kịp buỗi 

dinner. Các Trưởng ở Xóm 

Oakland đã sốt sắng tình nguyện 

công tác trong Ban Ẩm Thực. 

Menu rất phong phú và hấp dẫn vì 

Tr Lê Văn Tỉnh và Bề Trên là 

Trưởng Đỗ Minh Thuận muốn 

bảo đãm cả Làng sẽ được ăn uống 

no nê trong 3 ngày này để có đủ 

sức đi chơi cho thỏa thích. 

Sau vài giờ ngồi trên xe, Mõ Làng và 

các Trưởng đi cùng rất hạnh phúc khi đến 

nơi được an toàn và khám phá ra đất trại 

kỳ này là một tòa nhà rộng rãi khang 

trang, nằm trên một ngọn đồi cao có hàng 

cây xanh mát bao quanh. Tòa nhà có tất 

cả 20 phòng ngủ xinh xắn, mỗi phòng 

được đặt tên riêng rất dễ thương như: 

Paris, Sydney, London, Venice, Tokyo, 

Las Vegas, Disneyland, v…v… và mỗi 

phòng được trang trí bên trong theo 

phong cách của địa danh đó khiến cho du 

khách cảm thấy thích thú như mình đang 

thật sự đi du lịch tại nước Pháp, nước Úc, 

nước Anh, v…v… vậy.  

Mõ Làng đi dạo quanh nhà và thỉnh 

thoảng thích thú dừng lại đọc vài câu nói 

hay hay, tếu tếu, ngộ nghĩnh được viết 

trên những cái khung xinh xắn treo trên 

tường, ví dụ như:  “ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG 

CÂY”, “I LOVE CHOCOLATE BUT IT MAKES MY 

CLOTHES SHRINK”, “LIFE SHORT. SMILE WHILE 

YOU STILL HAVE TEETH” .v.v. 

Tòa nhà có đầy đủ các tiện nghi như: 

một nhà bếp rất lớn với đầy đủ dụng cụ 

làm bếp, một phòng ăn rộng rãi được 

trang trí rất ấm cúng dễ thương và có rất 

nhiều bàn ghế, nhiều phòng tắm và phòng 

vệ sinh , phòng karaoke , phòng theater, 
 

Trịnh Mỹ Phương 

Phượng hoàng Nhiệt thành 
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phòng chiếu phim, phòng tập thể dục thể thao, 

phòng chơi cờ, sân chơi bóng, gazebo để ngồi nghỉ 

mát, trại nuôi thú cưng .v.v. nhằm phục vụ đầy đủ 

những nhu cầu sinh sống thường ngày của một đại 

gia đình khoảng 40 người, vừa thoả mãn thú nghỉ 

ngơi và giải trí của tất cả khách trọ nam cũng như 

nữ và ở mọi lứa tuỗi khác nhau. Khu trại này có tên 

là “Đỗ Gia Trang” hay “Do Le Family Retreat”. 

Đây là ngôi nhà nghỉ của gia đình họ ĐỖ, do các 

anh chị em của Tr. Đỗ Minh Thuận làm chủ và là 

nơi hội ngộ của gia đình vào những dịp trong năm; 

và ngoài ra thì còn cho du khách thuê để ở trọ nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nhận phòng và cất hành lý xong, chúng 

tôi xuống phòng ăn và được thưởng thức món gỏi 

gà và cà ri bánh mì thật hấp dẫn. Các Trưởng khác 

đến từ sớm nên đã ăn tối xong và đang ngồi quây 

quần bên nhau ăn trái cây, uống trà và chuyện trò, 

ca hát. Sau đó, Trưởng Làng Ngọc Minh và Mõ 

Làng bắt đầu phân phát cho các Trưởng áo Polos 

màu vàng Khaki, có thêu huy hiệu HĐTN Vùng 

Vịnh, vừa mới order của nhà sản xuất để làm đồng 

phục cho Làng. Các Trưởng hân hoan nhận áo và 

nôn nóng đợi đến sáng mai để được diện chiếc áo 

mới này dự lễ Chào Cờ. 

Trong lúc mọi người tham gia trò chơi đầu tiên 

của Trưởng Làng, mỗi người phải tự giới thiệu tên 

của mình và phải chia sẻ một điều gì đó mà chưa ai 

từng biết về mình, thì trong những trận cười giòn 

tan của cử tọa, thỉnh thoảng có pha lẫn một chút  

 

 

 

 

 

 

ngậm ngùi khi mọi người bất chợt khám phá ra một   

vài điều bí ẩn chưa từng được biết về một ai đó 

trong số những người bạn của chúng tôi… 

Có hiểu mới thương… Và quả đúng như vậy, 

trò chơi có ý nghĩa này đã giúp chúng tôi hiểu nhau 

hơn và cảm thấy gần gũi với nhau hơn… Trời về 

khuya càng trở lạnh; đa số các Trưởng đã rút về 

phòng để nghỉ ngơi. Một số Trưởng khác vẫn còn 

thích ngồi lại với nhau để uống trà và tiếp tục 

chuyện trò tâm sự,  vì rất hiếm khi có dịp được gặp 

nhau và có thì giờ để thư giãn và vui đùa với nhau 

như lúc này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy 22/04/17: Sáng hôm sau thức dậy, mọi 

người tươi tắn trong chiếc áo polos đồng phục mới 

xuống tụ tập dưới phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng. 

Mùi phở gà thơm phức tỏa lên ngạt ngào khiến ai 

nấy đều tỉnh ngủ và hân hoan ngồi vào bàn để 

thưởng thức tài nấu phở của Tr. Tỉnh và Ban Ẩm 

Thực. Đi trại mà được phục vụ một tô phở gà ngon 

tuyệt như vậy thì còn gì bằng! Các Tr.N vừa xum 

xuê ngắm nhìn nhau trong chiếc áo polo mới, vừa 

khen tặng nhau rối rít. Nhìn người lớn hớn hở khi 

được mặc áo mới, trông cũng chẳng khác nào các 

em nhỏ lăng xăng vui mừng đuợc mặc áo mới trong 

ngày Tết vậy. Thế mới biết là Trưởng Niên tuy có 

lớn ở cái Tuổi thật, chớ tận đáy Tâm Hồn vẫn còn 

hồn nhiên ngây thơ và vẫn thích diện áo mới, cũng 

như thích đươc ngắm nhìn và được khen ngợi như 

các em vậy thôi. Ôi thật dễ thương làm sao! 
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Sau buỗi ăn sáng, mọi người tập họp ngoài sân 

để làm lễ chào cờ, nghe một số thông báo và chơi 

trò chơi với nhau. Chương trình sáng nay là đi thăm 

Empire Mine State Historic Park ở gần khu đất trại. 

Đây là một khu hầm mỏ và công viên được Tiểu 

Bang bảo tồn như là một thắng cảnh lịch sử. 

Empire Mine là một khu hầm mỏ xưa nhất, rộng 

nhất, sâu nhất, dài nhất và chứa nhiều mỏ vàng nhất 

ở California. Khi các Trưởng đã lên đường đi lên 

khu hầm mỏ thì một lát sau Trưởng Vũ Trọng Tiến 

và Bề Trên vừa từ Stockton lái xe đến đất trại. Một 

số Trưởng trong Ban Ẩm Thực trực ở 

nhà nên đón tiếp hai Trưởng này và mọi 

người lại vui vẻ nói cười và sinh hoạt 

với nhau tại phòng ăn. 

Tại Empire Mine State Historic 

Park, công viên rợp bóng mát với những 

hàng cây cổ thụ cao to hùng vĩ, và bên 

dưới những thảm cỏ xanh trải dài làm 

nỗi bật màu sắc rực rỡ của nhiều loài 

hoa lạ đang nở rộ như khoe sắc dưới ánh 

nắng Xuân.  

Các Trưởng Niên đi dạo mát và 

ngắm cảnh rồi chụp hình thật nhiều vì 

góc nào cũng đẹp cảnh nào cũng xinh. 

Thích thú nhất là lúc mọi người đến 

thăm các xưởng chế tạo dụng cụ đào 

vàng được các tình nguyện viên biểu 

diễn những công đoạn làm việc và thao 

tác thủ công giống như thời xa xưa 

người ta đã làm tại đây. Các Trưởng cũng 

được thưởng thức một bộ phim tài liệu qúy 

về lịch sử của khu  

mỏ này và những sự kiện đáng ghi nhớ của 

thời kỳ mọi người ở khắp nơi đỗ xô về đây 

đi tìm vàng. Các Trưởng còn dò dẫm bước 

xuống các nấc thang dẫn xuống các tầng hầm 

sâu, nơi ngày xưa những người thợ mỏ  

đã từng xuống đây làm việc thật vất vả để 

tìm vàng. Có đến đây xem tận mắt mới hiểu 

được cái giá trị của những món nữ trang 

bằng vàng mà mình đang đeo trên người nó 

qúy tới cở nào, vì người thợ mỏ đã phải làm 

việc hết sức nhọc nhằn trong những điều 

kiện vô cùng nguy hiễm để đào bới tìm vàng  

và chế tạo những trang sức và những món đồ  

 

 

 

 

 

qúy cho người đời chúng ta hưởng thụ. 

Đến cuối buỗi thăm viếng, các Trưởng còn thích 

thú vào Gifts Shop để ngắm nhìn những mẫu đá 

qúy đủ màu sắc lấp lánh đẹp tuyệt vời và không 

quên mua một số vật lưu niệm mang về.  

Cuộc đi chơi ở khu mỏ vô cùng thú vị nhưng cũng 

khiến các Trưởng thấm mệt và mõi chân vì phải đi 

bộ lâu trên những con đường đá gồ ghề, và trèo lên 

trèo xuống các tầng hầm sâu để tận mắt tham quan 

quá trình đi tìm vàng của những người thợ mỏ thời 

xa xưa. Sau buỗi cơm trưa ngon lành và no nê, một 

số Trưởng về phòng nghỉ lưng một 

chút; còn một số khác tiếp tục ngồi trò 

chuyện, hoặc chơi cờ, hoặc đánh bóng 

bàn, xem phim với nhau. Buỗi chiều, cả 

đoàn lại kéo nhau ra Downtown để 

thăm phố cổ Auburn và đi shopping, rồi 

đến thăm và chụp hình ở City Hall và 

nơi bức tượng nỗi tiếng “Người thợ đãi 

vàng” thật to và thật đẹp ở ngoài phố. 

Vừa về đến trại, mọi người đã ngửi thấy 

mùi thịt nướng thơm lừng xông lên, và 

khi bước vào phòng ăn thấy Ban Ẩm 

Thực đã dọn sẵn dao nĩa, khăn giấy và 

từng dĩa thức ăn được bưng ra cho từng 

thực khách. Trên dĩa có những khúc 

sườn heo nướng mới ra lò còn bốc khói 

kèm theo cucumber, khoai tây luộc, đậu 

que, cà chua, v…v, bánh mì vừa nướng 

xong còn nóng hổi bốc mùi thơm dễ 

chịu, mỗi đĩa thức ăn đủ màu sắc được trình 

bày thật đẹp khiến ai nấy đều thấy thèm.  

Mọi người ngồi vào bàn và ăn uống thật 

ngon lành vừa nói cười vui vẻ như ngày hội. 

Đang ăn được một lát thì Trưởng Tiên Chỉ 

Nguyễn ĐìnhTuấn đứng lên và lớn tiếng 

hỏi: “Cơm hôm nay có ngon không qúy 

Trưởng?” Thế là mọi người đều la to: “Rất 

ngon”. Trưởng Tuấn hỏi tiếp: “Cơm ngon 

nhờ ai nấu?” Cả Làng lại la to: “Trưởng 

Tỉnh và Trưởng Thuận cùng Ban Ẩm 

Thực.” Sau đó mọi người cùng la to: “Cảm 

ơn Ban Ẩm Thực!” Phòng ăn lúc đó bỗng 

trở nên thật ồn ào và vui nhộn hẳn lên, vì ai 

nấy đều rất hạnh phúc được thưởng thứcbữa 

ăn ngon bên cạnh những bạn bè thân qúy. 
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Sau buỗi ăn tối, mọi người lên lầu để sinh 

hoạt trong phòng Theater. Căn phòng xinh 

xắn được trãi thảm ấm cúng, có rất nhiều 

ghế sofas, và trên tường có treo nhiều cây 

đàn dân tộc như: đàn tranh, đàn bầu, đàn 

tỳ bà, đàn gáo, và ở góc phòng có cả một 

cây đàn piano rất đẹp. Trưởng Tiên Chỉ 

Nguyễn Đình Tuấn ngồì vào đàn piano 

cho mọi người hát từ những bài hợp ca 

như: Việt Nam, Việt Nam, Bạch Đằng 

Giang, VN Quê Hương Ngạo Nghễ.v.v. 

cho đến những bài đơn ca, song ca v.v.  

Chương trình Văn Nghệ càng về khuya 

càng trở nên hấp dẫn hơn. Luật của trò 

chơi đêm nay là ai ca hát hay kể chuyện 

hoặc biểu diễn xong phần của mình thì 

được quyền chỉ một người khác, và người 

đó phải tiếp tục chương trình bằng cách 

đóng góp một tiết mục gì đó giúp vui cho 

mọi người. Đây đúng là một chương trình 

văn nghệ tạp kỷ vì khán giả được thưởng 

thức đủ mọi thể loại khác nhau vô cùng phong phú: 

nào là hát tình ca, hát dân ca, hát ca trù, hát vọng 

cổ; nào là hát tiếng Hoa, hát tiếng Thượng, hát 

tiếng Việt, hát tiếng Pháp; rồi thì kể chuyện cười, 

đố vui, múa voi, múa trống cơm, v…v …Đặc biệt 

với tài hoạt náo rất tếu, rất ăn ý với nhau, và vô 

cùng duyên dáng của Trưởng Loan và Trưởng 

Ngọc Minh, mọi người đã nhiều phen ôm bụng 

cười nghiêng ngửa. Sau khi chương trình Văn Nghệ 

Cây Nhà Lá Vườn kết thúc, Trưởng Vũ Trọng Tiến 

và Bề Trên từ giã các anh chị em để lái xe trở về 

Stockton. Nhiều Trưởng về phòng nghỉ ngơi; còn 

một số Trưởng khác vẫn nán lại để ca hát và sinh 

hoạt tiếp với nhau vì đêm nay là đêm cuối, ngày 

mai mình sẽ chia tay rồi… 

Chủ Nhật 23/04/17: Sau buỗi ăn sáng, mọi người 

quây quần bên nhau để nghe Trưởng Làng tổng kết 

trại và thông báo một số chương trình sinh hoạt sắp 

tới, trong đó có việc chuẩn bị cho Trại Bách Hợp 

2017 – Nam California sẽ diễn ra vào tháng 

08/2017. Các Trưởng cũng dự định tổ chức tiếpTrại 

Cát Vàng 6 trong mùa Hè năm nay. Và còn rất 

nhiều sinh hoạt khác nữa… Mõ Làng có nhiệm vụ 

ghi chép đầy đủ để theo dõi và thông tin liên lạc kịp 

thời với dân Làng, để thúc đẩy công việc được trôi 

chảy và đúng hạn theo hướng dẫn của Trưởng Tiên 

Chỉ và Trưởng Làng. Trong không khí sôi nổi của 

ngày họp mặt, Trưởng Làng Ngọc Minh không 

quên gửi đến các Trưởng và Bề Trên một món quà 

nhỏ để ghi nhớ kỳ trại này, và hy vọng cả Làng sẽ 

tiếp tục chung vui với nhau trong nhiều 

sinh hoạt khác và những kỳ trại tiếp nữa. 

Vì có một số Trưởng cần phải về sớm 

sáng nay nên mọi người kéo nhau ra sân 

trước chụp hình lưu niệm và tạm biệt các 

Trưởng. Sau đó mọi người còn lại tiếp tục 

chơi trò chơi, đi hiking, chuyện trò và 

thanh toán các phần thức ăn còn lại trước 

khi clean up để ra về chiều hôm đó. 

Cũng như bao nhiêu kỳ trại trước, 

cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, và ai nấy 

đều cảm thấy bùi ngùi nuối tiếc khi phải 

chia tay nhau. Tuy nhiên, tại Trại 

Tokayana - Colfax lần này hình như có 

những điều kỳ diệu đã xảy ra … Các 

Trưởng Niên dường như được trẻ lại vài 

tuỗi và cảm thấy yêu đời và yêu người 

hơn xưa… Những kỷ niệm trong cuộc đời 

Hướng Đạo được chia sẻ với nhau càng 

hâm nóng bầu nhiệt huyết trong trái tim 

của những người đã thắm nhuộm màu hoa 

Bách Hợp, mặc dù nay ai nấy tóc đã điểm sương… 

Những bức ảnh “đặc biệt” của từng Trưởng chụp 

với Bề Trên của mình (khi “trong đôi mắt anh, em 

là tất cả”) trước sự chứng kiến của tất cả dân trong 

Làng hôm nay, chắc chắn đó sẽ là những hình ảnh 

đẹp nhất và đáng nhớ nhất để chúng ta mang theo 

trong đời… Và chẳng hiểu sao từ hôm đi trại về 

đến nay, Mõ Làng thấy Ông Xả hình như yêu đời 

hơn xưa, và thỉnh thoảng Mõ Làng nghe Ông Xả 

hát nghêu ngao nho nhỏ một mình: “Cùng dìu nhau 

đi đến cuối cuộc đời…” 

Xin chân thành cảm ơn Trưởng Lê Văn Tỉnh và 

Trưởng Đỗ Minh Thuận, cùng tất cả các Trưởng 

trong Làng Bách Hợp Vùng Vịnh đã tích cực đóng 

góp mọi công sức và hỗ trợ đắc lực về mọi mặt để 

tổ chức một kỳ trại thành công tốt đẹp hơn mong 

đợi. Cảm ơn tất cả các trại sinh đã năng nỗ góp 

phần trong mọi công tác ở trại; và nhất là đã tham 

gia hết mình vào các sinh hoạt trò chơi vui nhộn và 

hào hứng, khiến cho ai nấy đều có những trận cười 

thoải mái và tạm quên đi những nhọc nhằn của đời 

thường… Chắc chắn sau kỳ trại này, các Trưởng 

Niên sẽ sống khỏe hơn và vui hơn, và sẽ luôn cố 

gắng để rèn luyện thể lực và tinh thần tốt hơn để 

chuẩn bị cho nhiều kỳ trại lớn sắp tới nữa…  

 
Mõ Làng Bách Hợp  

                                                                                                     Vùng Vịnh  

Bắc California
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT TRẠI BÁCH HỢP 2017: 
 

1/THỜI GIAN: Ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 8/ 2017 

-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  

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/  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 
8/  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 

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  
 

Trại Bách Hợp HĐTN 2017 -  Phần Thảo luận 

Kính thưa Quý Trưởng, 

Trưởng Niên chúng ta  sắp có dịp gặp lại nhau trong 

kỳ trại Bách Hợp 2017 do các đơn vị miền Nam 

California đảm trách vào các ngày 17-18-19-

20/8/2017 tại đất trại The Irvin Ranch Outdoor 

Education Center 2 Irvine Park Road, Orange, CA 

92869 . Ngoài các chương trình vui chơi ca hát, lửa 

trại .. cùng nhau du ngoạn vùng Nam California;  

Chúng ta cũng cần chuẩn bị cho đại hội Trưởng 

Niên tại Trại TT 11 vào năm 2018 tại Virginia. 

VP/HĐTN đề nghị cùng thảo luận về; 

- Thể Lệ Bầu Cử Văn Phòng Trưởng VP/HĐTN  

- Châm ngôn của Hướng Đạo Trưởng Niên  

      Ước mong toàn thể quý trưởng niên dù không có 

cơ hội về tham dự trại Bách Hợp 2017 cũng xin  

đóng góp ý kiến, và xin gởi về: 

Email: hdtnvn1418@yahoo.com         

Thư tín:Lê văn Phước2518 Pebblestone Dr Garland  

 TX 75044 

Kính mong quý Lý Trưởng, Gia Trưởng, Xóm 

Trưởng và trưởng Hồ Đăng vui lòng phổ biến rộng 

rãi. 

TABTT Quý Trưởng, 

VP/HĐTN 

Lê văn Phước. 
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TIỆN NGHI TRẠI 

1/Two bunk house/96 giường/6 phòng vệ sinh. 

   Trại Sinh sẽ ngủ trong phòng, giường tầng, có 

nệm, trại sinh phải đem theo túi ngủ, gối, và các đồ 

dùng cho vệ sinh cá nhân… 

    Các Trại Sinh muốn ngủ trong lều để sống lại thời 

thiếu sinh, đất trại có chỗ cắm lều, Trại Sinh mang 

theo lều và các trang bị cho mình.                      

 2/ Khu sinh hoạt với nhà có mái che cho khoảng 

200 trai sinh sinh hoạt ban ngày và làm khu vực bếp, 

nhà ăn. 

3/ Khu sinh hoạt ngoài trời cho sân cờ, các trò chơi.. 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lamcuunguyen16249@gmail.com
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4. Khu Lửa Trại với chỗ ngồi như amphitheater lộ 

thiên để làm Lửa Trại (không đươc dùng gổ để đốt, 

chỉ dùng propane) và Giờ Tinh Thần. 

5. Ngoài giờ ăn trưa của các đơn vị khác đang dùng 

Phòng Ăn Chính (Dining Hall) mà chúng ta không 

mướn để tiết kiệm chi phí. Chúng ta có thể xử dụng 

phòng này những giờ dưới đây cho những sinh hoạt 

trong nhà như hội thảo, văn nghệ: 

Sáng: 9AM-11AM Chiều: 1PM-4PM Tối: 7PM-10 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRẠI THỬ NGHIỆM THẲNG TIẾN XI  

     Ngày thứ Năm 29 tháng Sáu 2017, các Trưởng 

trong Ban Tổ Chức Trại TT 11 đã có mặt tại Camp 

William B. Snyder của National Capital Council 

vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn để sắp sẵn cho Trại 

Thử Nghiệm Thẳng Tiến 11 được thực hiện trong 

các ngày cuối tuần này 30/6 đến 2/7/2017.  

Được biết Camp William B. Snyder này cũng là nơi 

sẽ tổ chức Trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN lần thứ 11 

vào cuối tháng 6 năm 2018 tới đây.  

  Là một trại Thử nghiệm cho Trại Thẳng Tiến 11 

(Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp) nên mọi kiến 

trúc cũng như chương trình sinh hoạt cho các ngành 

và đời sống trại đều được thực hiện mẫu hôm nay để 

rút kinh nghiệm cho trại chính năm sau . 

Qua một ngày làm việc cật lực và vui vẻ. Ban Kiến 

Thiết đã hoàn thành những công trình chính như 

Cổng Trại, Kỳ đài, Khán trường và các công trình 

phụ. Ban Ghi Danh và Y Tế đã nhận nhiệm sở là 

một văn phòng lớn ngay tại cổng chính; nơi đầu tiên 

chào đón quý trại sinh đến Snyder Camp. 

  Ban Ẩm Thực cũng đã làm quen với căn bếp tiện 

nghi với một nhà ăn đẹp đẽ cực lớn có thể chứa hơn 

600 thực khách, đồng thời cũng hoàn tất một thực 

đơn ngon lành cho hơn 300 trại sinh tham dự Thẳng 

Tiến 11 Shakedown Camp. 

  Trại Trưởng TT 11 Phạm Ngọc Quế Chi, cũng là 

LĐT Liên Đoàn Potomac, một đoàn HĐ lâu năm ở 

Maryland, là một người trẻ lớn lên ngoài Việt Nam 

và trưởng thành trong phong trào HĐVN hải ngoại 

đã tâm tình khi nhận trách vụ trại trưởng một trại 

họp bạn hướng đạo lớn mang tầm vóc thế giới như 

trại Thẳng Tiến với niềm tự hào là một người Việt 

Nam yêu mến phong trào HĐVN cùng những nỗ lực 

kiên trì chỉ để giữ ngọn lửa HĐVN còn mãi cháy 

sáng trong tim nhiều thế hệ người Việt sống và lớn 

lên tại Hải ngoại.  

  Buổi khai mạc Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown 

Camp được diễn ra đúng 4:00 chiều thứ Sáu tại khán 

đài chính của trại. 

  Hơn 300 trại sinh của 6 Đơn vị  Liên đoàn HĐVN 

ở Miền Đông HK hiện diện trong hàng ngũ trước kỳ 

đài là các LĐ Potomac, LĐ Gia Định, LĐ Hùng 

Vương, LĐ Phú Xuân, LĐ Trưng Vương và Crew 

212 Virginia cùng các Trưởng trong TT 11 Staff 

thuộc Miền Đông Hoa Kỳ và một số Trưởng đến từ 

các tiểu bang xa như:California, Houston Texas, 

Florida, Michigan. 
 

THĂM VIẾNG – LBH VÙNG VỊNH 

    Mõ Làng rất vui nhận được tin 7 Trưởng thuộc 

LBH Dallas, Texas + Văn Phòng Hướng Đạo 

Trưởng Niên sẽ đến thăm Làng Bách Hợp Vùng 

Vịnh của chúng em vào Chủ Nhật 13/08/2017. Em 

đã được Trưởng Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn và 

Trưởng Làng Đào Ngọc Minh giao nhiệm vụ thông 

báo tin vui này cho dân Làng và mời cả Làng đến 

tham dự một buỗi Picnic tại OVERFELT 

GARDENS (2145 MCKEE RD - SAN JOSE - CA 

95116) vào trưa Chủ Nhật 13/08/2017 từ 11:00 am 

đến 2:30 pm để gặp gỡ qúy Trưởng. 

Mõ Làng sẽ thông tin liên lạc với các Trưởng Niên 

trong Làng và chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp qúy 

Trưởng từ Làng Bách Hợp Dallas đến. Kính xin qúy 

Trưởng Niên hãy an tâm. 
Kính chúc sức khỏe đến qúy Trưởng Niên và gia đình. 

Happy July 4th! 

TKBTT, 

Trịnh Mỹ Phương  (Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California 

 

 

 

 
 
 

Tr  Jeanine Fly (Houston, TX)                  $ 100.00 

Tr Nguyễn Chí Công (California)               $ 25.00 

Làng Bách Hợp Seattle (Washington)      $ 200.00 

Thu  (tháng 4-5-6 /2017)                        $ 325.00 

Tồn quỹ $1868.33+ $325.00  =              $ 2193.33 

Chi phí báo LL số Mùa Đông 2016         $ 514.33 

Tổng cộng quỹ hiện có (30/6//2017)      $1,679.00 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
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 Sẽ tổ chức từ JULY 9-15 , 2017 tại: 

  BSA Camp Emerald Bay, Catalina Island Nam California. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠI KHAI PHÁ NGÀNH THANH LẦN THỨ 3 
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Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam - Bắc California 

Vietnamese Scouting Committee – Northern California 
 

THƠ MỜI THAM DỰ TRẠI HỌP BẠN ĐỒNG TÂM V 
San Jose ngày 29 tháng 5,  2017 

 
Các bạn Hướng Đạo Sinh, Gia Đình và Thân Hữu: 
Thay mặt Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam Bắc California, xin thân mời các bạn, gia đình và thân hữu tới 
tham gia trại Đồng Tâm V trong dịp lễ Lao Động Hoa Kỳ (Labor Day) năm nay tại San Lorenzo County 
Park, King City, CA. 
Trại Đồng Tâm V theo dự kiến, sẽ có hơn 1000 Hướng đạo sinh, gia đình và thân hữu thuộc các Liên 
Đoàn trong vùng Bắc California (San Jose và các thành phố phụ cận, Sacramento và các thành phố phụ 
cận) tham dự trong ba ngày cuối tuần 2,3,4 tháng 9, 2017. San Lorenzo County Park là đất trại quen 
thuộc của các Hướng đạo sinh trong vùng và cũng là nơi chúng ta đã tổ chức Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 
9 năm 2009. 
Trại Đồng Tâm V tiếp nối truyền thống các trại Đồng Tâm trước đây, hứa hẹn nhiều vui thích và bổ ích 
cho các Hướng đạo sinh, gia đình và thân hữu. 
Một lần nữa, xin thân mời Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh, và các Em Hướng Đạo Sinh tham gia và đóng 
góp cho sự thành công của Trại Đồng Tâm V. 
Chi tiết ghi danh được đính kèm sau đây. 
 
Thay mặt Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam - Bắc California 
 
Trưởng Lưu Vĩnh Thái 

 
CHI TIẾT GHI DANH 

 
Ghi danh theo Liên Đoàn  
Các Liên Đoàn phụ trách phần ẩm thực cho đoàn viên của mình. 
Trại phí: 
    $22/trại sinh nếu ghi danh trước ngày 1 tháng 7, 2017. 
    $30/trại sinh nếu ghi danh từ ngày 2 tháng 7 tới ngày 15 tháng 8, 2017. 
    Không nhận ghi danh sau ngày 15 tháng 8, 2017. 
    (Dưới 5 tuổi miễn phí) 
Check hay money order xin ghi: 
VSC  
Memo: Trại Đồng Tâm V 
 
Xin mỗi liên đoàn gởi cho hai người đại diện chịu trách nhiệm về phần ghi danh và liên lạc 
 Tên: 
 Email: 
 Cell Phone: 

 
Xin các Trưởng gởi những infomation trên về địa chỉ email của Tr. Nhạn La để bắt đầu ghi danh  
                                                                       nhanla@yahoo.com 
Camp Ground address: 
San Lorenzo Park 
1160 Boardway St  
King City, Ca 93930 

mailto:nhanla@yahoo.com
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Mỗi năm đến Hè là dịp để cho các học sinh 
có thì giờ nghỉ ngơi, giải trí, vui chơi sau một 
năm học. Tại Hoa Kỳ, ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong 
(Memorial Day) là đánh dấu mùa Hè đã bắt đầu 
với một ngày cuối tuần dài 3 ngày. 

Bắt đầu cho mùa Hè, bắt đầu cho những sinh 
hoạt ngoài trời, LĐ Hướng Đạo Bách Việt đã tổ 
chức kỳ trại Hè 3 ngày tại công viên Sanborn 
Park, Saratoga, cách thành phố San Jose khoảng 
17 dặm. Khu công viên nằm trong khu rừng 
thông bạt ngàn thuộc rặng núi Santa Cruz (lushly 
wooded). Khu rừng rộng hơn 3 ngàn mẫu, rậm 
rạp với rừng thông (redwoods) và những cây sồi 
già (Oak), đây cũng là nơi dành cho các nghiên 
cứu về sinh vật. Khu rừng được bảo vệ giữ gìn vẽ 
đẹp thiên nhiên nguyên thủy. Hàng năm nơi đây 
có tổ chức những buổi du ngoạn, và tìm hiểu về 
đời sống thiên nhiên, bảo vệ môi trường; nhất là 
trong ngày Earth Day 22/4 hàng năm. Công viên 
có khu đất với 33 đất trại, dành cho những cuộc 
cắm trại qua đêm, và những đường mòn xuyên 
qua các đồi núi, thác nước .v.v. và một khu di tích 
trưng bày các mẫu cây, sinh vật sống trong khu 
rừng. 

Có 15 gia đình cùng tham dự kỳ Trại Hè 2017 
tại Sanborn Park. Con đường dẫn vào đất trại 
ngoằn ngoèo lên dốc, những bãi cỏ 
xanh mướt bên các gốc thông già. 
Hàng trăm người đổ về công viên, 
những chiếc xe RV sắp hàng dài. 
Cảnh trí mới thoáng nhìn qua thật 
đẹp, mát mẻ, trữ tình, và hấp dẫn. 
Nhưng khi mang vật dụng vào 
trại…thì hỡi ôi…những còn dốc 
tưởng chừng như thấp thoáng trong 
rừng thông dễ vượt qua; vậy mà đó 
là những thử thách đầu tiên cho các 

trại sinh. Và rồi cuối cùng mọi người cũng vượt 
qua thử thách đến được khu đất của mình. 

Công việc đầu tiên là cắm lều, dọn vệ sinh 
chung quanh, che lều cho khu nhà ăn… Buổi cơm 
chiều thật ngon miệng nhờ món bò kho bánh mì. 
Đi cắm trại là sống đời hoang dã, đơn giản, gọn 
nhẹ; nhưng được ăn ngon như ở nhà, có người 
vui vẻ nói “Chúng ta dời bếp ra rừng!”. Qua một 
đêm thiếu thốn tiện nghi, mọi người thức giấc 
trong tiếng chim hót vang lừng, không gian tĩnh 
mịch và thoáng mát. Lễ khai mạc diễn ra đơn 
giản, sau đó là các trò chơi bắt đầu. 

Từ buổi sáng đến buổi chiều, ngoài những thì 
giờ nghỉ ngơi dành cho việc vệ sinh. Thời gian 
còn lại trong ngày được chia ra với những trò 
chơi được các huynh trưởng hướng dẫn cho các 
em tham dự. Có trò chơi kéo dài hàng giờ là trò 
chơi lớn, hay các trò chơi ngắn 5-10 phút…tất cả 
đều có ý nghĩa một “bài học”.  Đêm đến thật mau 
trong rừng, ánh lửa đã bập bùng, tiếng củi nổ tí 
tách. Các em HĐS chuẩn bị cho các sinh hoạt về 
đêm. Múa, hát và những vở kịch ngắn được các 
em tập tại chỗ và trình diễn. Cha mẹ các em HĐS 
cũng có dịp cùng con cái vui chơi. Không gian 
tràn ngập tiếng cười. Với những suy nghĩ đơn 
giản, trong sáng, ngây thơ; nhưng các em đã có 
những đoạn kịch ngắn có ý nghĩa. Câu chuyện cổ 
tích Thỏ và Rùa, Thằng Cuội… được các HĐS diễn 
lại làm ngạc nhiên những người tham dự (là cha 
mẹ của các em). 

Trại HĐ là dịp để các HĐS thực tập đời sống 
tự lập, gần thiên nhiên. Các huynh trưởng đã 
hướng dẫn các HĐS leo núi, đi bộ, cắm lều, nấu 
ăn… và thi đua. Có những em HĐS lần đầu nấu 
ăn, cơm thì chưa chín, món thịt bò còn dai, chiên 
cái trứng chưa hoàn hảo… nhưng cho các em biết 
phân chia công việc, người nào việc đó để tổng 
hợp lại làm nên kết quả khả quan hơn (team 

work). Các HĐS “tranh tài” sôi nổi. 

Thời gian trôi qua thật nhanh. 
Ngày cuối cùng của trại là lễ phát 
thưởng và bế mạc trại. Có 3 ngày 2 
đêm sống trong rừng, bên ánh lửa, 
không có tiếng điện thoại reo, 
không có truyền hình, không nệm, 
không đèn điện, và không cả những 
tiện nghi tối thiểu… gia đình cùng 
nhau vui  chơi, quên  nhọc  mệt của  
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những ngày bươn chãi ngoài đời.        
   Gia đình anh Lê Long có 2 cháu nhỏ, tham dự 

trại lần đầu cho biết “Vui lắm! Các cháu học hỏi 
được nhiều điều mới.” Anh là người trường chay, 
tự mang theo thức ăn chay, nhưng tham dự tích 
cực với mọi người. Gia đình anh Lê Đức “Tôi 
tưởng bỏ cuộc giữa chừng rồi chớ! Leo lên nửa 
dốc đã muốn quay về.” Thế mà anh đã qua 3 
ngày thoải mái, vẫn cuời nói vui vẻ. Trước khi  ra 
về anh cho biết “Leo núi mấy ngày, về lần nầy 
chắc xuống vài chục pao-(pounds.) Những gia 
đình trẻ trung khác mang theo 3 chiếc đờn 
guitar, và họ đã có những giờ phút thoải mái với 
những nhạc phẩm mà họ yêu thích. Nhạc thính 
phòng và nhạc quê hương. 

 

 

 

 

 

 

Giã từ đất trại, mọi người chia tay ra về. Bài ca 
Giữ Chặt Mối Dây: 
      “Chúng ta hôm nay hiệp vầy,  

cùng nhau nắm tay.  
Nét thương yêu nhau tỏ bày,  
giữ chặt mối dây.  
Sông núi không ngăn tình thương,  
Mưa gió không lay can trường.  
Chúng ta hôm nay hiệp vầy,  
giữ chặt mối dây…” 

Đã nhắc nhở nhau những kỷ niệm, và hẹn kỳ trại 
sau vào tháng Chín (Labor Day). 

  

 

 

 

 

 

 

  Lê Bình 
Chuyển đăng Tr. Nguyễn Kym  

 

 

 
 

1- Sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn 

khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như 

hồi thanh niên. Nếu thấy tuổi tác không còn phù 

hợp mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ 

công việc gì liên quan đến chính quyền. Không 

phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời 

điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó 

làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một 

đứa nó làm tốt hơn mình là sao? 

2- Sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa 

nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp 

đặc biệt...Nếu đến mình cũng nên chào hỏi lớp trẻ 

rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. 

Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng 

chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho 

dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi 

vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo 

cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, 

vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn 

hiểu được thời thế. 

3- Sẽ không sống chung với bất cứ đứa con nào, chỉ 

sống với… vợ/chồng. Nếu cứ thương con cái, sống 

với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong 

chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua 

nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết 

không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một 

tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ. 

4- Sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào 

đó (lúc về già… rất già). Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền 

nhiều ở chỗ tươm. Chọn trung tâm có chăm sóc y tế 

tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. 

Con cái còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt 

trời cũng tại trung tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến 

nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc 

cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để 

khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn 

tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ. 

5- Sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là 

những chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt 

đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở 

hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi 

chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều 

người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để 

chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những 

câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng 

chẳng làm ai bực mình. 

6- Sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ 

như ở trên. Chẳng biết có làm được không !!! 
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                                        ( PHẦN 2 ) 

CƠ CẤU ÐIỀU HỢP và NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 

                        HỆ THỐNG LIÊN ÐOÀN  

1. LIÊN ÐOÀN:  

1.1.1. Tổ chức và sinh hoạt  

1.1.2. Tên Liên Ðoàn  

1.1.3. Khăn Quàng Liên Ðoàn  

1.1.4. Huy Hiệu Liên Ðoàn  

1.1.5. Cờ Liên Ðoàn  

1.1.6. Lễ Bàn giao  

       1.1.6.1. Liên Ðoàn  

       1.1.6.2. Ðơn vị  

2. NGÀNH ẤU:  

  2A- SÓI:  

2A1- Lời Hứa và Luật  

2A2- Tổ chức  

2A2a- Ðàn  

2A2b- Ban Huynh Trưởng  

2A2c- Hội đồng Sói Già  

2A2d- Hội đồng Akéla  

2A2e- Hội đồng Danh Dự  

2A2f- Huy hiệu  

    2A3- Gậy Biểu tượng – Cờ:  

       2A3a- Gậy biểu tượng  

       2A3b- Cờ  

     2A4- Nghi thức:  

2A4a- Thủ hiệu  

2A4b- Tập họp và hiệu lệnh  

2A4c- Vòng hội đồng  

2A4d- Vòng thao diễn  

2A4e- Lễ nhập bầy  

2A4f- Tiếng rống lớn  

2A4g- Lễ gắn 1 sao  

2A4h- Lễ gắn 2 sao  
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       2A4i- Tiễn sói lên đoàn  

    2B- CHIM NON:  

2B1- Mục Ðích và Phương Pháp  

2B2- Lời Hứa - Luật – Châm Ngôn – Huy Hiệu  

2B3- Ðẳng thứ  

 2B3.a- Mỏ mềm  

  2B3.b- Mỏ cứng  

  2B3.c- Cánh cứng  

      2B4- Tổ chức:  

       2B4.a- Ðàn 21 48 2B4.b- Ban Huynh Trưởng  

2B5- Huy hiệu  

2B6- Chuyên hiệu  

2B7- Hiệu lệnh  

2B8- Thủ hiệu  

2B9- Gậy biểu tượng - Cờ  

       2B9 a- Gậy biểu tượng  

       2B9.b- Cờ bầỵ  

2B10- Y phục – Khăn quàng  

2B11- Nghi Thức:  

 2B11.a- Tiếng hót chung  

 2B11.b- Lễ nhập bầy (Tuyên Hứa)  

 2B11.c- Tiễn Chim Non lên Thiếu Ðoàn  

3. NGÀNH THIẾU  

  3A- THIẾU NAM  

    3A1 – Tổ chức 

       3A1.a- Huy hiệu  

       3A1.b- Ðoàn  

3A1.b1- Hội Ðồng Huynh Trưởng  

3A1.b2- Cờ Ðoàn  

3A1.b3- Hội Ðồng Ðoàn  

3A1.b4- Ðội Kiểu Mẫu  

3A1.b5- Lễ Phong Nhậm Ðội Trưởng  

3A1.b6- Chương Trình Ðẳng Thứ và Chuyên Hiệu  

3A1.b7- Huấn Luyện  

3A1.b8- Sinh Hoạt  
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3A1.b9- Khăn Quàng  

3A1.c- Ðội:  

3A1.c1- Tên Ðội  

3A1.c2- Châm Ngôn (tiếng reo)  

3A1.c3- Cán Cờ Ðội  

3A1.c4- Cờ và Biểu Tượng  

3A1.c5- Cách Thức Làm Cờ Ðội  

3A1.c6- Tua Vai  

       3A1.d- Lễ Tuyên Hứa  

       3A1.e- Lễ Tiễn Thiếu Lên Thanh Ðoàn  

3B- THIẾU NỮ:  

      3B1- Tổ chức  

(Giống như của Thiếu Nam)  

       3B1a- Huy hiệu 3 

       3B1c- Cờ Ðoàn  

(còn lại những phần khác giống như Thiếu nam)  

4. NGÀNH THANH  

    4A- Ðặc tính  

4B- Mục tiêu và phương hướng  

      4B.1- Châm ngôn của ngành Thanh  

      4B.2 –Huy hiệu của ngành Thanh  

   4C-Tổ Chức.  

     4C1- Thanh Ðoàn.  

4C1.a- Hội đồng Thanh Ðoàn.  

4C1.b- Tên của Thanh Ðoàn.  

4C1.c- Châm ngôn của Thanh Ðoàn.  

4C1.d- Cờ của Thanh Ðoàn.  

4C1.f- Phương thức sinh hoạt.  

4C1.g- Ðẳng cấp.  

      4C2- Tuần.  

          4C2.a- Tổ chức.  

          4C2.b- Cờ và Châm Ngôn.  

    4D- Khăn Quàng  

     4E- Nghi Thức và Tập Tục  

5. NGÀNH TRÁNG:  

     5A- Ðặc Tính 40 112  
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     5B- Mục tiêu  
  

3 
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2  5C- Tổ Chức  

     5C1- Tráng Ðoàn  

5C1.a- Toán Lãnh Ðạo Trong Tráng Ðoàn  

5C1.b- Hội Ðồng Tráng Ðoàn  

5C1.c- Tên của Tráng Ðoàn và Toán  

5C1.d- Châm ngôn của Tráng Ðoàn và Toán  

5C1.e- Xưởng trong Tráng Ðoàn  

5C1.f- Huy hiệu Ngành Tráng  

5C1.g- Khăn quàng Tráng Ðoàn  

5C1.h- Cờ của Tráng Đoàn 

    5C2- Toán:  

       5C2.a- Tổ chức  

       5C2.b- Cờ của Toán  

   5D- Ðẳng cấp Tráng sinh  

5D1- Dự Tráng  

5D2- Tân Tráng  

5D3- Thuần Tráng  

   5E- Các giai đoạn hướng dẫn kỹ năng HÐ  

5A1- Giai Ðoạn 1  

5A2- Giai Ðoạn 2  

5A3- Giai Ðoạn 3  

5F- Qui Ước tu thân  

5G- Lễ Dặm Ðường.  

5H- Lễ Lên Ðường.  
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                                         PHẦN 2  

CƠ CẤU TỔ CHỨC và NGUYÊN TẮC SINH HOẠT  

                          HỆ THỐNG LIÊN ÐOÀN 

1. LIÊN ÐOÀN:  

ột tổ chức độc lập về pháp lý và tài chính.  

ột thành viên chính thức trong Ban Đại Diện 

của Hội Đồng Trung Ương – Hướng  Đạo Việt Nam (HÐTƯ).  

ột tập hợp của nhiều đơn vị mang tính độc lập về pháp 

lý đối với Hội Hướng Đạo (HÐ) bản địa  cùng nhau sinh hoạt 

trong một hệ thống, một khuynh hướng và cùng một điều kiện 

về sự phát triển  của đoàn sinh. 

ột cơ cấu then chốt bền vững nhất để đoàn sinh của các 

đơn vị phát triển tinh thần cũng như  Phong Trào Hướng Ðạo.  

qua những kỳ họp của HĐTƯ hay Ðại Hội Ðồng hoặc qua thư 

đề nghị. Danh xưng của Liên Ðoàn:  

 

HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG-HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM  

                        CHI NHÁNH/MIỀN………………..  

                             LIÊN ÐOÀN…………………  

1a- Tổ Chức và Sinh Hoạt:   

   1a.1- Tổ Chức:  

ột liên đoàn ít nhất phải có 2 đơn vị trở lên có ghi danh 

sinh hoạt với hội HÐ địa phương.  

ức:  

  o Chỉ có Nam đoàn sinh  

  o Chỉ có Nữ đoàn sinh  

  o Có nhiều đơn vị khác hội (Hội Nam HÐ và Hội Nữ HÐ)  

ều kiện và hoàn cảnh của Liên Ðoàn với địa 

phương. 

ảo Trợ, ban Cố Vấn hay hội đồng chỉ đạo của Liên 

Ðoàn.  

ội đồng huynh trưởng chung cho các đơn vị.  

ội phụ huynh.  

ờng lối sinh hoạt của hội Hướng Ðạo Quốc Gia 

mà các đơn vị trực thuộc đang ghi  danh để sinh hoạt.  

 ế hoạch và chủ trương riêng của Liên Ðoàn.  

ổ sung và hướng dẫn thêm đến các đơn vị về giá trị tinh 

thần HÐ cũng như văn hóa Việt Nam HÐVN 
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1a.2- Sinh hoạt:  

 - Các Ðơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng là một tập hợp liên kết 

nhau trong phát triển cũng như trong chương trình sinh hoạt 

chung của Liên Ðoàn.  

 - Luôn theo sát và thực hiện những kế hoạch và chương trình 

Sinh hoạt của Chi 184 Nhánh/Miền.  

1a.3- Trách nhiệm của Liên Ðoàn Trưởng 

1a.3a- Với Chi Nhánh/Miền và HÐTƯ:  

  - Thành viên chánh thức của HÐTƯ qua Chi Nhánh/Miền.  

  - Bầu Ðại Diện Chi Nhánh/Miền.  

  - Bầu Chủ Tịch HÐTƯ.  

  - Bầu Kiểm Soát Viên Tài Chánh. 

  - Bầu ban tổ chức và chọn nơi tổ chức trại họp bạn Thẳng 

Tiến.  

  - Ðóng góp kế hoạch để phát triển Phong trào HÐ trong Chi 

nhánh/Miền cũng như  HÐTƯ.   

   - Liên kết với những Liên Đoàn bạn trong sinh hoạt để phát 

triển Phong trào.  

 

1a.3b- Với Cộng Ðồng Ðịa phương:  

   - Liên kết với các hội đoàn bạn (ngoài các đơn vị HÐ) để 

phát triển tinh thần và văn  hóa Việt Nam trong tinh thần 

Hướng Ðạo.  

   - Tạo điều kiện (có thể được) để giới thiệu phong trào HÐ 

đến với Cộng đồng.  

   - Luôn luôn tham khảo với Chi Nhánh/Miền để giải quyết 

những vấn đề liên quan đến pháp nhân hay tinh thần HÐ trong 

Liên Đoàn. 

 

1a.3c- Với Liên Ðoàn:  

    - Chịu trách nhiệm trước Liên Ðoàn về sự điều hành và phát 

triển phong trào HÐ. 

 - Thông hiểu nguyên lý và phương pháp của phong trào 

Hướng Ðạo.  

- Duy trì và thực hiện văn hóa và truyền thống tinh thần Hướng 

Ðạo Việt Nam qua  đường lối và chủ trương của HÐTƯ-

HĐVN. 

 - Phổ biến đến đơn vị những tin tức, tài liệu, sách báo liên 

quan đến HÐ từ Chi  Nhánh/Miền, Hội HÐ bản địa...  

- Ðề nghị khen thưởng những thành viên trong Liên Ðoàn về 

cho Chi Nhánh/Miền.  

- Theo dõi sự phát triển của Đoàn Sinh, Trưởng, phụ huynh và 

đề nghị theo học các  khóa huấn luyện và bổ túc của hội HÐ 

bản địa cũng như của HÐTƯ-HÐVN. 

- Tổng kết và báo cáo hàng năm theo định kỳ của Chi 

nhánh/Miền về sự phát triển  cũng như ghi danh của Liên Đoàn 
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1b- Tên Liên Ðoàn – Ðơn vị:  

   Ðể đoàn sinh nhớ về cội nguồn, duy trì tinh thần dân tộc, yêu 

quê hương tổ quốc và tri ân những  anh hùng đã hy sinh để bảo 

vệ ,  xây dựng ,  tạo nên những trang sử hào hùng làm rạng rỡ   
( Xem tiếp kỳ 4 ) 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN CALIFORNIA Tham dự lễ tiễn biệt Trưởng NGUYỄN HOÀI 

HĐTN XÓM TÙNG NGUYÊN SYDNEY-CANBERRA ÚC CHÂU tham dự tang lễ Tr. NGUYỄN VĂN NỤ 

        Dân Làng Bách Hợp HĐTN CALIFORNIA tham dự tang lễ Trưởng NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ban Tổ Chức Trại BH 2017  họp để chuẩn bị cho trại họp mặt                  Lễ Trao khăn quàng cho  

      HĐTN  vào tháng 8/2017 (Buổi họp ngày 15/4/2017)                      Tân Hướng ĐạoTrưởngNiên              
         LBH HOUSTON, TEXAS 

                                                   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Mừng Thượng Thọ 90 . Trưởng 

         Hà Mã Hăng Hái 
        TRƯƠNG LẠC PHIÊU 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Liên Đoàn Lạc Việt dựng cờ tại Houston National Cemetery chuẩn bị cho Memorail Day . 
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