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Cuối tháng 8 năm 2017, Miền Nam California trời khá nóng, những 
hạt nắng vàng lung linh nhảy múa đón chào những Trưởng Niên mà đa số ở 
lứa tuổi lá vàng bay đang hội tụ về khuôn viên The Irvine Ranch Outdoor 
Educational Center Orange, California để tham dự trại Bách Hợp 2017 - Về 
Nguồn do HĐTN tổ chức và đây là lần thứ 3 các Trưởng Niên tự tổ chức sinh 
hoạt riêng biệt cho mình.   

Trước đây HĐTN phải chờ khi nào HĐTƯ - HĐVN tổ chức Trại họp bạn 
Thẳng Tiến thì Trưởng Niên ở khắp mọi nơi mới có cơ hội gặp gỡ nhau, ngồi 
lại với nhau trong ngày Đại hội HĐTN. Nhưng kể từ nhiệm kỳ 2014-2018, VP 
HĐTN trong chương trình hoat động chính là cố gắng tổ chức họp mặt HĐTN 
mỗi năm một lần. Không kể trong trại TT10 năm 2014 Tiểu trại HĐTN do LBH 
Dallas đảm trách, với chương trình rất sinh động và hấp dẫn từ hình thức đến 
nội dung trong suốt thời gian trại, đã tác động và tạo niềm tin “HĐTN dù cao 
tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, vẫn còn có khả năng và kỷ năng trong các 
sinh hoạt HĐ”. Trong tinh thần đó khởi đầu là Trại Bách Hợp năm 2015 ( ba 
ngày) tại tiểu bang Oregon, 2016 là họp mặt lần thứ hai ( một buổi ) nhân dịp 
Hội nghị Trưởng tại California, Trại Bách hợp 2017 vừa tổ chức xong tại 
Orange, California ( Bốn ngày ) là lần thứ ba. Điểm nổi bật nhất phải kể đến 
trong kỳ trại họp mặt HĐTN 2017 là mọi điều, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn 
hoàn toàn do các Trưởng Niên tự đảm trách. A.A.A… và các Trưởng niên khắp 
mọi nơi đang chờ lần họp mặt kế tiếp tại Tiểu trại HĐTN trong trại Thẳng 
Tiến XI sẽ tổ chức tại Virginia Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 năm 2018.  

 

  Thưa Quý Trưởng, 
 

Hôm nay khi ngồi ghi lại sinh hoạt của HĐTN trong thời gian vài ba năm 
gần đây, qua nhận xét chung của các ACE là tinh thần của Trưởng niên càng 
ngày càng dâng cao, chương trình càng lúc càng khởi sắc… cho dù đa phần 
các Trưởng Niên đang trong lứa tuổi lục tuần, thất tuần hoặc cao hơn nữa. Có 
những Trưởng khi sinh hoạt phải có người đỡ đần, có Trưởng phải dựa vào 
chiếc gậy hoặc ngồi xe lăn… di chuyển chậm chạp, không xông xáo được, thì từ 
từ theo sau các huynh đệ tỷ muội “ Chúng ta chung một đường lên… cùng tìm 
đến nơi Nguồn thật ”.  

Cảm xúc dâng trào, với niềm tin yêu trong sự hưng phấn.  
Cám ơn Trưởng đại diện cho HĐTƯ - HĐVN trong buổi lễ chào cờ - khai 

mạc trại Bách hợp 2017 đã nói lên sự “ Trung Hậu ” của HĐTN như một lời 
nhắn nhũ đến các thế hệ kế tục.  

Cầu mong những Trưởng đang gắn bó với màu tím thân thương của chiếc 
khăn quàng trên cổ áo, các ACE Hướng Đạo gốc Việt đang sinh hoạt tại các 
đơn vị trên khắp mọi miền đất nước của quả đất này: Sức khỏe dồi dào, trí óc 
minh mẫn để cùng nhau dấn thân phục vụ phong trào Hướng Đạo, giúp ích 
tha nhân, với tất cả tấm lòng và tinh thần Hướng Đạo  

 

 Thân kính.  
 

Thay mặt BBT Báo Liên Lạc.  
Beo - Tận tâm 
Nguyễn Tăng  Bình                  

Tiểu Trại HĐTN 2014 (TT10) 

 

 Trại Bách Hợp HĐTN 2015 

 

Họp mặt HĐTN 2016 

 

Trại Bách Hợp HĐTN 2017
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  SANTA ANA, CALIFORNIA - Trưởng Đinh Công Thịnh, Thanh Trưởng Thanh Đoàn Quang Trung 

thuộc Liên Đoàn Hùng Vương / Tây Nam Hoa Kỳ HĐVN,  lìa Rừng ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Bảy Năm 

2017 tại Catalina Island, USA . Hưởng thọ 60 tuổi. Bà Nguyễn Thị Mai Hương là Hiền thê của Tr. Thịnh, 

ông bà có hai người con, một trai và một gái đều đã trưởng thành. 

Trưởng Đinh Công Thịnh khi còn sống được nhiều người cảm mến, khi hay tin Trưởng ra đi đã bày tỏ sự 

tiếc thương như sau: 

-Trưởng Phùng Mạnh Tâm cựu sáng lập viên Liên Đoàn Hùng Vương: “Đây là một nỗi đau buồn và mất 

mát thật lớn lao của gia đình Trưởng Thịnh cũng như của Liên Đoàn Hùng Vương chúng ta. Liên đoàn 

chúng ta đã mất đi một huynh trưởng, một người anh, em mà ai cũng quý mến. Trưởng Thịnh ra đi để lại tràn 

đầy lòng thương tiếc và đầy ắp những kỷ niệm trong thời gian chúng ta cùng sinh hoạt…” 

-Trưởng Nguyễn Đình Tùng Liên đoàn trưởng Liên Đoàn Hùng Vương tâm sự trong một điện thư gởi 

toàn thể liên đoàn: “Trưởng Thịnh là một Trưởng Hướng Đạo tuyệt vời, luôn sống cuộc đời của một Hướng 

Đạo Sinh chân chính. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho linh hồn Trưởng Thịnh và tang quyến…” 

-Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Ủy viên đại diện HĐTƯ HĐVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ: “Thật buồn và vô 

cùng thương tiếc. Mới cùng anh nói nói cười cười họp mặt nhau chiều hôm qua để chuẩn bị cho trại miền 

Liên Kết 16 sắp đến trong dịp Lễ Lao Động vào Tháng Chín. Không thể tin được, chiều hôm nay Trưởng 

Thịnh của chúng ta đã ra đi, đi thật xa…” “Anh là khoá sinh nhận bằng rừng đầu tiên của Trại Tùng Nguyên 

8 và cũng là trưởng tham dự đầy đủ các khoá Nghề Trưởng do Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức trong suốt 

năm 2016. Anh cũng là Tiểu Trại Trưởng ngành Thanh cho trại Liên Kết 16 sắp tới và còn nhiều nữa. Tinh 

thần dấn thân trong Hướng Đạo của anh là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo…” 

-TrưởngTê Giác Hoạt Bát/ Lưu Thanh Hiển. RS: “… Mình gặp bạn lần đầu cách đây 20 năm trong một 

buổi tiệc của Liên Đoàn, bẵng đi một thời gian dài … nay bạn đã đi hết dấu đi đường rồi, về đến đích của 

cuộc chơi, và sẽ bắt đầu cho một nơi chốn khác. Chúc bạn ra đi thật bình an, về đến cõi mà bạn hằng mong 

ước. Nơi đó bạn sẽ cầu nguyện, phù hộ cho những người còn ở lại thế gian này, thực hiện những mơ ước mà 

bạn chưa làm xong, và nhất là Mai Hương, người đã từng hỗ trợ, nâng đỡ, lo lắng, yêu thương bạn, chung 

bước cùng bạn trong suốt cuộc đời. 

  Thôi vĩnh biệt người anh em, chào Hươu Trầm Tĩnh, thân ái bắt tay trái, chúc bạn ra đi bình yên…” 
 

 

    Linhnguyen / Nguoi viet 

Diễm Châu Trần 

Lưu Thanh Hiển 

BBT Báo LL trích đăng 

 
 

 

 

mailto:linhnguyen@nguoi-viet.com
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XÓM BÁCH HỢP TÙNG NGUYÊN SYDNEY- CANBERRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như lời tâm tình của cố Trưởng Xóm Trương Văn Thanh (*). Xóm Tùng Nguyên đã được thai nghén 

từ đầu năm 2001. Đến ngày 16/4/2001 một buổi họp tại nhà Trưởng Lê Văn Lệ gồm có Tr. Thanh, Tr. Phiêu, 

Tr. Minh Lan và gia chủ là Tr. Lê Văn Lệ cùng đồng ý thành lập Liên Gia Bách Hợp Sydney. 

Tr. Trương Văn Thanh LG Trưởng, trách nhiệm ghi danh với VP/HĐTrN và cộng tác thường xuyên với 

báo Liên Lạc và Tr Lê Văn Lệ nhiệm vụ Mõ điều hành. 

Do sự phát triển, LG tăng nhân số với sự ghi danh của anh chị em Tiểu bang Canberra nên trong buổi 

họp ngày 16/6/2002 Anh Chị Em đã đồng thuận thay đổi danh xưng cho phù hợp với thực tế là Xóm Tùng 

Nguyên Sydney-Canberra. Trưởng Xóm là Tr Trương Văn Thanh và Mõ Xóm vẫn Tr. Lê Văn Lệ. 

-Ngày 8/12/2002 buổi du ngoạn đầu tiên nối nhịp cầu sinh hoạt chung Sydney-Canberra. 

-Ngày 9/12/2002 Trưởng Thanh vĩnh viễn ra đi sau chuyến xuất du khi vừa hoàn thành ước nguyện được 6 

tháng và Tr. Trương Lạc Phiêu kế vị Tr. Xóm. 

-Ngày 1/10/2012 Trưởng Lê Văn Lệ từ chức Mõ Xóm trong một buổi họp thường lệ và Trưởng Phạm 

Minh Lan được đề cử nhận việc Mõ Xóm. 

-Ngày 24/6/2017 Xóm long trọng mừng sinh nhật 15 tuổi. 

Cho đến nay, Xóm vẫn thường xuyên sinh hoạt 2 tháng một lần gặp nhau, tâm tình, tạo điều kiện để mọi 

người ôn lại cũng như tìm hiểu thêm về Phong trào để cuộc chơi của những người thế hệ lá vàng bay thêm 

phần ý nghĩa.  

Sydney ngày 24/6 năm 2017.        

Mõ làng Phạm Minh Lan.                                                                            (*) Xem bài viết trang 08  

HĐTN Xóm Bách Hợp Tùng Nguyên                             Sydney-Canberra  Úc Châu 2001-2017 
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Kính thưa Quý Trưởng trong Xóm Tùng Nguyên, 
 

Xóm Tùng Nguyên chính thức có tên vào ngày 16 tháng 6 năm 2002, được Hướng Đạo 

Trưởng Niên  Trung Ương ghi nhận là đơn vị Trưởng Niên thứ 11 ở hải ngoại. 

Ngược thời gian một năm trước đó Xóm đã hình thành, tập họp được một số Trưởng cũ 

không còn đơn vị sinh hoạt, tìm đến nhau như một nhóm cao niên dưới lá cờ Hướng Đạo. 

Công sáng lập Xóm phải dành cho Trưởng Sói Tận Tâm Trương Văn Thanh, rất xứng đáng 

được anh chị em toàn Xóm tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Xóm đầu tiên. Cũng xin ghi nhận 

bên cạnh Trưởng Thanh chúng tôi nhận thấy còn có những Trưởng kỳ cựu đã có mặt trong 

những ngày Xóm mới hình thành gồm Quý Trưởng: Hồng Vĩnh Phu, Ngựa Nhà Trời Nguyễn 

Thanh Viêm, Chèo Bẻo Vũ Trọng Khải và Phu nhân, Báo Lê Văn Lệ, Trâu Phạm Văn Mừng, 

Rùa Vũ Đình Roanh, Sáo Nguyễn Văn Nụ, Sóc Trương Lương Công, Sóc Phạm Minh Lan, Tạ 

Bích Lan và Phu quân, Thiên Nga Lương Thanh Huế và Phu quân, Thiên Nga Trương Thị Gần 

và Phu Quân. Còn  tôi là người kế nhiệm Trưởng Xóm đã tròn 15 năm sau khi Trưởng Thanh 

lìa Rừng mới nửa năm thành lập Xóm. 

Mười sáu năm có mặt với đời, mười lăm năm hiện diện trước Phong Trào với tên Xóm Tùng 

Nguyên. Nhìn lại mới giật mình không thể ngờ rằng mới đây đã mười lăm năm ở vị trí Trưởng 

Xóm, trong khi Trưởng Sói Tận tâm Trương Văn Thanh là người thành lập Xóm đã rũ sạch nợ 

trần ra đi sau nửa năm. 

Bây giờ tôi chỉ còn nguyện ước cuối cùng, ai sẽ là người kế nhiệm không quan trọng bằng 

Xóm Tùng Nguyên được tồn tại mãi và anh chị em coi nhau là ruột thịt trong tình huynh đệ tỷ 

muội Hướng Đạo. Sai thì sửa, sai sót thì bỏ qua, nhịn nhau một lời không thua thiệt gì, tay 

chân không thể chặt bỏ. 

Con Cháu chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi tất phải ra riêng xây dựng tổ ấm. Còn lại 

lớp già chúng ta lui tới với nhau. Tuổi già cô đơn, có bạn đã là quí, được bạn cùng gốc Hướng 

Đạo còn gì quí hơn. 

Bệnh viện, nhà dưỡng lão, thậm chí cả nhà quàn lẫn nghĩa địa đang chờ đón chúng ta, 

không một ai chạy thoát. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không gắn bó với nhau nhỉ? 

Ghi nhận sau cùng, toàn thể thành viên Xóm đã phát huy mọi sáng kiến, nhiệt thành tổ chức 

buổi lễ này được thành công mỹ mãn trong tình thân mật, thân ái và gắn bó. Xin nhân danh 

Trưởng Ban Tổ Chức cùng ở vai trò Trưởng Xóm chân thành khen ngợi và cám ơn tất cả. 
 

Sydney ngày 25 tháng 6 năm 2017 
 

Hà Mã 

Trương Lạc Phiêu. 
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Thân ái kính chào các bạn. 
 

Đạo Pleiku chúng tôi trước đây có vị Tuyên úy Công giáo tên Rừng là Nai – 

Siêng năng đã có lời nhắn nhủ anh chị em trong một buổi họp mặt như sau: 
 

          Người Hướng Đạo thì không được phép già, bởi lý tưởng đã buộc họ như thế. 
 

Do đó chúng tôi, một số nhỏ anh chị em đã có thời vui chơi ca hát, nay tuy 

vẫn sinh hoạt trong phạm vi “Làng Bách Hợp Sydney” vẫn thấy lẻ loi vì Làng 

mỗi năm chỉ gặp nhau một lần ! 
 

Bấy lâu nay trong trứng nước, anh chị em chúng ta đã hình thành một liên 

gia, sinh hoạt trên một năm qua cứ 2 tháng một lần diễn ra những buổi họp đều 

đặn và cũng trong cuộc họp thường kỳ vừa qua, chúng ta đã đồng thuận lập 

thành Xóm lấy tên là Xóm Tùng Nguyên Sydney, ghi danh sinh hoạt cùng với 

Làng, Xóm khác khắp nơi, là đơn vị thứ 11 của HĐTrN ngày 16/6/2002. 
 

Xưa nay, HĐ được xem là Trò chơi cho trẻ em và đấy cũng là  công cuộc 

cho người lớn cũng như lời nhắn nhủ của Trưởng Linh mục Nai-Siêng năng và 

những tiếp sức của anh chị em. Tôi một Sói đã rụng gần hết lông, vận dụng hết 

sức mình với lòng yêu thương của anh chị em cùng ước muốn được ơn trên ban 

cho trẻ lại. Chấp nhận đứng ra đảm trách dìu dắt đám già nua đã lỗi thời cùng 

vui chung ca hát trở lại đến đâu hay đến đó cho đến lúc hơi tàn sức kiệt.  
 

Với tinh thần trẻ trung ấy, một bài ca Xóm đã được hình thành, khúc khích 

hát cười với nhau mỗi khi nhóm họp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần cố gắng 

thực hiện một huy hiệu nhỏ đường kính khoảng 1 phân rưởi biểu trưng cho Xóm 

Tùng Nguyên để anh chị em có thể mang thường xuyên mỗi khi ra ngoài họp 

mặt với những sinh hoạt chung. 
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Tr. Trần Duy Mỹ LBH Van Kiếp. 

   Đôi điều chia sẻ, tâm tình trong 

khoảng thời gian quá ngắn ngủi tại 

phòng làm báo trại và trong bửa 

cơm thật thân tình do Trưởng 

khoản đãi các Trưởng niên LBH 

Dallas tại nhà riêng ở San Diego 

sau trại BH 2017 thật thân tình, 

sâu lắng. Beo tui sẽ ghi nhớ mãi. 

Hẹn gặp lại Trưởng tại trai Thẳng 

Tiến  năm 2018.    Thân kính. 
 

Tr.Mado Houston  Tr. N Độc lập 

  Cám ơn Mado đã giúp nhóm thực 

hiện Bản tin trại BH 2017 hoàn tất 

một công việc mà Trưởng chưa 

từng làm. Sinh hoạt với LĐ nhưng   

không quên các huynh đệ tỷ muội       

là quý lắm rồi đó.   Thân chào. 

 

Tr.Lê Anh Dũng GĐBH Nam Cali 

   Sau 2 năm kể từ trại BH 2015 tại 

Oregon. Nay gặp lại, thấy Sóc trên 

thất thập vẫn lanh lợi, nhiệt tình và 

luôn mở rộng vòng tay cùng hầu 

bao đối với ACE HĐ. Làm báo mà 

gặp Sóc thì không lo thiếu bài, chỉ  
 

sợ người phụ trách không đủ sức 

gánh hết những món ăn tinh thần 

của Sóc huynh thôi.        Kính mến. 
 

Tr.Vũ Hồng Chương California. 

    Một chút duyên hạnh ngộ, phải 

nói là quá may mắn được cộng tác 

với Trưởng về phần hình ảnh cho 

việc làm bản tin hàng ngày của trại 

BH. Bảo bối của thiên hạ thời đại 

@ ít ai cho đụng tới chứ đừng nói 

tới chuyện giao khoán vật tùy thân 

của mình cùng mật mã cho người 

chưa quen biết sử dụng suốt 4 

ngày trại. Giờ chót, không tìm ra 

Trưởng để hoàn trả, nên đành để 

tại chổ. Tinh thần HĐ đã tạo niềm 

tin giữa các HĐS.         Thân mến. 
 

Tr. Phan Tâm GĐBH Nam Cali. 

   Tham gia sinh hoạt trại là phải 

biết sẽ thiếu thốn rất nhiều nhu cầu 

trong sinh hoạt đời thường. Trời 

về khuya, nhóm thực hiện bản tin 

trại loay hoay làm chỉ với 1 máy 

tính, phó nhòm Phan Tâm đi 

ngang qua thấy vài cái Comp 

không sử dụng thắc mắc hỏi? À thì 

ra comp thiếu đủ thứ. Chuyện nhỏ, 

ngày mai có đủ. Thêm một chút, 

Beo tui rất đồng ý với Tr. Tâm về 

cách viết tên Rừng của các thú. 

Mong gặp lại người anh em. Thân. 
 

Tr.T.Mỹ Phương LBH Vùng Vịnh 

    Trại BH 2017 vắng bóng toàn 

thời gian khuôn mặt năng động 

của Mõ làng Vùng Vịnh. Thôi thì  

ghé thăm trại, tham dự đêm Tâm 

giao cũng  đã biểu hiện tinh thần 

HĐ của Trưởng với các Tr.N khác 

 

 

 

 

 
 

vậy là quý lắm rồi. Rất tiếc những 

bài của Trưởng Phương gởi không 

đăng trong Bản tin của trại được vì 

lý do kỹ thuật. Nhưng BBT báo 

LL đã chọn đăng trên LL số mùa 

Thu 2017 này.        TABTT. 

Tr. Hồng Châu Vòng   Boston. 

  Lần đầu tiên BBT báo LL HĐTN 

nhận được bài của Trưởng gởi và 

đã đăng trong số báo này. Đất trên 

báo LL luôn sẵn sàng đón nhận 

những sáng tác của các ACE có 

tấm lòng yêu mến chiếc khăn 

quàng màu tím. Thời gian tới 

mong được Trưởng tiếp tục góp 

một bàn tay.     Thân chào. 
 

ACE Hướng Đạo Lâm Viên 

   Xin được chung niềm vui trong 

các trại họp mặt tổ chức hàng năm 

của ACE Lâm Viên Dalat. Thế hệ 

nối tiếp thế hệ HĐS phố núi vẫn 

luôn giữ được những truyền thống 

tốt đẹp nhiều năm qua. Hẹn gặp. 

Thân ái siết chặt tay trái ACE 
 

Quý Trưởng: Hoàng Kim Châu, 

Kym Nguyễn, Hồ Đăng, Lê Bình, 

Nguyễn Cao Cường, Hùng Đào... 

    Cảm ơn Quý Trưởng đã thường 

xuyên yểm trợ báo LL về mọi mặt. 

Thay mặt nhóm thực hiện kính 

chúc Quý Trưởng luôn sức khỏe 

và tươi vui.       TABTT. 
 

Tr.Nguyễn Cửu Lâm và BTC 

Trại Bách Hợp 2017 – Về Nguồn 

    Xin gởi đến Quý Trưởng lời 

chúc an lành và lời cảm ơn về sự 

nhiệt tình mà BTC trại đã dành 

cho tất cả Trưởng niên tham dự 

trai BH 2017. Riêng chúng ta còn 

nợ Trại sinh Bản tin BH cuối cùng 

vì thiếu hình ảnh một số Tr.N và 

hứa sẽ tiếp tục làm sau trai. Xin 

thay mặt nhóm thực hiện Bản tin 

BH hoàn tất lời hứa này trên Báo 

LL số mùa Thu 2017.    Thân mến.         
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Hôm nay là Thứ Năm 17/08/2017, là ngày 

đầu tiên nhập trại tại THE IRVINE RANCH OUTDOOR 

EDUCATION CENTER. Mõ Làng vì bận công việc 

riêng nên giờ này còn ngồi ở San Jose mà tâm hồn 

thì đang bay về đất Trại Bách Hợp 2017 dưới Nam 

Cali để tham gia kỳ trại "virtually" cùng với qúy 

Trưởng Niên từ khắp nơi tụ về.  

Mõ Làng thật sự vô cùng khâm phục Qúy 

Trưởng Niên của chúng ta. Thật là một cố gắng 

vượt bậc đối với qúy Trưởng Niên dù nay tuổi hạc 

đã cao, sức khỏe đã yếu, nhưng vẫn một lòng say 

mê Hướng Đạo, vẫn hăng say về đây họp mặt để 

chung vui với các bạn bè trong vài ngày trại ngắn 

ngủi... Đây quả là một hình ảnh rất đẹp và rất đáng 

trân trọng cho các thế hệ đàn em chúng ta noi theo. 

Những sinh hoạt vui nhộn ngoài trời, những 

đêm lửa trại tưng bừng vang tiếng hát, những phút 

giây tâm tình cùng nhau bên ánh lửa bập bùng.v.v. 

càng gợi nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương 

của một thời niên thiếu đầy sôi nổi và tràn đầy ước 

mơ... Đây là mớ hành trang qúy giá mà mỗi người 

Hướng Đạo chúng ta sẽ mang theo trong suốt cuộc 

đời...Hướng Đạo Một Ngày-Hướng Đạo Mãi Mãi... 

Xin kính chúc qúy Trưởng Niên luôn được dồi 

dào sức khỏe, chân cứng đá mềm và không ngừng 

dấn thân trên con đường Hướng Đạo để giúp ích 

cho đời. Xin kính chúc Trại Bách Hợp 2017 thật 

đông vui và thành công mỹ mãn. 
 

TKBTT qúy Trưởng.  

Mõ Làng Vùng Vịnh 

 

Trịnh Mỹ Phương 
(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 

Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thân ái chào mừng quý Trưởng Niên, 

Về vui họp bạn khắp bao miền.  

Phong Trào bền vững hơn trăm tuổi,  

Bách Hợp thắm tươi giữa gió hiền.  

Hướng đến Việt Nam mơ ngày mới; 

Tìm  về Nguồn Thật sống vô biên.   

Chung tay góp lửa xua đêm tối, 

Thắp sáng tin yêu vẹn ước nguyền . 

 

           
          
     

 

BÁCH Việt ngàn xưa một tổ tiên 

HỢP đoàn mở nước suốt ba miền 

TRƯỞNG tuy sức yếu nêu gương sáng 

NIÊN kỷ dẫu cao giữ đức hiền  

HỌP mặt nơi này vui Hướng Đạo  

BẠN bè mơ có dịp đoàn viên 

VỀ cùng nối một vòng thân ái 

NGUỒN thật là đây sống vô biên  
 

                                    Thân tặng trại BH 2017 

                                 Đà Điểu Siêng Năng  
                                                          18-8-2017 
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Trân trọng và thân ái kính chào quý Trưởng và thân hửu đang cùng tham 

dự Trại. 

Sau Trại Bách Hợp 2015 tại Oregon và buổi Họp Mặt Trưởng Niên trong 

Hội Nghị Trưởng năm 2016 tại Orange County, California.  Lòng mong ước có 

thêm những cơ hội gặp gỡ, hàn huyên, vui chơi trong những ngày sinh hoạt cũ 

cuả những Hướng Đạo Sinh “gần đất xa trời” càng lúc càng thấy cần thiết và 

cũng để tiếp nối con đường đã được bày ra, Văn Phòng Trưởng Niên đã đề 

nghị các Làng Trưởng Niên thuộc Miền Nam California tổ chức Trại.  Trại 

Bách Hợp 2017 được thành hình từ đó. 

Trong những buổi họp đầu cho việc tổ chức trại, mọi người đều hân hoan 

và kỳ vọng sẽ có thật nhiều Trại Sinh tham dự, 150, 200 hay hơn nữa. Nhưng 

những khó khăn của tuổi tác, đường xá xa xôi, con cháu phải coi giùm…  

Hôm nay,  gần 100 người chúng ta cùng quy tụ lại ở đây, dưới bầu trời 

trong xanh, sáng lạng, hiền hòa của miền Nam California để cùng vui, cùng 

buồn, cùng chia sẻ những tâm tình… dù trong lòng vẫn còn những hồi tưởng, 

tiếc nuối đây không phải là núi rừng xanh thẳm của trại trường Bạch Mã, cơn 

nóng cháy người ở Suối Tiên, êm đềm của Lâm Viên, Đà Lạt. Mà nơi đây, ở 

bên kia, một nửa quả địa cầu là đất nước thân yêu. Thôi thì, trong những ngày 

của tưởng nhớ, cùng hy vọng sẽ có ngày trở lại, chúng ta sẽ cùng chơi những 

trò chơi, hát những bài hát của một thời đã sống.  

Mỗi một chúng ta ở đây, là một Hướng Đạo Sinh hay là người thân, ai 

cũng có trong tâm hình ảnh của người Hướng Đạo, một thời đã sống trong hay 

gần gủi với Lý Tưởng, với con tim đầy ắp tình yêu nhân loại, với tâm hồn trong 

sáng, yêu đời và luôn luôn sẵn sàng giúp ích.  

 Trong những ý tưởng đó, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, để rồi khi tàn trại, 

dù lưu luyến chia tay, chúng ta cũng mang theo trong tim thêm một kỷ niệm để 

đời và hy vọng trong tương lai sẽ sớm có những cơ hội cùng vui sống bên 

nhau. Những kinh nghiêm thu nhận được trong kỳ trại này mong sẽ giúp cho 

những lần họp mặt tới hoàn hảo hơn. 

Chúng tôi cũng không thể quên cám ơn những ý kiến, đề nghị từ Văn 

Phòng Trưởng Văn Phòng Trưởng Niên, các Trưởng dù không thể đến dự trại 

được đã gửi lời chúc cho Trại được thành công, các Trưởng trong Ban Tổ Chức 

không quản thì giờ và đường xá Cali thường hay bi kẹt xe đã cùng nhau hội 

họp khi cần thiết và nhất là các Traị Sinh đang có mặt ở đây, điều chứng tỏ 

chúng ta đang cùng chung một đường, đường lên NGUỒN THẬT. 
 

Thân ái kính chào và hẹn những ngày vui bên nhau. 

Hươu điềm tĩnh  

 Nguyễn cửu Lâm 

nguyencuulam 

nguyentangbinh 

nguyenduyden 

vuhongchuong 

madothuhuong 

nguyenlienhuong 

Nguyentritue 

Kim ngưu năng động 

Sóc lanh lợi. 

Vành khuyên yêu đời 

Ngựa lồng. 

Hươu điềm tĩnh. 

Gấu nhẫn nại 

Lạc đà bền chí 

Beo tận tâm 
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Trước hết xin gởi lời chào mừng đến, Trưởng Tổng 

Thư Ký Nguyễn Trí Tuệ đại diện HĐTƯ/HĐVN đã hiện 

diện trong lễ khai mạc trại Bách Hợp 2017 nầy 

Chào mừng: LBH Seatle, Washington State, LBH 

Boston, Massashusetts, 2 LBH Dallas và LBH Houston, 

Texas, tại California gồm các đơn vị: LBH Vùng Vịnh, 

LBH San Diego, LBH Vạn Kiếp, LBH Quảng Tế, GĐ 

BH Nam California và các Trưởng Niên khác...AhAhAh 

Thật cảm động khi có sự hiện diện của các Trưởng lão 

đến tham dự trong lễ khai mạc này trên chiếc xe lăn, rất 

hạnh phúc khi được diện kiến và thăm hỏi những 

Trưởng niên đã tửng nghe danh nay mới được hội ngộ. 

Thưa Quý Trưởng, 

Gia đình BH Nam California đã không ngại khó khăn, 

đáp lời yêu cầu của VP/HĐTrN đảm trách Đêm Họp Mặt 

HĐTN thay thế trại họp mặt trưởng niên hằng năm, nhân 

dịp Hội Nghị Trưởng do HĐTƯ/HĐVN tổ chức tháng 6 

năm 2016 vừa qua..(Cá nhân tôi vì lý do sức khỏe đã 

không tham dự). Nay GĐBH Nam California lại lần nữa 

nhận trách nhiệm tổ chức trại Bách Hợp 2017 đã họp bàn 

cùng LBH Quảng Tế, LBH Vạn Kiếp, LBH San Diego 

nhân dịp Lễ Chào Cờ đầu năm 2017 tại Miền Tây Nam 

Hoa Kỳ. Từ đấy các Trưởng Niên các làng đã như con thoi 

giữa Santa Ana và San Diego hằng tháng họp bàn cùng 

nhau về việc tổ chức trại, khoảng thời gian gần kề thời 

gian đã rút ngắn lại 2 tuần một lần bàn thảo…. 

Với sức lực, tài năng và thiện chí của những người 

trưởng đã không còn trẻ đã xây dựng kiến thiết trại cũng 

đầy đũ sân cờ, phòng hội thảo , đời sống trại v.v. Xin 

hoan nghênh tinh thần dấn thân của những trưởng đã 

không còn trẻ trong Ban Tổ Chức Trại.. 

     Trại Bách Hợp hằng năm không ngoài mục đích tạo 

dịp cho trưởng niên chúng ta gặp nhau, chào hỏi, tay 

trong tay kết tình thân ái , cùng nhau ca hát vui đùa với 

nhau… Cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn 

chỉnh tổ chức của HĐTN, chia sẻ tâm tình và các sinh 

hoạt tại các Làng, Xóm, Gia đình Bách Hợp… 

   Đăc biệt năm nay chúng ta góp phần chuẩn bị cho 

Đại Hội Trưởng Niên tại Trại Thẳng Tiến 11 do Tr. 

Nguyễn Đức Tùng và Tr. Nguyễn Hữu Đệ Làng Bách 

Hợp Washington, DC đảm trách Tiểu Trại Trưởng Niên.  

    Kính chúc toàn thể quý Trưởng tràn đầy sức khỏe 

và tinh thần thoải mái để tham gia đầy đũ chương trình 

sinh hoạt trại Bách Hợp 2017.             

 Kính chào quý Trưởng. 
 

Lê Văn Phước 

Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 
 

 Kính Quý Trưởng, Quý vị quan khách, Quý thân hữu,  

    Trong Hướng Đạo tiếng Anh có câu: “Once a Scout, 

always a Scout” tiếng Việt tạm dịch “Hướng Đạo một 
lần, Hướng Đạo mãi mãi” hay “Hướng Đạo một ngày, 

Hướng Đạo một đời.” Quả thật điều này đúng với tất cả 

Quý Trưởng trong Hướng Đạo Trưởng Niên. Quý 

Trưởng là những huynh Trưởng Hướng Đạo đã cống 

hiến cả cuộc đời mình cho phong trào Hướng Đạo nói 

chung và cho Hướng Đạo Việt Nam nói riêng. Hơn thế 

nữa, Quý Trưởng là những Huynh Trưởng đàn anh đi 

trước đã từng hướng dẫn và dìu dắt các em Đoàn Sinh 

trong bao nhiêu năm qua và giờ đây cho dù tuổi đã cao 

nhưng tinh thần Hướng Đạo vẫn không hề thuyên giảm, 

vẫn tiếp tục sinh hoạt với phong trào.  

     Kính Quý Trưởng,  

     Phải nói rằng chúng ta thật hãnh diện tại đất nước 

Hoa Kỳ cho dù có rất nhiều sắc dân sinh sống lâu đời 

và đông đúc hơn người Việt, nhưng chỉ có Hướng Đạo 

Việt Nam chúng ta là sinh hoạt mạnh mẽ nhất, đầy 

bản sắc nhất và đoàn kết nhất. Chỉ có Hướng Đạo Việt 

Nam mới có sự liên kết với các Hướng Đạo Việt Nam 

hải ngoại. Chỉ có Hướng Đạo Việt Nam mới có sự hòa 

hợp Nam và Nữ. Chỉ có Hướng Đạo Việt Nam mới có 

các Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến mỗi bốn năm 

một lần. Và đặt biệt hơn cả là Hướng Đạo Việt Nam 

có Hướng Đạo Trưởng Niên. Những Làng, Xóm, Gia 

Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên được thành 

lập và sinh hoạt tại các thành phố đông người Việt 

định cư khắp nơi trên thế giới. Quý Trưởng là những 

trụ cột của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt 

Nam. Vẫn yêu thương phong trào, vẫn mang trong tim 

bầu nhiệt huyết về quê hương, dân tộc, về những 

truyền thống văn hóa của người Việt. Đó là đều mà 

chúng em rất trân quý và kính phục Quý Trưởng.  

  Quý Trưởng rất xứng đáng được hai chữ “Trung 
Hậu” với phong trào.  

  Thay mặt cho Hội Đồng Trung Ương – Hướng 

Đạo Việt Nam, em xin chào mừng Trại Bách Hợp 

Hướng Đạo Trưởng Niên 2017, và xin chúc Quý 

Trưởng có một kỳ trại thật vui, thật thành công, thật 

nhiều kỷ niệm và thắt chặt thêm mối dây tình thân của 

Hướng Đạo Việt Nam.  
 

       Trân trọng. 
 

 

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.  
 

Nguyễn Trí Tuệ  

Tổng Thư Ký  
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Chỉ cần nghe 3 tiếng “Trại Bách hợp” là lòng đã 

rộn ràng, nôn nao, mong sao cho mau tới tháng, tới ngày 

để về dự Trại.  Kỷ niệm những ngày Trại Bách Hợp đầu 

tiên  2015 vẫn còn như in trong trí nhớ.  Và lần này là 

Trại BH 2017. Ta sẽ về,  Anh Em ơi ta sẽ về. Về để 

sống lại những ngày vui,  để ôn lại các kỷ niệm của một 

thời,  để gặp lại các huynh đệ tỷ muội, để cùng nhau thở 

lại  làn hơi Hướng Đạo,  cùng nhau ca hát cho thỏa thuê 

những bài ca tuổi trẻ. Ôi những bài ca thắm đượm tình 

Anh Em.  
 

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

Gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối …” 
 

Trở về Trại Bách hợp là trở về nhà, về xóm làng, về 

gia đình của những người Hướng Đạo tuổi…hườm 

hườm, của Đại Gia Đình Trưởng Niên. Nhưng! Mình… 

một Trưởng Niên Độc Lập, không làng, không xóm, trở 

về có lạc lòi không? Trở về có cô đơn không? Khăn 

quàng tím thân yêu còn khoác lên vai được nữa không? 

Màu khăn quàng mà ta yêu thương hơn cả,  màu tím 

không hoa cà, chẳng hoa sim nhưng là màu tím thấm 

đậm tình người, tình Hướng Đạo.  Lòng mong ước trở 

về nhưng sao vẫn ngại ngùng.  Nhưng… ngại ngùng rồi 

cũng chẳng làm chùn bước chân.  Vừa thấy thông báo là 

ghi danh và đóng lệ phí liền. Tìm phương tiện di chuyển 

và chờ đợi sao cho mau đến ngày về,  về sum hợp với 

Đại Gia Đình khăn quàng tím. Ta sẽ khoác lên vai áo 

màu khăn quàng thân yêu . Ta sẽ gặp lại các huynh đệ, 

các tỷ muội với mái tóc muối tiêu hay đã bạc phơ theo 

năm tháng! Kể cho nhau nghe những vui buồn trong 

những ngày qua, những sinh hoạt HĐ của đoàn mình, 

nhất là những kinh nghiệm, những khó khăn khi dạy các 

em hát múa, những khó khăn duy trì những truyền thống 

của Hướng Đạo Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ này.  

Rồi mình sẽ có những bửa cơm tập thể, những buổi 

thảo luận sôi nổi , những câu hò bài hát hăng say cùng 

một ngày đi du ngọan lý thú. Ah! Không gì thảnh thơi 

và sung sướng bằng những giờ phút quý báu đó. Ta sẽ 

gát lại hết mọi chuyện gia đình, quên hết chuyện cơm 

áo, quên luôn cả bệnh tật,  chỉ còn   
 

“Anh em ta, nắm tay ta vui chan hòa 

Mừng ngày gặp nhau, ta hát, ta hát, ta ca 

Quây quanh chốn này tình thương bao la 

Ngàn muôn tiếng cười lừng vang xa 

Ô Ố Ồ,  Ô Ố Ồ 

Ca!  Vang!  Lên! 
 

       Vành khuyên yêu đời 

 

 

 
 

 
Sóc từ giã Bề Trên lúc 11:00AM, từ Fountain 

Valley theo Fw22, thoát ra đường Chapman, cứ thế 

dong ruỗi một khoảng đường dài cho đến Jambories thì 

rẽ trái vào đất trại. Trong đầu Sóc tôi cứ nghĩ là mình 

phải vượt qua chặng đường dài,mất ít nhất phải là một 

giờ rưỡi; nhưng mới 40 phút là đã vào khu đất trại. Thế 

là “tường trình” cho Bề Trên biết là “ an toàn rồi nhé! 

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, “Trại Bách Hợp 2017” 

bắt đầu. Trại Sinh khắp nơi lần lượt hội tụ về Irvine 

Park, kẻ trrước người sau vui cười hớn hở bắt tay trái, 

miệng huýt sáo…làm như là thời còn trai trẻ. Đây là trại 

dành riêng cho các Hướng Đạo Trưởng Niên, nên việc 

hội ngộ cũng khá là ngộ! 
Người ta bảo Hướng Đạo một ngày, 

Tự nhiên trong máu có ngay vi trùng 
Ở nhà cứ nhớ lung tung 

Vào rừng tìm bạn thú Rừng rong chơi! 

Khi còn là HĐS tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì cắm trại 

là một đam mê vô cùng tận. Từ những cuộc trại ngắn 

ngày, dài ngày, từ những trò chơi, những hòa quyện với 

thiên nhiên… Người Hướng Đạo lớn lên, vào đời bằng 

biết bao nhiêu là học hỏi từ nguyên lý và đời sống thực 

tế. Cho nên, có thể nói, khi áp dụng vaò trò chơi lớn cuả 

cuộc đời, Người Hướng Đạo vững vàng quyền biến. 
Theo BP là hướng đến cuộc chơi 

Cuộc chơi “Đời” rất khó khăn vất vả! 

Ta thẳng tiến chẳng điều chi xa lạ 
Khi hành trình kinh nghiệm vào đời. 

Thế nhưng khi tuổi già sức yếu, ý ta muốn nhiều mà 

thân ta không đủ sức. Con vi trùng Hướng Đạo lúc nào 

cũng cựa quậy thôi thúc, nên khi được nhìn nhau, hát 

bài ca Hướng Đạo, cùng bắt tay nhau cười vui thân ái là 

quá hạnh phúc của tuổi Trưởng Niên. Hôm nay, ngày 

nhập trại, đa số HĐS tuổi đã “Thất thập cổ lai hy” mà 

vẫn hăng hái thực hiện thủ công trại, tuy già nhưng vẫn 

nhớ nút giây nối cây để làm cột cờ, cổng trại… 

Mới nhập trại mà toán phục vụ ăn uống xuất sắc ra 

mắt món “Bún Than” và bánh tráng miệng quá ngon. 

Ôi! Vừa vui gặp bạn Rừng mà còn có mồi ngon thế này 

thì còn gì bằng: 

Ăn vừa xong thì Trại Trưởng chia dân rừng thành 

từng đội để thực thiện “hàng đội tự trị” trong suốt kỳ 

trại. Sóc tôi được ở trong đội số 1. Sau khi họp bàn cả 

đội cùng chọn tên đội là Đinh Bộ Lĩnh, tiếng reo “Tiến” 

và bài hát đội là bài “Bóng Cờ Lau”. 
Ngày đầu ta bắt tay nhau 
Cùng vui cùng hát vàng thau sá gì 

Tuy già trí não nguyên xi 

Dân Rừng bốn cỏi hẹn kỳ gặp nhau 
Trưởng Niên chung thủy đậm màu 

Vàng xanh đỏ tím chuốt trau vẹn toàn! 
 

Sóc lanh lợi 17-8-2017 



 
                                                                  LIÊN LẠC SỐ MÙA THU 2017    -    Trang 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Chuẩn bi chào cờ  Cổng trại  Cột cờ   Quốc ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào cờ khai mạc trại 

BeotậntâmLạcđàbềnchíVũchương thực hiện 

Hình lưu niệm toàn trại 

Thực hiện thủ công trại Dựng cột cờ Ban ẩm thực 

Hàng đội tự trị Hàn huyên tâm sự Giờ ăn đến rồi 

Thảo luận : Đóng góp ý kiến cá nhân toàn đội Vui ca vang lên 

Giữ gìn sức khỏe 
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    VP HĐTN 

  Trưởng LÊ VĂN PHỨƠC 

     Sau lễ khai mạc trại 

Bách Hợp 2017 vào sáng ngày 

18 tháng 8 năm 2017 tại đất 

trại Irving Outdoor Education 

Center, Orange, California. 

Toàn thể trại sinh tiến vào hội 

trường để đi vào mục tiêu 

chính của chương trình sinh 

hoạt. 

56 trưởng niên được phân chia thành 7 đội và 

thảo luận theo từng đội. 

         Đề taì: Nguyên tắc ứng cử, đề cử và đầu 

phiếu vào trách vụ Văn Phòng Trưởng Văn 

Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên.  

      Bầu không khí buổi thảo luận thật sôi động, 

cởi mở và tôn trọng lẫn nhau theo tinh thần  anh 

em Hướng đạo một nhà. Qua hai vòng bỏ phiếu 

đã không đạt được kết quả; trở lại hội trường sau 

cơm trưa , kết quả đã đạt tuyệt đối 56/56. 

Nguyên tắc nầy sẽ được áp dụng tại đại hội 

trưởng niên Thẳng Tiến 11. 

    Bàn thảo về châm ngôn Hướng đạo trưởng 

niên, một châm ngôn được đề nghị đều được 

thuyết giảng , giải thích vận động sao cho có tính 

cách thuyết phục . Có 7 châm ngôn được đề nghị 

kể cả ý kiến từ Úc Châu. Sau cùng 3 châm ngôn 

được bầu chọn.  
GẮN BÓ   29/56   -    VỮNG TIẾN    8/56   -   VUI TƯƠI    7/56  

Kết quả bình chọn nầy sẽ được biểu quyết tại

đại hội Thẳng Tiến 11… 

  BẢN TIN TRẠI BÁCH HỢP 2017 Ngày 18-19 / 8 / 2017  Trang 01
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Đường trường ngựa hí đời nghiệt ngã 

Thế sự bao phen chuyển cánh buồm! 

Hướng Đạo vượt qua nhiều bảo tố 

Hương đời vẫn vững trước sóng tuôn! 

Hoa Hướng Đạo bốn màu tươi đẹp 

Vàng xanh tím đỏ sắc hương bay 

Ba dòng sông chảy giàu đất nước 

Sáng Bắc Trung Nam rộn tháng ngày 

Hướng Đạo Trưởng Niên gặp nhau đây 

Cùng ôn kỷ niệm thuở hao gầy 

Nhớ về Bạch Mã - Tùng Nguyên ấy 

Còn mất người xưa bóng dáng đây! 

Đóa hoa già cỗi màu vẫn đẹp 

Tuổi quá thất tuần vẫn hát vang 

Vẫn yêu lời hứa, mười điều Luật 

Đời vẫn cho ta cõi an nhàn...! 

 

                              Sóc lanh lợi – 18-8-17 
 

 

 

 
 

 

Tôi mới gia nhập Làng Bách Hợp Nam Cali và 

năm nay là lần đi trại đầu tiên với Hướng Đạo 

Trưởng Niên. Chỉ vì người lo khăn quàng bị trở ngại 

vào giờ chót nên C. đã phải chạy xồng xộc trong 2 

ngày trước hôm khai mạc trại để cái khăn quàng  

thành hình. Có góp sức một  phần nhỏ thì mới hiểu 

đưọc là “ngài trại trưởng” đã hy sinh biết bao công 

sức cho 4 ngày trại này.  

     Khi nghe tâm tình của tôi thì các Trưởng ngủ 

cùng phòng mới cười hề hề và phán rằng : “Chời ơi, 

thấm thía gì với cái khốn khổ của chúng tôi”. Trưởng 

Thiện từ Houston, Trưởng Trường từ Seattle than thở 

là phải chờ gần 8 tiếng đồng hồ để đi chuyến thứ 2, 

vì chuyến bay thứ nhất “bỏ rơi” các cụ, vì các cụ bận 

đi … hút thuốc. Hahaha.  Còn Trưởng Tăng Bình 

cũng đến từ Dallas, trên đường ghé lại San Jose thăm 

gia đình, thì phu nhân là Trưởng Mẫn đã té trong 

phòng tắm thương tích chưa thuyên giảm…nhưng rồi 

 
 

 

tất cả vì dòng máu Hướng Đạo ngùn ngụt trong người, 

đã vượt qua mọi khó khăn, để ngày hôm nay đang tâm 

tình với nhau trong phòng ngủ của trại. 

       Hôm nay tôi vừa hoàn tất các tấm  ảnh của toàn thể 

trại viên để làm thành bộ kỷ yếu. Hy vọng từ những 

hình ảnh này mà chúng ta sẽ có những kỷ niệm để nhớ 

mãi về nhau mỗi khi nhớ lại về trại Bách Hợp năm 

2017 này. 
 

          Vũ Hồng Chương - Làng Bách Hợp Nam Cali. 

 
 
 

 

 

 
Tr.Phan Tâm – Gấu nhẫn nại  GĐBH Nam 

California  

Rất vui và mệt vì phải lo chuẫn bị rất nhiều việc 

cho phần  thiết kế kỷ thuật trong trai. Nhưng khi thấy 

các Trưởng vui mình cũng thích. Lâu lâu mới có dịp để  

gặp gỡ nhưng Trưởng cũ mới. Ứơc mong giữ được mối 

giây liên lạc này mãi mãi. 
 

Tr Hùng Lê  - LBH Quảng Tế   

Mới gia nhập trưởng niên được một năm, thích đi 

cắm trại nên tham gia ghi danh đi trại Bách hợp năm 

nay 2017 
 

Tr. Lê Ngọc Giao - Hươu lịch thiệp  

Rất hào hứng và vui khi sinh hoạt với các Trưởng 

cao niên  
 

Tr. Trương Sĩ Tuấn  TN độc lập 

  Tôi theo vợ đi cắm trại, vì thích HĐ, nhưng hai ngày 

trước đã đi emergency, nhưng khỏe lại là đi trại liền, vì 

đi sinh hoạt hội đòan giúp cho tinh thần thoải mái.  
 

Tr Trần Thi Thu Ba Anh Vũ Yêu Đời  LBH Quảng Tế  

Rất muốn và vui tham dự trại. 
 

Tr Bích Hường - Bồ câu kiên nhẫn  LBH Quảng Tế 

Tôi 84 tuổi, trước trại bị té, nhưng cố gắng tham 

gia, vì trại nầy được trao Huân Chương BH. 
 

Trương Quang Minh – Cò Vui Vẻ  

Quen anh Hui nên tham gia trại, đi Hướng Đạo từ 

nhỏ qua Mỹ sinh hoạt tiếp tục, và đây là lần đầu tiên 

tham gia sinh hoạt với HĐTN 
 

Tr Đinh Bảo Khánh Thiên Nga Tận Tâm. TN Độc lập  

Đi thăm bố mẹ, gặp trại nên tham dự luôn. 
 

Phan Minh Nam Hải Âu Đảm Đang  GĐBH Nam cali 

Đi trại là “quên hết mọi thứ trên đời” 
 

Tr Trần thị Phúc LBH Houston TX 

Lần đầu tiên đi trại BH rất vui và nhận đươc nhiều 

sự thân thiện. 

Vành khuyên yêu đời. 
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BeotậntâmLạcđàbềnchí  
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GĐBH NAM CALI 

NGUYỄN CỬU LÂM ĐINH BẢO KHÁNH LÊ ANH DŨNG LÝ  NHẬT HUI 

NGUYỄN Q MINH 

NGÔ VIẾT HOÀNG 

TRẦN NGHĨA 

NGUYỄN ĐỨC THĂNG 

PHAN TÂM 

NGUYỄN TRUNG TƯỜNG 

NGUYỄN ĐOÀN TRẦN THU HÀ 

ĐẶNG NGỌC ÁNH VÕ THANH BÌNH  

NGUYỄN TRÍ TỤÊ CÔNG HUYỀN N ANH  BÍCH HƯỜNG WEBBER LÊ  NGỌC HÙNG TONY BÙI 

NGUYỄN LIÊN HUƠNG 

GĐBH NAM CALI GĐBH NAM CALI TRƯỞNG NIÊN ĐỘC LẬP GĐBH NAM CALI 

GĐBH NAM CALI GĐBH NAM CALI GĐBH NAM CALI GĐBH NAM CALI GĐBH NAM CALI 

 

GĐBH NAM CALI 

 

GĐBH NAM CALI 

 

LBH HOUSTON LBH HOUSTON LBH VÙNG VỊNH 

 

GĐBH NAM CALI HĐTƯ-HĐVN LBH QUẢNG TẾ LBH QUẢNG TẾ  LBH QUẢNG TẾ 



 

 

 

 

 

   

 

 

LBH QUẢNG TẾ  LBH QUẢNG TẾ    LBH QUẢNG TẾ 

LBH QUẢNG TẾ LBH QUẢNG TẾ 

TỪ KHÔN NGUYỄN CÔNG HÙNG TRẦN THU BA 

LÊ  VĂN PHƯỚC 

LÊ NGỌC GIAO 

DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG 

NGUYỄN THỊ HAI 

TRẦN TIỄN SAN NGUYỄN TĂNG BÌNH LA NGỌC MẪN 

         CHU BẠCH YẾN NGUYỄN VĂN ĐẾN NGUYỄN T THU HẠNH 

NGUYỄN THI ÁI 

NGUYỄN TRỊNH CƯỜNG 

 

HOÀNG DŨNG               ĐỖ MỸ LỘC 

JEANINE T FLY HỒNG HOA 

 

ĐỖ LINH 

 

CHÂU THỊ MINH 

 

TRẦN THỊ PHÚC 

 

VŨ MẠNH HÙNG 

 

NGUYỄN THU HƯƠNG VŨ HỒNG CHƯƠNG 

 

LBH HOUSTON  

LBH DALLAS LBH DALLAS LBH DALLAS 

LBH DALLAS  LBH DALLAS LBH DALLAS  LBH DALLAS LBH DALLAS 

LBH HOUSTON  LBH HOUSTON  LBH HOUSTON  LBH DALLAS 

LBH QUẢNG TẾ 

TN ĐỘC LẬP  TN ĐỘC LẬP LBH HOUSTON  LBH HOUSTON  

LBH HOUSTON  

LBH QUẢNG TẾ 

NGUYỄN DUY ĐỨC 



 

 

 

 

 
 

  

 

GDBH 

 

PPHAN THI 

NAM 

  

   

LBH   

LBH SEATTLE 

V 

LBH VÙNG VINH    LBH VÙNG VINH 

 LBH VÙNG VỊNH  LBH BẠCH ĐẰNG BOSTON  

TRẦN NGUYỄN THANH CHI TRẦN TÚC PHONG NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 

NGỌC MINH 

NGUYỄN VĂN PHÚC 

HỒNG CHÂU VÒNG 

TRẦN DIỄM KHANH 

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN TRẦN DUY MỸ NGUYỄN MINH XUÂN 

NGUYỄN BÁ THÀNH MAI QUANG VINH TRẦN SỸ TUẤN 

NGUYỄN XUÂN HUỀ 

 TRẦN  T  NHẬT  HỒNG NGUYỄN NHẬT TỰU TRẦN BÍCH NGỌC 

NGUYỄN THÁI HƯƠNG 

 

PHẠM    TÀI 

 

HỒ  TRÚC CHI 

 

                            TRẦN THỊ  HUÊ 

 

NGUYỄN VĂN OAI 

 

          PHAN THỊ NAM 

 LBH VẠN KIẾP 

LBH QUẢNG TẾ LBH VẠN  KIẾP  LBH BẠCH ĐẰNG BOSTON  

GĐBH  NAM CALI LBH SAN DIEGO  TN ĐỘC LẬP TN ĐỘC LẬP LBH VÙNG VỊNH  

TN ĐỘC LẬP GĐBH NAM CALI  GĐBH NAM CALI LBH BẠCH ĐẰNG BOSTON 

LBH SEATTLE  

LBH QUẢNG TẾ GĐBH NAM CALI LBH QUẢNG TẾ  

TN ĐỘC LẬP 

TN ĐỘC LẬP 

      PHẠM KIÊM THIỆN 

GĐBH NAM CALI 

          VÕ THANH THỜI 
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Trại Bách Hợp 2017 được tổ chức từ Thứ 

Năm 17/08/17 đến Chủ Nhật 20/08/17 tại THE 

IRVINE RANCH OUTDOOR EDUCATION CENTER thuộc 

thành phố Orange ở Nam California. Đây là trại 

họp mặt hàng năm của Hướng Đạo Trưởng Niên 

trên toàn thế giới, và đây là kỳ trại Bách Hợp thứ 2 

được tổ chức trong nhiệm kỳ 4 năm của Văn Phòng 

Trưởng Ngựa Lồng - Lê Văn Phước. Được biết, 

Trại Bách Hợp đầu tiên được tổ chức ở tiểu bang 

Oregon năm 2015 thành công tốt đẹp. Đến năm 

2016, dự định sẽ tổ chức Trại Bách Hợp thứ 2 tại 

Bắc California, nhưng vào giờ chót do những điều 

kiện không thuận lợi nên Trại này không thực hiện 

được. Năm nay LBH Quảng Tế, LBH Vạn Kiếp, 

LBH San Diego và GĐBH Hợp Nam Cali đã phối 

hợp với nhau để tổ chức Trại Bách Hợp 2017.  

Vì hoàn cảnh riêng, Mõ Làng và Ông Xã là 

Anh Trần Đình Phước-Voi Chăm Chỉ rất tiếc không 

thể ghi danh để tham gia Trại Bách Hợp năm nay. 

Tuy nhiên, Mõ Làng có việc gia đình nên đã có mặt 

tại Nam Cali vào Thứ Bảy 19/08/17. Cũng nhờ vậy 

mà Anh Phước và Mõ Làng đã phone vào Trại để 

xin Ban Quản Trại cho phép được vào thăm Trại 

vào chiều hôm đó. Khi đến đất trại, trời đã bắt đầu 

tắt nắng, các Trưởng vừa dùng xong bữa cơm chiều 

và đang chuẩn bị làm lễ Hạ Cờ. Gặp lại Trưởng 

Làng Ngọc Minh và các Trưởng Nguyễn Trung 

Tường, Trần Túc Phong và Nguyễn Thị Thanh 

cùng LBH Vùng Vịnh, Mõ Làng và Ông Xã cùng 

các Trưởng rủ nhau đến chụp hình trước sân cờ để  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kỷ niệm, và sau đó tham dự "Đêm Tâm Giao", là 

một chương trình đặc biệt của Trại vô cùng xúc 

động và tràn đầy ý nghĩa. 

Được biết chiều Thứ Bảy hôm nay, có một số 

Trưởng Niên đã xả trại về nhà, kể cả Trưởng Tiên 

Chỉ Nguyễn Đình Tuấn, nên Mõ Làng không được 

gặp Trưởng tại trại. Tuy nhiên, trong Dining Hall, 

các Trưởng Niên còn lại ngồi chật hết các bàn để 

cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm buồn vui của 

đời Hướng Đạo. Thật cảm động biết bao khi nhìn 

thấy nhiều Trưởng mái tóc bạc phơ, tay chống gậy, 

từ các vùng đất và tiểu bang xa xôi như Oregon, 

Texas, Minnesota, Virginia, v...v vẫn hăng hái về 

đây tham dự trại giữa núi rừng thiên nhiên, để được 

ngủ lều hoặc nằm trong những cabin thiếu tiện 

nghi, và để được cùng  nhau sống lại những kỷ 

niệm đẹp của thời niên thiếu. 

Ai nấy đều tỏ ra vui mừng được về đây dự Trại 

Bách Hợp, nhất là được gặp lại những bạn Hướng 

Đạo xưa mà đã nhiều năm xa cách. Làm sao diễn tả 

được những tâm tình sâu lắng của qúy Trưởng Niên 

đã một đời dấn thân cho Lý Tưởng Hướng Đạo, và 

đến lúc này đây tuy tuổi cao sức yếu, vẫn một lòng 

tha thiết  muốn đóng góp công sức mình để nuôi 

dưỡng phong trào, và phát triển đơn vị Hướng Đạo 

Trưởng Niên ngày càng vững mạnh. Trong bầu 

không khí thân thương đó, các Trưởng đã cởi mở 

hết lòng mình để tâm tình cùng các bạn. Những câu 

chuyện vui nhộn được kể lại tạo những trận cười 

dòn tan, và có những nỗi niềm băn khoăn, khắc 

khoải của một số Trưởng  không diễn tả được bằng 

lời mà thay vào đó là những giọt nước mắt nghẹn 

ngào không tên... Và trong những khoảnh khắc đó, 

nhiều người bỗng nghe nghèn nghẹn trong cổ và 

đôi mắt cũng cay cay khó chịu làm sao... 

Trời càng về khuya, cuộc tâm tình càng trở nên tha 

thiết và nồng nàn, vì ai ai cũng muốn ghi lại đây 

một chút kỷ niệm, vì sau kỳ trại này mỗi người lại 

bước đi trên mỗi ngã rẽ của cuộc đời, và những 

phút giây gặp gỡ ngồi kề bên nhau như vậy sẽ rất 

hiếm hoi và qúy giá vô cùng... 
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Để gửi gấm tâm tình của mình cùng qúy 

Trưởng đêm nay, Anh Trần Đình Phước hát bài 

"Bách Hợp Cài Áo", được phóng tác theo điệu nhạc 

của bài "Bông Hồng Cài Áo" của Cố Nhạc Sĩ Phạm 

Thế Mỹ. Năm 2004, Mõ Làng đã viết lời cho bài 

hát này dựa trên 3 Lời Hứa và 10 điểu Luật HĐ, 

cũng để kính tặng hai Trưởng Mai Liệu và Trần 

Bạch Bích, lúc đó tuy tuỗi đã ngoài 80 nhưng vẫn 

còn nặng tình với Phong Trào Hướng Đạo và 

thương mến các em... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi cảm ơn Ban Quản Trại và từ giã qúy 

Trưởng Niên, Ông Xả và Mõ Làng lên xe ra về mà 

trong lòng ngổn ngang những tình cảm khó tả... Xin 

cảm ơn Ban Tổ Chức Trại Bách Hợp 2017 đã dấn 

thân hết mình để kỳ trại được thành công tốt đẹp 

như vậy. Xin cảm ơn tất cả qúy HĐTN có mặt ở 

Trại hay không có mặt ở Trại, đã sống trọn đời vì 

Lý Tưởng Hướng Đạo cao đẹp cho các Thế Hệ đàn 

em noi theo. Kính chúc sức khỏe đến qúy Trưởng 

và cầu chúc cho đóa hoa Bách Hợp luôn thắm tươi 

trên ngực áo của qúy Trưởng. 
 

"Một Bách Hợp trao em 

Một Bách Hợp trao anh 

Và một Bách Hợp trao những ai 

Trao những ai  

Tin vào mình, tin vào đời  

Và tự nguyện dấn thân..." 
 

Trịnh Mỹ Phương 

(Phượng Hoàng Nhiệt Thành) 
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Ngày 18 tháng 8 năm 2017 lúc 10:00 AM. Buổi hội thảo Trưởng niên được tổ chức tại hội trường trại 

Bách Hợp 2017 với 56 Trưởng niên tham dự. VPT VPHĐTN Lê Văn Phước điều hợp chương trình 

Đề tài hội thảo : - Nguyên tăc ứng cử và bầu cử Văn Phòng Trưởng/Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên. 

              - Châm ngôn Hướng Đạo Trưởng Niên. 

1.- Ứng cử và bầu cử Văn Phòng Trưởng/Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên. 

 Sau khi nhận bản phát thảo Quy định về việc ứng cử và bầu cử trách vụ Văn Phòng Trưởng /Văn Phòng 

Hướng Đạo Trưởng Niên, toàn thể Trưởng niên đã chia làm 7 nhóm thảo luận riêng biệt… 

-Tr Nguyễn Trịnh Cường (Làng BH Dallas, TX ):  VPTrưởng có được bầu lần 2 hay không? 

-Tr. Mado: ứng cử viên sinh hoạt trong Làng 1 năm quá ít, đề nghị 4 năm.  

 Nếu Làng nào có trên 10 người thì có thể được 2 phiếu. Làng dưới 10 người thì được 1 phiếu. 

-Tr Tuệ: Bầu phiếu phức tạp – Đề nghị tính theo đầu người. 

-Tr Lâm: Ai có mặt trong trại TT 11 thì được bầu. Những Làng ở xa không đến được thì có quyền ủy quyền  

-Tr Nguyễn Quang Minh: Phải có giấy ủy quyền 

-Tr Lý Nhật Hui: Làm thế nào để đa số không thể áp đảo thiểu số. 

-Tr Tuệ: Đã có mặt 1 phiếu rồi mà còn có giấy ủy quyền thì không công bằng 

-Tr Phước: Đề nghị ta bầu theo đơn vị.-Tạm thời chúng ta đặt viên đá và sau đó sẽ bàn 

-Tr Minh: Đề nghị bầu liên danh. 

-Tr Phước: Vấn đề liên danh là không thể, VPT đắccử sẽ đề cử các chức vụ khác. Lấy đơn vi làm gốc, những  

đơn vị xa có thể ủy quyền. 

-Tr Hoàng Dũng: đề nghị vắng mặt cũng bầu được. 

-Tr Phước: Làng nào trên 11 người thì được 2 phiếu. Làng ở Mỹ không được ủy quyền. Mỗi trưởng niên chỉ  

được nhận ủy quyền 1 phiếu thôi.  

Hội nghị đi đến kết quả: 

- Ứng cử viên trách vụ Văn Phòng Trường phải sinh hoạt trong Làng 2 năm.  

- Không giới hạn nhiệm kỳ của Văn Phòng Trưởng. 

- Chỉ bầu Văn Phòng Trưởng, các trách vụ khác do VPT đắc cử mời gọi. 

- Bầu phiếu theo đơn vị, Làng có dân số trên 10 người thì được 2 phiếu. 

- Các đơn vị tại Mỹ không được ủy quyền  

- Các đơn vị muốn ủy nhiệm người đại diện phải thông báo về VP/HĐTN (email : hdtnvn1418@yahoo.com ) 

trước ngày 20/6 năm 2018 - Một Trưởng niên chỉ được nhận ủy quyền của 1 đơn vị.. 

- Hiện nay chúng ta có 28 đơn vị ; Chúng ta sẽ có 28 phiếu và 1 phiếu của VPT đương nhiệm. Tổng cộng 29 

phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu sẽ thay đổi sau khi các đơn vị báo cáo tổng số dân làng. 

2.- Châm Ngôn Hướng Đạo Trưởng Niên : 

Các đề nghị và phiếu bầu: 

Các đề nghị :     Phục Vụ  -  Gương Mẫu  -  Dấn Thân Phục Vụ  -  Dấn Thân  -  Giúp Ích  -  Trung Hậu         

Vui Tươi  -  Đóng Góp  -  Nhân Hậu  -  Gắn Bó  - Vững Tiến  

Kết quả bầu chọn: - Phục Vụ (4 phiếu)  - Trung Hậu (6 phiếu)  - Vui Tươi (7 phiếu)  - Đóng Góp (1 phiếu)  

                             - Nhân Hậu (1 phiếu)  -  Gắn Bó (29 phiếu)  - Vững Tiến (8 phiếu) 

-3 châm ngôn với số phiếu bầu cao nhất sẽ đưa ra Đại Hội Trưởng Niên tại Trại ThẳngTiến 11 quyết định: 
                                      •GẮN BÓ     • VỮNG TIẾN  •VUI TƯƠI 

     Trưởng Trần Duy Mỹ tâm sự về câu chuyện bức tranh với châm ngôn GẮN BÓ vừa được chọn. 

     Yêu cầu của Văn Phòng Trưởng Lê Văn Phước: Quý Trưởng Niên nên góp ý kiến cho Tiểu Trại Trưởng 

Niên tại Thẳng Tiến 11 (về địa chỉ của Tr Nguyễn Hữu Đệ và Nguyễn Đức Tùng- Xem TTXI ) 
 

     Hội thảo chấm dứt lúc 17:00 cùng ngày.  

Thư Ký: 

Nguyễn Trung Tường 

Đinh Bảo Khánh 

Lê Anh Dũng 

mailto:hdtnvn1418@yahoo.com
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Ngày Chủ Nhật 13/08/17 từ sáng sớm, Trưởng 

Niên Nguyễn Trung Tường và gia đình Mõ Làng đã có 

mặt ở Công Viên  Overfelt Gardens ở San Jose để treo 

cờ, treo banner và posters, sắp đặt bàn ghế và chuẩn bị 

mọi thứ sẵn sàng để đón khách qúy của Làng từ xa đến 

thăm. Khoảng 11 giờ trưa thì các Trưởng Niên lần lượt 

đến, và thật là một bất ngờ thú vị khi có Trưởng Niên 

Nguyễn Thị Lộc và Phu Quân 

thuộc Làng Bách Hợp 

Sacramento đến tham gia buỗi 

Picnic hôm nay, vì Trưởng 

Lộc mong được gặp lại 

Trưởng Niên Nguyễn Thị Hai 

(Hải Ngưu Khéo Léo) là 

người Trưởng của mình đã xa 

cách nhau nhiều năm qua. Và 

rồi  thêm một bất ngờ thú vị 

khác nữa, đó là Trưởng Niên 

Mai Quan Vinh từ Làng Bách 

Hợp San Diego cũng có mặt 

để chung vui với dân Làng. 
Qủa là một niềm vui mừng lớn lao khi phái đoàn 7 

Trưởng Niên của Làng Bách Hợp Dallas tiến vào khu 

Picnic hôm nay, gồm có: Trưởng Lê Văn Phước - Ngựa 

Lồng (Lý trưởng LBH Dallas) và Bề Trên, Trưởng 

Nguyễn Thị Hai - Hải Ngưu Khéo Léo (Tiên Chỉ LBH 

Dallas), Trưởng Nguyễn Tăng Bình - Beo Tận Tâm 

(Phó lý trưởng LBH Dallas) và Bề Trên, Trưởng 

Nguyễn Văn Đến - Lạc Đà Bền Chí ( Thư ký LBH 

Dallas )  và Bề Trên .   Mọi người gặp nhau tay bắt mặt  

mừng  với những cái siết tay trái thật chặt và những lời  

thăm  hỏi  chân  tình ; và rồi những câu chuyện nổ rang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tưng bừng làm rộn ràng cả một góc công viên. 

LBH Vùng Vịnh hôm nay có một số Trưởng Niên 

vắng mặt hoặc đến trễ vì bận việc riêng, và nhất là vì 

cùng ngày có một buỗi Picnic quan trọng khác của Liên 

Trường cũng được tổ chức ở một công viên khác, mà 

các Trưởng Niên này nằm trong Ban Tổ Chức của Liên 

Trường nên phải làm nhiệm vụ ở nơi khác. Tuy nhiên, 

có rất nhiều Trưởng Niên đã đến vì ai nấy đều háo hức 

được chào mừng các Trưởng Niên từ Làng Dallas xa xôi 

đến. Trưởng Tiên Chỉ Làng Nguyễn Đình Tuấn và Bề 

Trên, Trưởng Làng Đào Ngọc Minh và các Trưởng Niên 

Nguyễn Trung Hòa, Trần Túc Phong và Bề Trên, Lê 

Xuân Sang và Bề Trên, Phạm Tố Lan, Nguyễn Mạnh 

Hiệt và Bề Trên, Nguyễn Mạnh Kym, Vũ Đức Đệ, Lê 

Văn Tĩnh và Bề Trên, Nguyễn Trung Tường, Khổng Đạt 

Giáp, Ngô Văn Tân, Trần Đình Phước, Trịnh Mỹ 

Phương, Trần Phước An; ai nấy đều hân hoan được đón 

tiếp các khách qúy đến thăm Làng mình.  

Đây quả là một tấm chân tình rất đáng trân trọng khi các 

Trưởng Niên tuy tuỗi đã cao mà vẫn không ngại lặn lội 

đường xa đến thăm Làng Vùng 

Vịnh. Nhất là qúy Trưởng ở 

Dallas, trên đường đến Nam 

Cali để dự Trại Bách Hợp 

2017, đã nhín chút thời giờ qúy 

báu để ghé lại San Jose thăm 

hỏi sức khỏe và thắt chặt thêm 

mối dây Liên Lạc giữa những 

người bạn Hướng Đạo thân 

thương. Buổi Picnic được bắt 

đầu bằng Lễ Chào Cờ trang 

nghiêm. Sau phần "The Pledge 

of Allegiance", các Trưởng 

Niên xúc động cất cao tiếng 

hát với bài "Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa" và "Hướng 

Đạo Việt Nam Hành Khúc". Tiếp theo là phần giới thiệu 

các khách qúy và Làng chủ nhà, và sau đó mọi người 

cùng chụp hình lưu niệm với nhau. 

 Đã đến giờ trưa và trên bàn đã dọn sẵn những món ăn 

thức uống do các Trưởng Niên Làng Vùng Vịnh đóng 

góp. Những ly cà phê nóng, trà nóng, cà phê sữa đá, trà 

đá, nước lạnh, nước đá, v..v, giúp mọi người giải khát 

trong buỗi trưa hè nóng bức. Các Trưởng đứng xếp hàng 

vừa chuyện trò vui vẻ vừa lấy thức ăn cho mình. Toàn là 

các món hấp dẫn như: vịt quay bánh mì , xôi vò , salad,  
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bánh bột lọc, mì xào thập cẩm, cơm chiên đồ biển, nem 

bò, kể cả các món chay như bún 

xào rau cải và nấm và đậu hủ 

chiên sả (dành cho những người 

ăn chay), bánh cam, bánh chuối, 

rau câu, dưa hấu, v...v. Ai nấy 

tìm cho mình một chỗ ngồi thoải 

mái dưới bóng râm và từng 

nhóm vừa thưởng thức món ăn, 

vừa hàn huyên tâm tình với nhau 

thật vui vẻ.  

Sau đó, mọi người ngồi lại thành 

vòng tròn, vừa nhâm nhi ly nước 

mát hay miếng dưa hấu hoặc 

bánh ngọt, vừa chơi trò chơi, vừa ca hát, vừa chia sẻ với 

nhau những tâm tình sâu lắng 

của người Hướng Đạo Trưởng 

Niên xung quanh vấn đề: "Cần 

phải làm gì để cho đơn vị Hướng 

Đạo Trưởng Niên ngày càng 

phát triển mạnh và vững bền 

trong tương lai?" Các Trưởng 

Niên đã sôi nổi trao đổi suy nghĩ 

của mình, mà qua đó ai cũng 

nhìn nhận một thực tế đáng buồn 

là các thành viên ngày càng cao 

tuổi hơn, sức khỏe ngày càng 

yếu dần, số lượng thành viên 

ngày càng giảm đi, và thỉnh thoảng có vài Trưởng Niên 

giã từ cuộc chơi, v...v.  

Các Trưởng Nguyễn Đình Tuấn, 

Nguyễn Mạnh Kym, Lê Xuân 

Sang, Vũ Đức Đệ, Mai Quan 

Vinh, Trịnh Mỹ Phương, v...v đã 

tâm tình và đề nghị những 

phương cách như: trẻ hóa đội 

ngũ Hướng Đạo Trưởng Niên 

bằng cách mời gọi một số 

Trưởng trẻ và phụ huynh đang 

sinh hoạt trong các Liên Đoàn 

gia nhập Hướng Đạo Trưởng 

Niên, thâm nhập vào các buỗi  

sinh hoạt văn hoá truyền thống tại các Liên Đoàn để gần 

gũi với thế hệ trẻ và truyền trao 

những giá trị văn hóa truyền 

thống lâu đời qúy giá của dân 

tộc cho Thế Hệ trẻ thấu hiểu và 

gìn giữ, tổ chức những sinh hoạt 

vui tươi, những buổi picnic, 

những kỳ trại ngắn ngày, những 

buổi họp thân mật để các 

Trưởng Niên có cơ hội tham gia 

sinh hoạt Hướng Đạo và thăm 

hỏi  động viên nhau, hay tập Thể 

Dục, tập Tai Chi, v...v để tốt cho 

sức khỏe. Ngoài ra, nếu có thể 

xây dựng được những website của Làng, Xóm, Gia Đình 

Bách Hợp để các Trưởng Niên 

thường xuyên cập nhật tin tức 

của nhau, của Hướng Đạo trong 

vùng để thắt chặt mối dây Liên 

Lạc và viết bài vở, hoặc chia sẻ 

hình ảnh, chuyện vui, hoặc nhiều 

sinh hoạt hữu ích khác giúp các 

Trưởng Niên trở nên năng động 

hơn và rèn luyện trí nhớ, là điều 

rất tốt cho những người cao tuổi, 

vừa tạo nên sự hào hứng trong 

sinh hoạt của Hướng Đạo 

Trưởng Niên .v.v. 

Trong bầu không khí thảo luận sôi nổi của mọi người, vì 

đa số các Trưởng ở Vùng Vịnh 

không thể tham gia kỳ trại quan 

trọng sắp tới, nên Trưởng Ngựa 

Lồng - Lê Văn Phước đã xin 

phép được thu băng vài ý kiến 

tiêu biểu để phát ra tại buổi 

Thảo Luận chính thức của 

Hướng Đạo Trưởng Niên tại 

Trại Bách Hợp 2017, sẽ được tổ 

chức từ 17/08/17 đến 20/08/17 

tại The Irvine Ranch Outdoor 

Education Center ở thành phố 

Orange - Nam California.  

Trưởng Lê Văn Phước cũng không quên đại diện cho 

Làng Bách Hợp Dallas để cảm 

ơn Làng Bách Hợp Vùng Vịnh 

đã đón tiếp phái đoàn Hướng 

Đạo Trưởng Niên Dallas đầy 

qúy mến và thân tình. Trưởng 

Làng Vùng Vịnh cũng cảm ơn 

tất cả qúy Trưởng đã đến thăm 

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh và 

tham gia buổi thảo luận thật sôi 

nổi hôm nay. 

Cuộc vui nào rồi cũng qua 

mau, và tất cả Trưởng Niên 

cùng đứng lên thành vòng tròn, 

tay trái đặt lên tay phải và cùng hát vang bài: "Lúc thú 

vui này..." Một số Trưởng bùi 

ngùi chia tay nhau để về lo 

công việc gia đình; riêng một 

số Trưởng khác thì còn hẹn 

nhau chiều nay sẽ lại gặp nhau 

đi ăn tối tại nhà hàng "Mékong 

Buffet" để tiếp tục những câu 

chuyện còn đang dang dở... 
 

Trịnh Mỹ Phương 
Phượng Hoàng Nhiệt Thành 

Mõ Làng Bách Hợp Vùng 

Vịnh - Bắc California 
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Các bạn Lâm Viên thân mến, 

Rồi ngày trại cũng đã đến, tôi háo hức như một 

Hướng Đạo Sinh của thuở nào. Tôi không có ba lô 

trên vai, nhưng tôi có hành trang của tuổi thơ HĐ 

đem theo bên mình. Tôi, Trúc và Trinh là người 

đến đất trại sớm nhất, tìm cho mình một địa điểm 

yên tĩnh và có bóng mát để dựng lều, sau đó thì ba 

đứa đi ngắm nhìn đất trại. Những tảng đá thật to 

và đẹp, những hàng cây cao vút, tôi tự đặt tên cho 

đất trại của mình là Sơn thạch và ba người chúng 

tôi tìm đường xuống hồ, hồ Shaver thật đẹp, cảnh 

hùng vĩ và thơ mộng. Tôi cũng muốn nhảy ngay 

xuống để ngâm mình với cảnh trời nước bao la.Về 

lại đất trại thì mọi người cũng đã 

lần lượt đến, sau khi dựng lều 

xong thì mọi người chắc cũng đã 

thấm mệt và đói bụng, rồi nào là 

hột vịt lộn, xôi, cơm nắm với 

mắm ruốc sả, bánh mì, mì gói, nồi 

xúp nui của Trinh nấu cũng cạn 

luôn. Sau đó thì trời cũng đã tối 

mọi người về lều của mình để 

nghỉ ngơi. Lều của tôi ba đứa Mùi Bích và tôi, ba 

đứa nằm nhìn ngắm sao trời, những ngôi sao ở đây 

thật gần, thật nhiều và thật sáng. Đã tới tuổi lục 

thập cổ lỗ sĩ rồi mà tôi vẫn còn 

mong hái những vì sao đó đem 

vào giấc ngủ của mình và chỉ có 

những lần đi trại của Lâm Viên tôi 

mới có được cảm giác này, cám 

ơn các Trửơng. Trưởng Tuấn có 

một cái app thật hay, có thể tìm 

được tên và vị trí của những vì 

sao trên bầu trời, thể nào mình 

cũng phải tìm học mới được. 

Thức dậy giữa núi rừng yên tĩnh và trong lành, 

không có những suy tư bận rộn, hối hả của thành 

phố. Tôi tự thưởng cho mình những giờ phút hiếm 

qúy hiện tại này bắt đầu một ngày mới bằng những 

ly cà phê và những bát phở gà thơm ngát bên 

những ngừơi bạn cũ và mới cùng một đại gia đình 

Lâm Viên, sau đó tất cả đều di chuyển xuống gần 

hồ để chào cờ và phân chia đội, Tuấn có đem theo 

hai chiếc ca nô mọi người thay phiên nhau chèo ra 

giữa hồ, bơi lội giữa dòng nước trong xanh, một 

nửa thì đi thám du dọc theo bờ hồ, khi mọi ngừơi 

trở về lại thì đã có nồi bánh cuốn nóng, xôi bắp, 

bánh mì, trái cây chờ đợi. Ăn uống nghỉ ngơi xong 

mọi người trở về đất trại để chuẩn bị cho cái 

happy hour.  

Này bằng hữu vội vàng chi uống cạn 

Đâu dễ gì gặp lại kiếp mai sau 

Tiếp đến là bốn đội chuẩn bị thi đua nấu ăn 

trong vòng bốn mươi lăm phút những Iron Chef đã 

chuẩn bị xong, những món ăn thật lạ, đẹp và ngon. 

“ Đứng trước cơm canh giờ này, cùng nhau chắp 

tay, bát cơm tuy vơi mà đầy khổ cực đắng cay…”, 

đã nhắc nhở cho mọi người biết trân qúy những 

thức ăn của mình. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó 

bốn đội chuẩn bị tập dợt văn nghệ cho buổi lửa 

trại ấm áp và thật vui. Nhìn ngọn lửa nhỏ lại tôi 

bỗng thấy lòng chùng xuống, vì nghĩ đến ngọn lửa 

sẽ tàn và ngày vui rồi sẽ qua, sau 10.00 gìơ tối 

chúng tôi phải giữ yên lặng, nên chỉ còn một số 

người ngồi lại quanh lửa trại. 

Tối đó tôi không ngủ được vì 

Hùng kể chuyện ma, nhưng bù 

lại tôi được ngắm những vì tinh 

tú càng về đêm thì càng sáng. 

Khi trời vừa đủ sáng, tôi mặc 

thêm chiếc áo lạnh rồi đi bách 

bộ vòng quanh đất trại, sáng tinh 

mơ trời và đất như quyện vào 

nhau, một cảm giác thật hạnh phúc được đi giữa 

sự hoà hợp của thiên nhiên. Mặt trời vừa lên lại có 

cà phê, phở xào, cơm chiên, trứng chiên, phở. Lần 

này chắc chắn là sẽ pack thêm 

cho mỗi người 2 ký đem về cũng 

như mọi năm, năm nay có bác 

gái Lê Xuân Đằng cùng hiện 

diện và đặc biệt nữa là có hai 

Trưởng Bình và Mai từ Việt 

Nam sang tham dự, Trưởng An 

mặc dù "long thể bất an" cũng 

đã cố gắng đến đất trại, nên tôi 

cũng tạm quên mối thù An cùng 

nhóm học sinh Trần Hưng Đạo qua trường tôi lúc 

tôi đang có giờ học trong lớp và An đã ưu ái thẩy 

vào trường tôi một trái lựu đạn cay khiến tất cả 

mọi người trong trường ai cũng dàn dụa nước mắt, 

cũng  chỉ vì  đá  banh thua người ta mà ra nông nỗi  
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Ôi! Một thời đáng yêu của tuổi học trò. Bích 

mặc dù chỉ là Thân hữu nhưng cũng rất nhiệt tình 

và đem máy hình của mình theo để chụp những 

khoảng khắc cho cả trại, cám ơn Bích nhiều lắm. 

Chị Quyên, anh Tuệ, anh Đính, anh Bình, chị Kim 

Anh, chị Phương lobster (vì chị đã hứa lần trại 

năm sau chị sẽ tặng cho HĐLV một thùng lobster 

và tôi cũng đã ghi danh) anh Hậu, Trâm, Hưng… 

đã là những thành viên ưu tú của Lâm Viên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị Quyên ơi! Chị đã làm cho tụi em cười một 

trận no bụng vì chị đã đào ngũ sang đội khác mà 

không hề hay biết mình đào ngũ, chắc vì thế nên 

đội mập và lùn mới thắng. Năm nay thiếu anh Phỉ, 

chị Mai, mong rằng năm tới sẽ gặp lại anh chị và 

đại gia đình họ Lê, nếu không có những người 

con, cháu của Trưởng Lê Xuân Đằng chắc trại LV 

cũng khó có thể thành tựu được. Sau cùng rồi cũng 

đến lúc phải chia tay. “Giờ dần trôi qua đứng vòng 

quanh đây cùng nắm tay ta nhắn nhủ lời, đường dù 

tuy xa gắng bền tâm noi mục đích chung giúp ích 

cho đời…”. Những mắt nhìn, những siết tay như 

không muốn rời, nhưng phải công nhận một điều 

“tinh thần và tình thân” của cựu HĐLV rất cao, 

nên đã thắt chặt mối dây Thân ái giữa mọi ngừơi. 

Giống như Mùi đã nói:”Wealth is also measured 

by the number of good friends we have”. 

Ba ngày trại qua mau, tôi vẫn còn cảm giác 

may mắn và hạnh phúc được sống hòa đồng với tất 

cả mọi người. Cảm ơn tất cả nhiều lắm. 
 

      Tabtt.  
CungĐặng-QuốcQuân-XuânHùng-Bích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần đầu tiên tham gia Trại Bách Hợp dành 

cho Quý Trưởng Niên khắp nơi, em đã có được rất 

nhiều sự bất ngờ và thích thú: 

1-Em là trại sinh trẻ nhất trong kỳ trại này. 

2-Một số trưởng niên tuy trên 80 tuổi mà vẫn 

hăng say với sinh hoạt Hướng Đạo và làm tròn bổn 

phận của một trại sinh. 

3-Mọi người hào hứng cất lên những bài hát sinh 

hoạt Hướng Đạo làm cho không khí buổi trại thêm 

phần vui tươi và sôi nổi. Có những bài hát rất quen 

thuộc và cũng có những bài hát rất hay, rất lạ mà 

em chưa được biết đến. 

4-Có các màn văn nghệ thật đặc sắc và cho thấy 

sự tài năng của mỗi Trưởng niên, không thua kém 

gì các em Thiếu hay Thanh Sinh mặc dù có nhiều 

màn chỉ mới tập dợt trong khoảng 10 phút 

5-Được gặp gỡ Quý Trưởng Niên trong các Làng 

ở khắp mọi nơi, em mới biết được tổ chức của 

Trưởng Niên rộng lớn và phổ biến rộng rãi. 

Trưởng Niên là những người đã từng đi sinh 

hoạt HĐ, làm Trưởng hay Hướng Đạo Sinh. Sau 

bao nhiêu năm, họ vẫn giữ được ngọn lửa tinh thần 

HĐ và gắn bó với phong trào.  Thật đúng với câu: 

"Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo mãi mãi".  

Sau những ngày tâm tình và chia sẻ về cuộc 

sống của người Hướng Đạo, em cảm nhận được rõ 

ràng hơn lý tưởng của phong trào và tự nhắc nhủ 

mình rằng phải tiếp tục vững bước trên con đường 

phục vụ lý tưởng cao đẹp này. Em cũng đã gặt hái 

được mục tiêu ban đầu khi tham gia kỳ trại này: 

Tìm thêm củi để giữ cho ngọn lửa tinh thần Hướng 

Đạo trong em được tiếp tục rực cháy. 

Cảm tạ tất cả Quý Trưởng trong Ban Tổ Chức 

trại và trại sinh đã cho em thêm một ký ức của một 

kỳ trại HĐ thật vui tươi và hạnh phúc. Và có thể 

nói rằng trong tất cả các kỳ trại em đã tham gia, đây 

là kỳ trại duy nhất mà em không hề có chút mệt 

mỏi về tinh thần hay thể xác mà ngược lại đã đem 

đến cho em nhiều niềm vui, nhiều học hỏi, nhiều kỷ 

niệm khó quên.          Tabtt  

Hải Ly Tận Tâm  - Hồng Châu Vòng 

LBH Bạch Đằng Boston 
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Làng Bách Hợp Vùng Vịnh đã đến thăm 

Trưởng Mai Liệu vào Thứ Sáu 18/08/17 nhân dịp 

xuống miền Nam Cali để tham dự Trại Bách Hợp 

2017, gồm có các  Trưởng Niên sau đây: Trưởng 

Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn và Bề Trên (Mộng Lệ 

Chân), Tr. Trần Túc Phong và Bề Trên (Nguyễn 

Thị Thanh) và Trưởng Làng Đào Ngọc Minh.  

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi nhà của Chị Lan Anh, người con gái Út 

của Trưởng Mai Liệu, nằm trên đường Cliff St 

thuộc thành phố Newport Beach, là một căn biệt 

thự xinh xắn nằm rất gần biển nên không khí trong 

lành rất tốt cho sức khỏe của người cao tuổi. Từ khi 

dọn về đây, Trưởng Mai Liệu thì sống với Chị Lan 

Anh ở Newport Beach, còn Trưởng Trần Bạch Bích 

thì sống với gia đình của Anh Dũng, người con trai 

Út của hai Trưởng, ở Garden Grove. Mỗi tuần các 

con lái xe đưa Ba Mẹ đi thăm nhau ít nhất là một 

lần. Nhìn thấy hai Trưởng càng ngày càng lớn tuổi 

và sức khỏe yếu dần, nhưng rất may mắn được sống 

ở nhà với con cái và được chăm sóc kỹ lưỡng và 

thương yêu tràn trề, chúng tôi vô cùng cảm động và 

vui mừng cho hai Trưởng. 

Chị Lan Anh cũng cho biết là 

Trưởng Mai Liệu rất vui được gặp 

lại các anh chị em Hướng Đạo 

Trưởng Niên từ San Jose xuống 

thăm. Nhìn nụ cười hiền hòa trên 

gương mặt của Trưởng, chúng ta 

cũng hình dung được niềm hạnh 

phúc sâu xa từ đáy lòng của một 

Trưởng đàn anh khi có những người em Hướng 

Đạo đến thăm và mừng Sinh Nhật lần thứ 99 vô 

cùng đặc biệt và hiếm qúy của một đời người... 

Chiều Thứ Bảy 19/08/2017, gia đình Mõ Làng 

có việc xuống Nam Cali nên đã ghé thăm Trưởng 

Mai Liệu. Đã nhiều năm qua, từ khi hai Trưởng 

Mai Liệu và Trần Bạch Bích dọn về miền Nam 

Cali, chúng tôi không còn được thường xuyên đến 

thăm hai Trưởng như xưa lúc hai Trưởng còn ờ San 

Jose nữa. Do đó, cứ mỗi lần có dịp xuống Nam Cali 

là chúng tôi luôn cố gắng liên lạc với gia đình của 

hai Trưởng để xin hẹn được đến thăm hai Trưởng 

cho thỏa lòng mong nhớ.  

Lần này đến thăm Trưởng Mai Liệu cũng nhằm 

ngày Sinh Nhật thứ 99 (16/08/2017) của Trưởng, 

nên Mõ Làng không quên mang thiệp và quà để 

kính mừng Sinh Nhật Trưởng. Chị Lan Anh hôm 

nay có ở nhà nên ra ngồi chuyện trò với chúng tôi 

thật vui. Gặp cả nhà bước vào cửa, Trưởng Mai 

Liệu  ngước lên nhìn và nhận ra gia đình Mõ  Làng  

ngay, nên Trưởng cười rất tươi và đưa tay cho từng  

 

 

 

 

 

 

 

người bắt. Chúng tôi trao thiệp và quà cho Trưởng 

và cùng nói to: "Happy Birthday, Trưởng!" Trưởng  

Mai Liệu vô cùng cảm động, đôi mắt chớp chớp, và 

miệng nở nụ cười thật tươi, vừa nhận quà vừa gật 

gật cái đầu ra điều rất vui và rất hạnh phúc. 

Chị Lan Anh nói lúc này Trưởng Mai Liệu bị 

điếc dữ lắm nên bảo mình phải nói thật to lên thì 

may ra Trưởng mới nghe được chút chút. Mõ Làng 

rất xúc động khi biết năm nay Trưởng đã 99 tuỗi rồi 

mà lúc nào khỏe thì Trưởng vẫn còn thích đọc sách 

và tạp chí lắm; và nhất là Trưởng còn rất mê Hướng 

Đạo. Mỗi lần có bạn Hướng Đạo nào đến thăm là 

Trưởng vui lắm và như khỏe lên thêm một chút. 

Mõ Làng nói cho Trưởng biết là cây Quỳnh Hương 

mà ngày xưa Trưởng rất qúy, và 

hồi Trưởng dọn nhà về đây đã tặng 

lại cho gia đình Mõ Làng săn sóc, 

đến nay qua nhiều năm vẫn còn 

sống và nở rất nhiều hoa. Chẳng 

hiểu Trưởng có nghe Mõ Làng nói 

rõ hay không, mà Trưởng cười thật 

tươi rồi gật gật cái đầu tỏ vẻ thích 

thú lắm. 

  Chị Lan Anh cứ nhắc mãi là gia đình Mõ Làng lúc 

nào cũng nhớ đến hai Trưởng và thường đến thăm 

nom , nên hai Trưởng rất qúy . Nhân dịp này , Chị  
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Lan Anh cũng kể cho mọi người nghe về một kỷ 

niệm đáng nhớ của Cha mình.  

Năm 1954, Trưởng Mai Liệu là người tổ chức 

cho những người dân miền Bắc đi di cư vào Nam 

bằng tàu há mồm và Trưởng là người cuối cùng 

bước lên tàu sau khi mang theo 5 cái 

rương chứa đồ rất nặng. Cuộc hành 

trình khá vất vả, nhưng mọi người vào 

đến miền Nam bình an tốt đẹp. Sau 

khi ổn định chỗ ăn chỗ ở xong, các 

con của Trưởng Mai Liệu mới khui 5 

cái rương ra với hy vọng sẽ có chút ít 

của cải mang theo được để gia đình 

làm kế sinh nhai. 

Thuở đó trong gia đình cha mẹ của hai Trưởng Mai 

Liệu và Trần Bạch Bích có người làm quan nên 

trong nhà có rất nhiều đồ cổ rất qúy; vì thế mọi 

người đều hy vọng 5 chiếc rương đó ít nhiều gì 

cũng chứa vài  món đồ qúy giá, có thể 

đem bán để lấy tiền mà làm ăn sinh 

sống... Nào ngờ, đến khi khui ra thì hết 

4 chiếc rương chỉ chứa toàn là sách vở 

của Trưởng Mai Liệu mang theo. Còn 

chiếc rương thứ 5 thì chứa toàn là đất 

của quê nhà, đất của nơi chôn nhau cắt 

rốn, mà Trưởng đã trân qúy gói theo 

bên mình... 

Ôi, thật cảm động biết bao tấm lòng yêu quê 

hương của Trưởng Mai Liệu; chỉ bấy nhiêu hình 

ảnh đó thôi cũng nói lên tình yêu sách vở và tình 

yêu  đất nước thật  sâu sắc của một người công dân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gương mẫu... Và những giá trị tinh thần đó đã được 

ấp ủ trong trái tim của người Trưởng Hướng Đạo 

Việt Nam từ bao nhiêu năm dài, qua những thăng 

trầm của cuộc sống, vẫn không hề đổi thay... Tấm 

lòng cao qúy đó thật đáng trân trọng biết bao! 

Câu chuyện hấp dẫn về cuộc 

đời của hai Trưởng Mai Liệu và Trần 

Bạch Bích đã thu hút chúng tôi khiến 

thời gian trôi qua thật nhanh. Đến khi 

nhìn lên đồng hồ thì thấy sắp đến giờ 

Chị Lan Anh phải chuẩn bị đi dự môt 

đám cưới tối hôm đó. Chúng tôi vội 

vã chụp hình lưu niệm với Trưởng 

Mai Liệu và Chị Lan Anh; nhất là 

chụp tấm banner có dán rất nhiều huy hiệu Hướng 

Đạo mà Trưởng Tiến Lộc đã sưu tầm qua nhiều kỳ 

trại khắp bốn biển năm châu, và đã trân trọng mang 

về đây treo lên làm quà kính tặng Người Anh Lớn 

của Phong Trào Hướng Đạo Việt 

Nam. Chúng tôi bùi ngùi xúc động 

khi phải chia tay Trưởng Mai Liệu... 

Chúng tôi siết tay Trưởng  thật chặt 

và thầm cầu nguyện cho Trưởng 

được luôn dồi dào sức khỏe và sống 

lâu thêm nữa để các anh chị em 

Hướng Đạo còn được nhiều dịp đến 

thăm Trưởng nhiều lần và nhiều lần nữa... 

 

Trịnh Mỹ Phương 
 

PhượngHoàngNhiệtThành 
 

Mõ Làng Bách Hợp Vùnh Vịnh Bắc California 
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Mỗi năm vào mùa Hè là thời gian của các học 

sinh vui chơi giải trí sau một năm học. Có rất nhiều 

sinh hoạt lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu 

niên. Trong số những sinh hoạt đó là đi cắm trại. 

Có nhiều đoàn thể tổ chức trại hè cho các em, và 

Hướng Đạo là một trong những đoàn thể đó. 

Vào ngày Lễ Lao Động (Labor Day) các đoàn 

Hướng Đạo đã có những cuộc cắm trại dài ngày. 

Các em Hướng Đạo Sinh (HĐS) Mỹ gốc Việt tại 

miền Bắc California đã tham dự kỳ trại 3 ngày tại 

San Leandro Park, King City. Kỳ trại Hè mang tên 

Đồng Tâm 5 đã diễn ra từ ngày thứ Sáu 1/9 đến thứ 

Hai 4/9/2017. Ngày thứ Sáu 1/9 dành riêng cho Ban 

Tổ Chức, các huynh trưởng 

đã đến đất trại để chuẩn bị. 

Sáng ngày thứ Bảy 

2/9/2017 lúc 7:30 am các 

em nhập trại. San Leandro 

County Park nằm ở phía 

Nam San Jose, King City, 

Monterey County, cách San 

Jose hơn 100 dặm Anh; 

rộng hàng trăm mẫu, có 

hàng trăm khu đất trại  

(campsites), và có chỗ cho 

hàng trăm xe cắm trại RV 

(Recreational Vehicle), rừng cây bóng mát, sân cỏ 

êm ái, sân chơi, nước uống, nhà vệ sinh…đất trại 

nằm gần xa lộ, một nơi lý tưởng cho những kỳ trại 

dài ngày.  

Một chiếc cổng chào mang 2 chữ ĐT (Đồng Tâm) 

và các huy hiệu của các đơn vị tham dự được 

Thanh đoàn 216 (Lâm Viên) dựng lên. Sâu khấu lộ 

thiên, vòng lửa.v.v. đã sẵn sàng. Xe chở đoàn sinh 

tấp nập đổ về đất trại. Có tất cả 7 liên đoàn tham 

dự: Âu Lạc, Bách Việt, Diên Hồng, Lạc Việt, Phù 

Đổng, Sacramento, Ra Khơi, Rạng Đông, với tổng 

số HĐS khoảng gần 500 em  và phụ huynh khoảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bình 
 
 

khoảng 400 người. Các đoàn đựoc phân chia đất 

trại theo số người tham dự. Các em HĐS bắt tay 

vào việc làm thủ công  trại. Các chiếc cổng nhỏ, thủ 

công trại là những chiếc gậy ngắn, những đoạn dây 

nhỏ nối vào nhau làm thành chiếc cổng tiểu trại. 

Buổi chiều đầu tiên là những trò chơi, trong đó 

có đua xe đạp chậm, di chyển một vật bẳng dây, giữ 

thăng bằng… Những trò chơi thu hút sự say mê của 

các HĐS, các em quên mất cái nóng của thời tiết. 

Đêm đầu tiên trên đất trại là Chợ Đêm (Bến Thành 

và Hội An) và ca hát. Trong bóng đêm, đèn không 

đủ sáng, người ta nhìn thấy Chợ Bến Thành và 

Chùa Cầu Hội An với những chiếc đèn lồng đủ màu 

sắc. Các đoàn bày ra nhiều 

món buôn bán: Hột vịt lộn 

chiên, khô mực nướng, bắp 

luộc, đậu phụng luộc, cháo 

gà, cánh gà chiên…v.v. 

Người qua, kẻ lại mua bán 

nhộn nhịp. Mùi khô mực 

nướng trong không khí làm 

nhớ đến bến Bạch Đằng Sài 

Gòn; tô cháo, hột vịt lộn… 

ăn ban đêm làm gợi lại hình 

ảnh ngã Sáu Sài Gòn, rạp 

Nam Quang chợ Đủi về 

khuya… Trong khi đó, phụ huynh của các em đang 

ca hát trên sân khấu. “Không khí đêm nay giống 

hội chợ quá.” Một vị phụ huynh tay dắt con nhỏ, 

tay cầm trái bắp luộc cho biết như vậy. 

   Càng về khuya gió càng lạnh, nhưng mọi người 

thấy mát. Mọi người biết ngày mai nhiệt độ sẽ cao, 

trời sẽ nóng bức, nhưng tất cả đã được chuẩn bị đủ 

để chống lại cái nóng (115 ộ F) cho kỳ trại tiếp tục. 

Có vài đoàn sợ nóng đã bỏ cuộc. Lễ chào cờ khai 

mạc trại diễn ra lúc 8:00am ngày thứ Bảy 2/9/2017. 

Có đại diện của hai hội Nam và Nữ Hướng Đạo 

Hoa Kỳ , Ông  Marcell  Vegas , cô  Loan  Lưu đến  
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tham dự. Sau nghi thức chào cờ Hoa Kỳ cờ Việt 

Nam Cộng Hòa, cờ HĐ . Ông Marcell Vegas, Đạo 

trưởng (District Executive) Coyote Creek District 

đã ngỏ lời chào mừng và khuyến khích các em 

HĐS vui chơi an toàn, cảm ơn những người lớn 

(Trưởng & Phụ Huynh). Nhân dịp này ông đã thay 

mặt HĐHK trao tặng những kỷ vật HĐ đến các 

Trưởng trong BTC . Tiếp theo sau đó, Tr. Trần Anh 

Kiệt, thay mặt HĐTƯ - HĐVN gửi lời chào mừng 

và lời chúc thành công từ HĐTƯ-HĐVN. Trong 

bài nói chuyện, Tr. Trần Anh Kiệt sơ lược sự hình 

thành của Hội Đồng HĐVN tại vùng Bắc California 

từ năm 1987. Cũng nhân dịp này trùng hợp ngày 

sinh nhật của LĐ Bách Việt (17 tháng 9), HĐTU đã 

gửi mừng LĐ Bách Việt một món quà. Tr. Trần 

Anh Kiệt thay mặt HĐTU trao tặng.  Sau đó là lởi 

chào mừng của Tr. Lưu Vĩnh Thái, Trại trưởng Trại 

Hè Đồng Tâm 5 năm 2017. Tr. Lưu Vĩnh Thái cho 

biết để có được kỳ trại như thế nầy, các huynh 

trưởng của các liên đoàn đã chuẩn từ hơn 1 năm 

trước, họp bàn liên tục, xem 

đất trại, chia công việc, soạn 

trò chơi.v.v. Theo lời Tr. Thái 

thì “Tất cả các Trưởng trong 

các Liên đoàn đã bỏ nhiều 

công sức dể cho các em HĐS 

có được một kỳ trại hôm nay” 

và Tr. Thái nói lời cảm ơm các 

Trưởng và phụ huynh. Sau đó 

là “Tuyên bố khai mạc trại”. 

Trời nắng và nóng, không 

một ngọn gió, nhưng các em HĐS đã có những trò 

chơi thật vui dưới những bóng cây, trong ngôi nhà 

mát của đất trại. Những trò chơi được chia theo 

tuổi: Ấu, Thiếu, Thanh. Những trò chơi nước, khéo 

tay, kỹ thuật điện tử. Trò chơi mang tính tập thể và 

khéo tay. Có trò chơi di chuyển dưới trời mưa và 

làm việc. Tất cả đội ( khoảng 6-8 em ) đứng trên 

một tấm vải bạt, trời đang mưa, các em tìm cách lật 

ngược tấm vải bạt dưới chân và che mưa trên đầu. 

Một trò chơi khác, cũng một đội chuyển một vật 

tròn trên một chiếc dĩa nhựa được cột bằng những 

sợi dây dài 3 thước. Một trò chơi về kỹ thuật, lắp 

ráp một robot theo sơ đồ hướng dẫn trong một thời 

gian nhất định. Tất cả các trò chơi được các em 

tham gia tích cực và đầy sáng tạo. Các em vui chơi, 

phụ huynh và huynh trưởng cũng có phần. Cuộc thi 

nấu ăn diễn ra vào chiếu thứ bảy, lúc 5:00pm. Cuộc 

thi mang lại nhiều thích thú cho mọi ngươi  

(Có phụ huynh nói lên nhận xét khi thấy trò 

chơi thi đua nấu ăn chưa được công bằng lắm). 

Trại HĐ không thể thiếu lửa trại. Đêm đến một 

đống lửa lớn được đốt lên, có nhảy lửa, và tàn lửa 

(không có gọi lửa). Các đoàn thi thố tài năng qua 

các màn trình diễn văn nghệ. Có văn nghệ lửa trại, 

xen kẻ văn nghệ sân khấu, văn nghệ thời điện tử. 

Các LĐ Bách Việt, Lạc Việt, Âu Lạc, Ra Khơi diễn 

kịch lửa trại theo cách truyền thống (HĐVN), là các 

bài hát VN: Trưng Nữ Vương, Bạch Đằng Giang, 

Đi Bắt Cá, Bắt Cua, Múa nón, Múa quạt.v.v., các 

đoàn khác diễn kịch thời đại điện tử: Dùng điện 

thoại di động, Walt Disney Movies, lip sync.v.v. 

Trại HĐ kéo dài nhiều ngày, phải an toàn, một 

Ban Y Tế đã được thành lập, một bác sĩ (là Trưởng 

HĐ) đã đến đất trại cùng các em để chăm sóc sức 

khỏe và cấp cứu. Cũng không thể thiếu Giờ Tinh 

Thần. Một vị Linh mục được mời đến trại để dâng 

Thánh lễ cho các em HĐS Công giáo, hai vị Tu Sĩ 

Phật Giáo đến đất trại dâng lễ cho các em HĐS 

Phật giáo. Tuy nhiên Linh Mục không đến được vì 

trở ngại giao thông. 

Ngày thứ Hai 4/9/17,  tổng 

kết và lễ bế mạc diễn ra lúc 

9:00am. Các đoàn thắng 

cuộc chơi được giải thưởng: 

Nấu ăn, Văn nghệ, Trò chơi. 

Những trại sinh còn lại được 

các giải khuyến khích. Một 

vòng tròn lớn tay trong tay, 

bài ca “Giữ chặt mối dây” 

cất lên…rồi chấm dứt với lời 

ca “Lúc thú vui nầy” các 

HĐS đã chụp chung những tấm hình, siết chặt tay 

trái với nhau, trao đổi kỷ vật, và có người ra về 

mang theo một chút tro của đêm lửa trại. Công viên 

vắng lặng lúc 10:00am. Bầu trời vẫn xanh trên cao, 

nắng ấm chan hòa khắp núi đồi và thung lũng 

Monterey Bay. Các em HĐS Việt Nam đã trở về 

nhà sau 3 ngày họp bạn. 

 

Một vài ghi nhận bên lề: 

LĐ Lạc Việt xa nhất, họ di chuyển một khoảng 

cách gần 4 giờ và hơn 300 dặm. LĐ Ra Khơi có số 

người tham dự đông nhất 175 người, LĐ Âu Lạc có 

số người khiêm tốn nhất 33 người. Nấu ăn ngon và 

nhanh nhất LĐ Bách Việt: Bún Bò Huế, Hủ Tíu 

Nam Vang, Canh Chua cá Bông Lau, Cá kho tộ, Mì 

xa xíu. Đây cũng là đoàn về sau cùng, 2:00pm rời 

đất trại. Chiếc cổng đúng kỹ thuật HĐ là LĐ Lạc 

Việt Sacramento. Tổng số trại sinh 995 người (theo 

danh sách 20/8/17) HĐS tham dự: Ấu: 183 HĐS, 

Thiếu: 216 HĐS, Thanh: 66 HĐS.  
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Orange County, Nam California.  

Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền 

Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức Trại Họp Bạn Liên 

Kết 16 – 2017.  

Trại Liên Kết được tổ chức mỗi 2 năm, đã trở 

thành truyền thống, và đây là lần thứ 16.Trại Liên 

Kết 16 đã được tổ chức 

suốt bốn ngày từ thứ 

Sáu 1 tháng 9 đến thứ 

Hai 4 tháng 9 tại Oak 

Canyon Park, thuộc 

thành phố Silverado 

Nam California, cách 

trung tâm Little Saigon 

khoảng 20 phút lái xe. 

Có 12 Liên Đoàn tham 

dự gồm: Bạch Đằng 

Giang, Chi Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hùng Vương, 

Hướng Việt, Lam Sơn, Lạc Việt, Quang Trung-

Ngọc Hồi, Trường Sơn, Văn Lang, Vạn Kiếp. Số 

trại sinh tham dự gần 2000.  

Lễ chào cờ và khai mạc trại diễn ra rất trang 

trọng với nghi thức chào quốc kỳ hát quốc ca Việt 

Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, Phút Mặc 

Niệm, phần nhắc lại Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. 

Trại Trưởng Nguyễn PhươngThảo Tammy 

(LĐT Liên Đoàn Hoa Lư) trong câu chuyện dưới cờ 

lúc khai mạc trại vào sáng Thứ Bảy có dẫn giải đến 

tất cả các trại sinh bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt 

câu chuyện một chiếc đũa thì dễ bẻ gẫy, nhưng 

nguyên một bó đũa thì không thể bẻ được để các 

em Hướng Đạo Sinh có thể hiểu được ý nghĩa của 

hai chữ “Liên Kết.”  Trại Trưởng cũng nhân cơ hội 

giới thiệu các thành viên chính trong Ban Tổ Chức. 

Thành phần quan khách đến tham dự Lễ Khai Mạc 

Cột cờ do Liên Đoàn Trường Sơn thực hiện thật 

đẹp ngay giữa sân khấu. Cổng trại do Liên Đoàn 

Lam Sơn dựng lên hoàn toàn bằng tre và nút dây 

Hướng Đạo rất chắc. 

Lễ khai mạc trại kết thúc vào lúc 9:30 và sau đó 

là trò chơi kết thân giữa các ngành với nhau.  

Chiều Thứ Bảy, Sáng Chủ Nhật và chiều Chủ 

Nhật, từng ngành có các trò chơi lớn thi đua với 

nhau theo từng Đội từ các Liên Đoàn.  Phụ huynh 

và các em dựng lều cắm trại, và tham gia nhiều sinh 

hoạt chung, học hỏi, vui 

chơi và kết bạn cùng 

với các Hướng Đạo 

Sinh cùng trang lứa 

theo tinh thần Hướng 

Đạo. 

Khu vực cắm trại 

của 12 Liên Đoàn nằm 

trong một công viên cỏ 

xanh mướt bên cạnh bờ 

hồ dọc theo hai bên 

Đường Trần Hưng Đạo thật gọn gàng trông thật đẹp 

mắt với những cổng trại do các em Hướng Đạo 

Sinh dựng lên.  Đặc biệt lần này, tiểu trại ngành 

Thanh độc lập được cắm tại trại Lake View trên 

một mảnh đồi nho nhỏ nhìn xuống hồ Irvine thật 

mát mẻ cách đó chừng 10 phút đi bộ.  Ban Tổ Chức 

cũng dựng lên 16 nhà tắm để tất cả các Trại sinh có 

thể dùng. 
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Hai đêm lửa trại tối thứ Bảy và Chủ Nhật diễn ra tại 

sân khấu chính thật đặc sắc với các tiết mục biểu 

diễn từ các ngành Ấu, Thiếu, Thanh thu hút sự chú  

ý của toàn thể trại sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chủ đề của trại kỳ nầy là: “ Lịch sử và các vị 

anh hùng dân tộc Việt Nam.”  Những tiết mục nổi 

bật nhất đó là: Lạc Long Quân và Âu Cơ, Lê Lai, Lê 

Lợi, Đinh Bộ Lĩnh, Phù Đổng Thiên Vương, Quang 

Trung, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Ngô Quyền, 

Trần Hưng Đạo, v.v...  Tối Chủ Nhật có chợ đêm do 

phụ huynh các Liên Đoàn đảm trách.  Phụ Huynh 

tham dự trại Liên Kết ngoài việc phụ giúp một số 

công việc được giao phó như: Trật tự , y tế , vệ sinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.v. cũng có các sinh hoạt thi đua rất hào hứng như 

thi nấu ăn, cắm hoa, đấu bóng chuyền. Cuộc thi đấu 

diễn ra rất sôi nổi. 

Sáng Chủ Nhật ngoài giờ Tinh Thần cho tất cả 

các Trại sinh không phân biệt tôn giáo trong vòng 30 

phút, sau đó các Trại sinh tham dự lễ  theo từng tôn 

giáo riêng. Mặc dù thời tiết khá nóng vào cuối tuần, 

nhưng các Trại sinh vẫn sinh hoạt vui vẻ và an toàn. 

Chiều Chủ Nhật bất chợt có một cơn mưa  

 

 

 

 

 

 

 

 

khoảng 10 phút đổ xuống làm cho khu đất trại trở  

nên mát mẻ. 

Trại Liên Kết là Trại Họp Bạn mỗi 2 năm một 

lần của các Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trung Ương – Hướng  Đạo  Việt  Nam , Miền Tây  

Nam Hoa Kỳ (trải dài từ Fresno đến San Diego và  

sang Arizona). Được biết kỳ trại Liên Kết lần sau sẽ 

diễn ra vào năm 2019. 

Hướng Đạo Việt Nam được thành lập vào năm 

1930, đến năm 1954 thì ở miền Bắc bị cấm hoạt 

động trong khi tại miền Nam được phát triển mạnh 

mẽ.  Cho đến năm 1975 thì bị ngưng hoạt động bởi 

chế độ Cộng Sản. Vào năm 1983 tại Hội Nghị Costa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa , Nam California  Hoa Kỳ , Hội  Đồng  Trung  

Ương – Hướng  Đạo  Việt  Nam  được thành lập để  

điều hợp các Liên Đoàn và Đơn vị Hướng Đạo Việt 

Nam tại Hoa Kỳ, Canda, Pháp, Đức và Úc Châu.  

Phong trào HĐ là một phong trào giáo dục thanh 

thiếu niên, một phong trào “đào tạo công dân tốt” để 

các em khi trưởng thành, giúp ích cho xã hội. 
 

 BẢN TIN TỔNG HỢP 

NGƯỜI VIỆT,VIỆT BÁO,VIỄN ĐÔNG 

BBT BÁO LL Trích đăng 
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TRẠI GIỮ VỮNG 21 
 

 

   GIỮ VỮNG 21 
TRẠI HỌP BẠN HĐVN 
MIỀN TRUNG HOA KỲ 
NOVEMBER 17-19 / 2017 
TELLEPSEN SCOUT CAMP 
NAVASOTA, TEXAS 
 
WWW.GIUVUNG.COM 

 

 

GHI NHẬN TẠI TRẠI BÁCH HỢP 2017 

- Có 72 Tr.N ghi danh chính thức. Tham dự 70  

- Thêm một số Khách mời, Tr.N đến thăm viếng trại, 

phụ giúp trại, cắm trại bán thời gian. 

- Có 11 Đơn vị gồm: Làng , Xóm, GĐBH, Tr.N Độc 

lập và Đai diện HĐTƯ HĐVN tham dự trại. 

- 1 Tr.N di chuyển bằng xe lăn, dự trại toàn thời gian 

- Y tế trại: Suốt 4 ngày không có thân chủ 

- Phương pháp Hàng đội tự trị: Vẫn hiệu quả đối với 

mọi lứa tuổi 

- Thể dục buổi sáng: Nữ tập - Nam uống cà phê! 

- Tr.N đảm trách 100% công việc toàn trại 

- Hướng dẫn viên Du ngoạn : Số 1 

- Hoạt náo viên: Nữ mõ nhọn !!! – Nam nhọn mõ !!!.  

- Bản tin trại: Thực hiện 70% tại trại. Báo LL HĐTN 

tiếp tay phần còn lại sau trại………….. 

     A.A.A… Thật lớn, thật dài dành cho BTC trại BH  
 

TIN VUI 

Hai Tr.N Nguyễn Đức Thăng và Trần Thị Bích 

Hường LBH Quảng Tế được HĐTƯ HĐVN trao tặng 

Huân Chương Bách Hợp tại trại BH 2017. 
 

CHUYỆN “NHÀ” BÊN LỀ TRAI HĐTN 2017 

Dậy sớm nhất: Nhà bếp. Thức khuya nhất: Nhà báo. 

Nghe nhạc hòa tấu Free: Nhà ngũ Nam. Đài phát 

thanh Trại 24/24: Nhà nghĩ nữ. Lu bu nhất: Nhà xe ( 

Tr. Hui). Chỗ vui vẽ nhất: Nhà ăn. Ăn ngon khỏi trả 

tiền: Nhà hàng (Tr. Dũng đãi). Nơi ngũ ngon nhất 

trong thời gian trại: Nhà riêng… (Tối về nhà hahaha) 

Cái nhà là nhà của ta.  

Công khó Trưởng Niên tạo ra... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thu (tháng 7,8,9 – 2017) 

Làng Bách Hợp Vùng Vịnh                         $300.00 

Làng Bách Hợp Boston:                               $120.00 

Gia đình Cố Tr. Nguyễn Trung Thoại:       $200.00 

Tr. Vũ Đắc Đệ  (LBH Vùng Vịnh)               $100.00 

Tr. Hoàng Dũng (LBH Houston)                $100.00 

Tr. Mai Quang Vinh (LBH San Diego)         $30.00 

Tr. Lê Văn Tĩnh (LBH Vùng Vịnh)               $40.00 

Tr. Châu Thị Minh (Georgia)                        $50.00 

Tr. Trần Tiễn San (LBH Quảng Tế)            $100.00 

Tr. Trần Duy Mỹ (LBH Vạn Kiếp)              $100.00 

Tr. Tony Bùi (GĐBH Nam Cali)                    $50.00 

Tr. Trần Kiêm Thiện (Tr.Niên Độc lập )     $100.00 

Tr. Thu Hương (Tr.Niên Độc lập)                 $50.00 

Tr. Nguyễn Tuyết Nga   (Delaware)               $20.00 

Tr.Trần Thu Ba (LBH Quảng Tế)                 $20.00 

Tr. Trần Văn Lùng (WA)                               $50.00 

Tr. Phạm Đức (Oklahoma)                            $20.00 

Tr. Nguyễn Minh Hải (Sacramento)             $20.00 

Tr. HồngHoa Jeanine Fly(LBH Houston)  $200.00 

a/Thu tổng cộng (tháng7-8-9)                   $ 1670.00  

b/Quỹ kỳ trước còn lại:                             $ 1,679.00 

Nhập chung(a+b) $1670.00 + $1679.00 = $ 3,349.00 

Chi phí báo LL số Mùa hè 2017               $ 623.88  

Tổng cộng quỹ hiện có (30/9//2017) $ 2,725.12   
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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 giống nòi, tên của Liên Ðoàn và các 

đơn vị nên cố gắng đặt theo tên những danh nhân, anh 

hùng hoặc tên của những địa danh đáng nhớ của dân tộc 

Việt Nam và nên đặt trong cùng một bối cảnh lịch sử 

liên quan với nhau. 

1c- Khăn quàng Liên Ðoàn:  

Tùy theo sự thiết kế kiểu mẫu của Liên Ðoàn để có ý 

nghĩa và thích nghi với sinh hoạt của phong trào. 

1d- Huy hiệu (logo) của Liên Ðoàn:  

Tuỳ theo sự thiết kế sao cho có ý nghĩa với tên của Liên 

Ðoàn và phong trào Hướng Ðạo, huy hiệu Liên Đoàn 

được đính bên cánh tay áo phải. 

1e- Cờ Liên Ðoàn: 

a) Cờ Liên Ðoàn: Mẫu 3’ x 5’ màu xanh (Thiếu) (2 mặt 

giống nhau). 

ữ: ”HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG – 

HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM” mẫu chữ “Helvetica”, màu 

vàng, sắp theo hình cong cân đối. 

Ở giữa huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN màu đỏ. 

ới tên của Liên Ðoàn và Tên địa phương nơi 

sinh hoạt, mầu chữ “Time Roman Bold”, màu vàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1f- Lễ Bàn Giao: 

1f1- Liên Ðoàn: 

Tùy theo tình hình sinh hoạt của mỗi liên đoàn, có thể 

dựa vào cách thức tổ chức của HÐTƯ. (Sau khi đã chọn 

được LĐ Trưởng mới để thay thế LĐ Trưởng cũ). 

- Ban cố vấn Liên Ðoàn hay Liên Ðoàn Trưởng mãn 

nhiệm kỳ có trách nhiệm phải tổ chức lễ bàn giao nầy. 

- Thành phần tham dự: Các Tr. Cố Vấn, Các Ðơn Vị 

Trưởng, các đại diện hội phụ huynh của Liên Ðoàn. 
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- Thư ký, Thủ quỹ của Liên Ðoàn. 

 (Những lời vấn đáp giữa Tr. Cố Vấn và Tr. nhận trách 

nhiệm tuỳ thuộc vào sự linh hoạt của mỗi liên đoàn, 

miễn sao đầy đủ ý nghĩa, đúng với tinh thần Hướng Ðạo 

và tạo niềm tin đến với các đơn vị). 

- LÐT (cũ): Tổng kết sinh hoạt (trong nhiệm kỳ mình 

trách nhiệm). 

- Báo về cho Miền/Chi nhánh và HÐTƯ để lưu trữ và 

phổ biến.   

1f2- Ðơn vị (Ấu-Thiếu-Thanh-Tráng):  

a) Tương tự như của LÐ.  

Tóm lại trong việc bàn giao hay nhậm chức, phải cố 

gắng thực hiện trong tinh thần Hướng Ðạo, cũng như sự 

phát triển của phong trào, cho nên: 

* Khi bàn giao:  

- Tài chánh phải rõ ràng.  

- Số lượng đơn vị, đoàn sinh.  

- Những công việc chưa và đang thực hiện.  

- Hướng phát triển trong tương lai. 

* Khi tuyển chọn:  

- Phải có thời gian để chuẩn bị, tìm hiểu, nhận xét. 

- Tinh thần Hướng Ðạo và sự phát triển phong trào. 

- Trình bày rõ ràng vai trò trách nhiệm. 

- Hoà nhã, dân chủ, hợp tình hợp lý. 

- Rõ ràng, công khai (kín hoặc biểu quyết). 

* Khi tuyên thệ nhậm chức: 

- Tổ chức đơn giản, nghiêm trang. 

- Tạo được nhiều cảm giác, ý nghĩa sâu sắc. 

- Nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm. 

 

2. NGÀNH ẤU 

2A – SÓI: 

Căn bản của Ngành Ấu nam (Sói) dựa vào quyển truyện 

“The Jungle Book” của đại văn hào người Anh 

“Rudyard Kipling”, do đó mọi tổ chức cũng như nhân 

sự đều mang tính rừng xanh để sinh hoạt. Tối đa 24 sói 

trong một Bầy. 
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2A1- LỜI HỨA và LUẬT: 
 

2A1a- Lời hứa của Sói con: 

Em hứa gắng sức làm bổn phận: 

ới tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia em. 

ếu thảo với cha mẹ. 

ật sói con và mỗi ngày làm vui lòng một 

người. 

2A1b- Luật của sói con: 

ời sói già. 

 

ắng sức 

Cách ngôn Rừng 

2A2- TỔ CHỨC: 

Chương trình sinh hoạt của đơn vị Ấu luôn theo sát quy 

chế của hội Hướng Ðạo địa phương, ngoài ra, tùy theo  
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điều kiện và hoàn cảnh, ta có thể bổ túc những sinh hoạt 

có tính truyền thống văn hóa Việt Nam. 

2A2a- Ðàn: 

- Một bầy (đơn vị) không qúa 4 đàn theo thứ tự: Trắng, 

Xám, Ðen, Nâu (đầu đàn nhất luôn luôn là đầu đàn 

Trắng). 

- Các sói trong đàn mang tam giác màu của đàn mình 

(tam giác đều cạnh 5cm, góc phía dưới) trên cánh tay áo 

bên trái. 

- Ðàn không có châm ngôn riêng mà dùng chung “Za 

….u” khi được gọi. 

2A2b- Ban Huynh Trưởng: 

ột bầy đầy đủ phải có 1 Bầy Trưởng và các Bầy 

Phó phụ giúp và được phân chia trách nhiệm: 

ầy Trưởng: (hướng dẫn chung) gọi là AKELA (Sói 

già). 

ầy Phó: (Luật rừng) gọi là BALOO (Gấu) 

ầy Phó: (đi săn, làm hang) gọi là BAGHEERA 

(Báo) 

ầy Phó: (hát múa, trò chơi) gọi là CHIL (Hoàng 

Oanh) 

ầy Phó: (truyền tin, chuyên môn) gọi là KAA (Trăn) 

2A2c- Hội Ðồng Sói già: 

Gồm có: Bầy Trưởng, Bầy Phó, Huấn Luyện Viên, Ðầu 

Ðàn và Thứ Ðàn.  

Là hội đồng quản trị Bầy như:  

- Hoạch định chương trình sinh hoạt.  

- Kỹ thuật chuyên môn HÐ, sổ sách hành chánh.  
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- Giải quyết việc bất thường liên quan đến Bầy.  

- Huấn luyện Ðầu Ðàn và Thứ Ðàn.  

2A2d- Hội Ðồng AKELA:  

Gồm có Akela, Baloo, Bagheera, và các Sói già khác 

trong Bầy.  

- Lập chương trình hàng năm.  

- Làm kế hoạch cho từng chương trình.  

2A2e- Hội Ðồng Danh Dự:  

Gồm thành phần như Hội Ðồng Akéla:  

- Bảo vệ luật rừng.  

- Làm cho các sói luôn luôn gắng sức.  

- Bảo vệ uy tín Bầy Trưởng và Ðầu Ðàn.  

2A2f- Huy hiệu:  

Là đầu Sói màu đỏ, 2 tai vểnh lên, nhắc bảo Sói con lúc 

nào cũng vểnh tai lên để nghe lời khuyên bảo của các 

Trưởng HÐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A2g- Châm ngôn:  

Châm ngôn: “GẮNG SỨC”  

2A3- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ - TAM GIÁC ÐÀN:  

2A3a- Gậy Biểu tượng:  

Khi Bầy có Sói 2 sao, Bầy được mang thêm Gậy Biểu 

tượng. Gậy cao 1m20 trên đầu gậy có hình sói màu 

trắng.  
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2A3b- Cờ: (hai mặt khác nhau)  

Cờ bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm màu vàng, có 

tên của bầy màu xanh (thiếu) và hình  đầu sói màu đỏ, 

mặt bên kia tên của Liên Ðoàn màu xanh (Thiếu).  

 

 

 

 

 

 

 

2A4 - NGHI THỨC:  

2A4a- Thủ hiệu để chào:  
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- Như thủ hiệu của Thiếu. Nhưng đưa lên 2 ngón mà 

thôi, ngón trỏ và ngón giữa chĩa xa  nhau, như tai Sói.  

- Chào thường: Chào lên vành nón (mũ) như Thiếu,  

- Chào long trọng: (chào cả 2 tay) chỉ dùng khi thực 

hiện Tiếng Rống Lớn.  

- (Sói chưa mở mắt (mới vào, chưa tuyên hứa) thủ hiệu 

là 2 ngón tay khép lại – Sói đã mở mắt (đã  tuyên hứa) 

thủ hiệu là 2 ngón tay xoè ra)   
( xem tiếp kỳ 5) 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 GĐBH Vui picnic10/2017   LBH Houston chuẩn bị trại GV21 

Mừng Tr. Trần Văn Lược tròn 100 tuổi 

  

 HĐ Houston, TX giúp nạn nhân bão Harvey 

 Trại Đồng Tâm 5 

 ACE Hướng Đạo tại California tham dự tang lễ Trưởng Giuse Đinh Công Thịnh  

Trại Liên Kết 16 
picnic  

Trại hè Hướng Đạo Lâm Viên 

 LBH Vùng Vịnh thămTr. Mai Liệu 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 
                                                   
  
  
 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

Kỹ năng Hướng Đạo Dựng cột cờ Gặp nhau đây sau bao ngày chia tay Sinh hoạt đầu trại 

Sinh hoạt theo phương pháp hàng đội tự trị 

Toán phụ trách đời sống trại Giờ ăn đến rồi Luyện chưởng buổi sáng sớm Đôi tay trên vai 

Đội thảo luận Sinh hoạt hàng đội Sinh hoạt toàn trại Nào về đây ta cùng ngồi quanh nhau 

Giờ tinh thần Trao huân chương Bách Hợp Bóng cờ lau (văn nghệ) Dân ca ba miền 

Tiệc chia tay (Tr.L.A.Dũng mời) Lúc thú vui này… HĐTr.N khó khăn coi thường Đội của tôi và BTC trại 

ACE đi đến đâu, tôi theo tới đó Viếng Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Cali Du ngoạn San Diego Đêm tâm giao 


