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Year in Review
One year ago when Tr. Hui handed me the lien doan colors, I wasn’t
sure if I were ready for the responsibilities that were to befall on me. With a
core of young leaders and guidance from the older leaders, the lien doan was
to go through some new challenges. Lien Ket was one of which that made me
realize how dedicated all of the leaders and parents are for the kids. In one
year, Lien Doan Chi Linh has learned to work together as a strong unit.
Whether it is the parents working together and coordinating a kitchen to cook
meals at lien doan camps, the au doan leaders trying to set the foundation for
the youngest of scouts while managing hectic school schedules. The thieu
truongs trying to teach life lessons to their units as they too embark on life
after college and their career paths, and thanh, where many of them strive to
better themselves both in scouts as well as school and other endeavors that
they pursue. Yes, our lien doan has gone through the roller coaster of its ups
and downs, however, no matter what, one-thing still remains, Lien Doan Chi
Linh is not just another group of people who come out to meetings every
Sunday (whether it is a parent, youth, or leader), it is a family who loves each
other and is willing to help each other. In my one year as lien doan truong, I
would have never imagined to see how our lien doan as persevered and grown
from its infancy to now. More comfortable, I still realize that I have very big
shoes to fill, but I am learning to be able to lead our lien doan to the next level
along with all those who dedicate their time and energy to it. So as this year
passes and we embark into another year, we will face the future and persevere
through and adversity or challenge that will come our way and we ALL will
carry the colors of Lien Doan Chi Linh.
Khi Tr. Hui bàn giao trách nhiệm Liên đoàn Trưởng Liên đoàn Chí
Linh, cá nhân tôi vẫn chưa nghĩ rằng có thể đảm trách nhiệm vụ này, với sự
kết hợp giữa các Trưởng trẻ bên cạnh sự cố vấn của các Trưởng đàn anh, liên
đoàn đang bước những bước đi với nhiều thử thách, việc tổ chức trại Liên Kết
là điển hình cho công việc kết hợp giữa các Trưởng, phụ huynh và đoàn sinh.
Trong năm qua, Ban huynh Trưởng đã cố gắng học hỏi và cùng làm việc
không những chỉ giữa các Trưởng mà còn đối với phụ huynh.
Chúng ta hằng tuần cùng sinh hoạt không chỉ là một tổ chức hội đoàn
mà là một đại gia đình trong sự học hỏi, hướng dẫn và làm việc cùng nhau từ
đoàn sinh, trưởng đến phụ huynh, tôi tự tin rằng trong tương lai, chúng ta sẽ
tiếp tục hơn nữa để cùng hãnh diện với màu cờ sắc áo – Liên Đoàn Chí Linh.
Trần Thiên Định
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Tạp ghi phụ huynh…

T

rại Liên Kết XI được tổ chức tại Lost
Valley thuộc San Diego County, vào dịp
nghỉ Labor Day. Đây cũng là những ngày cuối của
mùa hè rộn rã, và cũng là thời gian chuẩn bị để đón
chào những ngày đầu thu; mùa tựu trường của các con
em. Thế nhưng, mùa hè rực nắng như còn nhiều luyến
lưu với “Cali. đi dễ, khó về”; nên chưa nỡ rời. Cái
nắng nóng vào thời điểm này được coi là bất thường,
vì sức nóng trên 100 độ F. Đây là một trong những
tuần lể nóng nhất của Orange County trong mùa hè
năm nay. Như thông cảm được nỗi lo chính đáng nầy
mà Ông Trời đã rất tốt bụng cho kỳ trại Liên Kết XI.
Khi các Liên Đoàn vào đất trại, trời trở nên dịu mát
một cách đáng ngạc nhiên và đầy thích thú. Cho nên,
trước khi tản mạn về kỳ trại nầy, người viết xin được
CẢM ƠN ÔNG TRỜI. Ông đã thương, đã ban cho Trại
liên Kết XI có được một thời gian thật dịu mát trên đất
trại. --một “special gift” từ Ông Trời cho kỳ trại nầy.
Khí hậu trong lành, thời tiết dịu mát, camp site thoáng
rộng là những yếu tố thiên nhiên đã góp cùng sức
người (Ban tổ chức, các Trưởng, Đoàn sinh và Phụ
huynh từ các liên đoàn về tham dự) đã làm cho Traị
Liên Kết XI trở nên tuyệt vời. Một dấu ấn khó quên cho
những người tham dự.
...Vì không phải là một
“professional reporter”
nên người viết xin được
ghi lại những suy nghĩ rời
của mình trong kỳ trại
Liên Kết XI qua những
cảm xúc riêng, được coi
như một tản mạn về kỳ
trại LK XI. Mà viết từ
những cảm xúc riêng nên
rất không trọn vẹn và đầy
đủ. Nhưng cũng vì viết từ
những xúc cảm nên chắc
hẵn là không cường điệu,
và rất chân thật, rất mộc mạc như tấm lòng của người
nông dân miền Nam. Vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự
trại Liên Kết và từ những tiếng đồn tốt lành đã nghe từ
lâu về kỳ trại Liên Kết, mà người viết cùng con đã háo
hức trông cho trời mau sáng, và đã đến công viên
trước giờ hẹn (trước 6:00am). Phải chờ hơn nửa giờ
xe bus mới đến. Trong lúc các phụ huynh và con em đi
xe riêng đã lần lượt lên đường. Chờ xe mà cứ hồi hộp,
tưởng là bác tài xe bus đã cho bọn nầy “đi tàu suốt”.
Rồi chuyện gì đến đã đến, 7:00 sáng, xe chuyển bánh.
Trên đường đi, nhìn thấy các thanh thiếu niên ca hát,
đùa vui mà bổng tiếc nhớ cái thời đầy hoa nắng đó của
mình. Cho dù các em có may mắn hơn thế hệ cha anh
vì đã lớn lên trong một nước Mỹ thanh bình, --xứ sở
của cơ hội, thịnh vượng và may mắn. Chắc quý Trưởng
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quyết định chọn camp site nầy cho Trại Liên Kết XI
cũng đã từng đọc qua Tam Quốc Chí ? Con đường dẫn
vào camp site đúng nghĩa là một sạn đạo. Giống như
một con đường mòn, đẩy buị đất và sỏi đá, còn khó di
chuyển hơn đường lên Phước Long hay Kontum ngày
nào. Hai bên đường vẫn còn đó dấu tích của một trận
cháy rừng chưa lâu, vì màu đen của những thân cây
vẫn còn in đậm những cánh rừng. Thời gian chưa đủ
làm cho rừng xanh lại màu cây lá. Khi xe bus đến đất
trại thì đã quá giờ khai mạc. Chưa kịp xuống xe, các
đoàn sinh của Chí Linh đã nghe tiếng oang oang của
Trưởng lão Lý nhật Hui và Trưởng tràn “Hercule”
Trần thiên Định: “ tất cả các đoàn sinh bỏ hành trang
tại chỗ, thẳng tiến đến khu lễ đài để kịp tham dự Lễ
khai mạc.” Mặc dù mệt vì gần ba giờ “bị nhồi” trên xe
bus (mà đa số bụng còn đói meo), nhưng răm rắp thi
hành lệnh, như lính tôi ngày xưa vậy. (Tôi thầm nghĩ, ở
nhà mà các cô chiêu, cậu ấm cũng răm rắp thi hành
lệnh của bố mẹ như thế, thì đâu có phải nghe những
“complaint” về các cô cậu từ các bậc cha mẹ. Cảm ơn
Đại lão Baden Powell. Cảm ơn các Trưởng hướng đạo
qua nhiều thời kỳ đã hy sinh nhiều thời giờ vì tương lai
của các các thế hệ tiếp nối. Đăc biệt cảm ơn các
Trưởng hướng đạo Việt Nam ở hải ngoại, đã hy sinh
thời giờ rất là “vàng bạc” nơi quê người để dẫn dắt
các con em của chúng tôi vào giòng
sinh hoạt chính của hướng đạo Hoa
Kỳ, mà vẫn giữ được phần nào bản
sắc của con người Việt Nam. Không
thể không bỏ mũ, cúi đầu thán phục
các Trưởng trẻ đã tiếp nối các thế
hệ Trưởng cha anh để dẫn dắt các
em trẻ qua phần huấn luyện song
ngữ, chỉ ra cái hay cái đẹp của văn
hoá Việt bên cạnh “main stream”
của Hoa Kỳ.
Cho dù đến đất trại trễ, nhưng hầu
như các phụ huynh, nhất là các chị,
đã không đi tìm cái an lạc cho riêng
mình như dựng lều, căng võng...mà lao ngay vào
chuyện bếp núc để chuẩn bị bửa ăn trưa cho các đoàn
sinh, cho các Trưởng và cho cả phụ huynh. Lo cho hơn
100 con người ăn trong cảnh dã ngoại nầy không phải
là chuyện dễ dàng, nếu không được chuẩn bị tốt, và có
một “bộ tham mưu nhà bếp” dày dạn kinh nghiệm như
anh chị Sơn, chị Hui, cô Quỳnh, chị Hùng, chị
Phượng, chị Phương, và nhiều nhiều anh chị khác nữa
mà vì là “ma mới” ở liên đoàn nầy và cũng là lần đầu
tham dự trại chung cùng liên đoàn nên không nhớ hết
tên quý anh chị đã góp công sức trong “đội quân khói
lửa”. Phải công nhận lực lượng phụ huynh của Chí
Linh rất là hùng hậu, với sự “support” hết mình của
anh Tèo Moving nên khu nhà bếp của Chí Linh bề thế
như tại nhà hàng. Đi camping mà có máy phát điện,
trang 2

có mang theo freezer, tủ lạnh...thì so far, chỉ có thấy ở
Liên Doàn Chí Linh mà thôi.
Khi các em chào cờ về là được các phụ huynh phục vụ
bửa ăn trưa thật chu đáo. Lo cho các em như lo cho
chính con mình. Hướng đạo muôn năm! Trong ánh mắt
của các em, tôi đọc được niềm biết ơn ẩn hiện trong
đó. Đa số các em đều không quên nói Thank You khi
được chuyền tay cho các đỉa bánh cuốn đầy ắp cùng
chả lụa thơm ngon.
Sau khi sinh hoạt riêng theo từng ngành, và sau bửa
cơm tối rất thịnh soạn, Các em thiếu nam, thiếu nữ,
sói, chim non, các “mầm gìa văn nghệ” của phụ huynh
lại tất bật tổng dợt văn nghệ. Tin vui đầu tiên đưa về là
ban hợp ca phụ huynh Chí Linh đã đoạt giải nhất,
(người viết không nghe nói có bao nhiêu liên đoàn
tham dự ?). Khi trời vào tối, tôi cùng hai phụ huynh
của ngành thiếu, (Niên trưởng Khiết của tôi, anh Tứ),
theo chân các em đến nơi trình diễn văn nghệ của
ngành thiếu. Đoàn Chí Linh được xem là những người
“viễn khách thứ mười” (đến sau cùng), nên khá vất vã
để tìm chỗ ngổi vì các dãy ghế đã gần như không còn
trống. Nói mà không sợ khen “người nhà” là hai MC
của Chí Linh, Thiếu trưởng Patrick, Thiếu phó
Anthony, hai Trưởng trẻ rất xuất sắc trong vai trò MC
--hoạt bát, có khiếu ăn nói, dí dỏm, và ứng đáp rất trôi
chảy, như thể là những “professional MC”. Nhờ đó,
đêm lửa trại của ngành Thiếu luôn được sôi động và
không có “thời gian chết”. Còn chương trình văn nghệ
chỉ có thể nói là rất sôi động, tràn đầy niềm vui, vang
dội tiếng cười giữa rừng đêm. Tuy nhiên đôi khi nghe
các em cười mà phụ huynh chúng tôi chỉ biết cười
theo, vì thú thật, là không biết vì sao các em cười.
Khi quay về tiểu trại Chí Linh thì Trà Quán đã mở cửa
để đón khách thập phương. Vì kỳ trại nầy, Liên Đoàn
Chí Linh chịu trách nhiệm, do đó ban phụ huynh nảy
ra ý kiến tổ chức Trà Quán để đón tiếp các Trưởng
cùng các Phụ Huynh từ các Liên Đoàn khác đến
thưởng thức.
Đến hơn 12 giờ đêm thì không khí tại tiểu trại Chí Linh
mới có lại cái vắng lặng của rừng khuya. Ngày đầu tất
bật, rộn ràng, nhiều xúc cảm...rổi cũng qua mau. Đêm
giữa rừng thật thanh vắng. Chúng tôi có những khoảnh
khắc thật an bình tạm quên đi của một đời sống nhiều
lo toan, tất bật trên đất Mỹ.
Trọng tâm các sinh hoạt của đoàn sinh thuộc các Liên
Đoàn trong kỳ trại nầy là vào ngày thứ hai camping.
Từ sáng sớm, tiếng còi báo thức đã đánh thức các em
dậy để chuẩn bị cho những chương trình thi đua của
từng ngành. Sau khi ăn sáng, các chim non, sói con,
thiếu nam, thiếu nữ đã lên đường cho các cuộc tranh
tài, học tập. Theo chân các em ra các điểm tổ chức thi
đua của ngành thiếu, tôi thấy các Trưởng của các Liên
đoàn chuẩn bị thật chu đáo. Phụ trách một địa điểm
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thi đua trong chương trình nầy là các Trưởng trẻ của
Liên Đoàn Chí Linh như cô Liên đoàn phó Alina xinh
đẹp, duyên dáng, năng động, Thiếu trưởng Patrick
chửng chạc, Thiếu phó Anthony trông chừng còn rất
“young”, cả ba đã ra sân bải từ lúc nào để chuẩn bị
cho các trò chơi mang đầy nét hướng đạo. Khi chúng
tôi theo chân các Thiếu Nam của Chí Linh ra sân bải
thì mọi việc đã hoàn tất. Không được theo dõi suốt
ngày tranh tài, học tập của các em, nhưng chúng tôi
nghĩ chương trình thi đua, học tập chắc là rất bận rộn,
nhưng chắc không thiếu phần hấp dẫn, bởi vì, dù về trễ
buổi ăn trưa, và chiều tối mới quay trở lại tiểu traị,
nhưng không nhìn thấy vẻ “ủ ê” trên khuôn mặt đầy
bụi đất và mồ hôi của các em.
Đêm văn nghệ lửa trại tổng hợp của tối ngày thứ hai
camping (cũng là đêm lửa trại cuối) thật sôi động với
MC “trung niên” Trưởng Lý nhật Hui còn tràn đầy
phong độ, và không thiếu cái dí dỏm cần có của một
MC. Từ 8 giờ tối, các đoàn sinh, các phụ huynh từ các
liên đoàn đã ngổi chật hết khu vực lửa trại. Các tiết
mục của đoàn sinh thuộc các ngành chim non, sói con,
thiếu nam, thiếu nữ từ các liên đoàn Hoa Lư, Trường
Sơn, Hùng Vương, Chí Linh...đã chiếm hầu hết chương
trình văn nghệ. Phụ huynh cũng đóng góp vào chương
trình văn nghệ qua các màn đơn ca, hợp ca của các
liên đoàn Hùng Vương, Chí Linh...Riêng liên đoàn
Hoa Lư thì có chị Lan Thi,“ca sĩ không chuyên“, (vừa
được đào tạo cấp tốc một giờ trong trại LK XI), Hội
trưởng hội phụ huynh của LĐ Hoa Lư, trình bày
những liên khúc. chị cũng công nhận chị can đảm vì
chưa tập dượt cùng các nhạc công bao giờ. 4 nhạc
công chơi cùng một loại nhạc cụ, đó là những cây đàn
thùng guitar. 4 nhạc công nầy cũng đến từ 4 liên đoàn
khác nhau để “support” cho người nữ ca sĩ can đảm
có thừa nầy. Khán gỉa được một phen cười thỏa thích
trước lời giới thiệu đầy dí dỏm của MC, và lời tự nhận
mình can đảm của chính ca sĩ (ca sĩ đang lên trên một
sân khấu về khuya☺))) Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Đến
gần 11 giờ đêm, khi không khí rừng khuya trở nên lành
lạnh, thì chương trình văn nghệ cũng chấm dứt. Các
phụ huynh từ các liên đoàn đã quen biết nhau cũng rất
ồn aò trong tiếng hỏi, câu chào. Tạm biệt nhé, “Good
Bye” “Bye”... Đã quen đi trại, nên ai cũng biết rằng
sáng ngày mai lại tất bật cho việc rời trại nên khó có
dịp để nói lời chia tay và hẹn ngày tái ngộ.
Vẫy tay chào Liên Kết XI. Xin tiễn đưa LIÊN KẾT XI
vào giòng sông dĩ vãng. Xin chào quý Trưởng, quý
Đoàn sinh thân thương, quý Phụ huynh mà tôi đã biết
hay chưa từng quen. Xin chờ Liên Kết XII “đến hẹn lại
lên”. Tản mạn về kỳ trại Liên Kết XI xin được chấm
dứt tại đây. Đêm đã khuya. Tạm biệt! Hẹn ngày tái
ngộ.
Nguyễn Phán
trang 3

Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn...

Picnic Lieân Ñoaøn :
Ngày 24 tháng 6, 2007 vừa qua, theo truyền thống
hàng năm của liên đoàn, vào dịp cuối năm học,
liên đoàn tổ chức một buổi picnic trước để các
đoàn sinh và phụ huynh có dịp thoải mái khi bắt
đầu vào mùa hè, sau là để mừng các HĐS vừa tốt
nghiệp trung học chuẩn bị vào đại học, năm nay,
số đoàn sinh tốt nghiệp nhiều nhất trong tất cả
các năm : Trương Vinh, Hiệp nguyễn, Nancy Võ,
Dana Nguyễn, Ryan Lê, Davis Danh Đặng,
Matthew Mai, Evan Nguyễn, Eric Phạm.

Đối với các em đã đạt được các thành tích đáng
kể :

-

Sói Con đàn Trắng:
1st place in : Plunder's Relay
1st place in: Spirit Stick
1st place in: Alligator Relay
2nd place in: Scavenger Hunt
3rd place in: Cat O' Nine Tails
Sói Con Đàn Đen:
1st place in: Tug-o-War
1st place in: Scavenger Hunt
1st place in: Obstacle Course
1st place in: Bedroll Relay
1st place in: Hammer Relay
Chim Non:

Trại Liên Kết 11 :
Lần đầu tiên do Liên đoàn Chí Linh trách nhiệm
tổ chức, với vai trò một Liên đoàn Trưởng trẻ và
mới, vừa đảm trách ủy viên liên lạc của Nhóm
sinh hoạt chung lại vừa trách nhiệm tổ chức trại
Liên Kết 11, Tr. Trần Thiên Định gặp nhiều khó
khăn trong việc điều hành và tổ chức trại cũng
như đối với liên đoàn, vì có một số liên đoàn đã có
chương trình riêng nên các liên đoàn năm nay
tham dự trại không đông, số trại sinh chỉ có khoản
380, nhưng sinh hoạt trại rất thuận tiện về đất trại
và thời tiết, trại đạt kết quả rất tốt.

2nd place: in Spirit Sticks
3rd place: in Bedroll Relay, Obstacle
Courseand Scavenger Hunt

-
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Ấu :

Thiếu :
1st place for skit
1st place for campsite
Đội Phượng Hoàng : 2nd place Big game.
Đội Cá Sấu : 5 th place
Đội Báo : 1 st place
trang 4

-

Thanh : Giải ba trò chơi lớn
Phụ Huynh : giải nhất văn nghệ

Sinh Nhật đệ lục chu niên Liên đoàn:
Ngày 16 tháng 9, 2007, tại Anahiem Girl Scout
center, Liên đoàn đã tổ chức mừng sinh nhật lần
thứ 6, trong dịp này, các buổi lễ trao đẳng thứ đã
được thực hiện :
- Silver và Gold award cho nữ được thực
hiện tại liên đoàn sau khi các em đã nhận
qua văn phòng nữ HĐ tổ chức.
- Eagles Scout : dành cho 4 em Thanh sinh :
Ryan Lê, Mathew Mai, Justin Hiệp
Nguyễn, Davis Danh Đặng .
- BSA Silver award : lần đầu tiên một thanh
sinh của liên đoàn hoàn tất, đây là đẳng
thứ cao nhất của ngành Thanh dành cho
lứa tuổi từ 15– 21 tuổi, Thanh sinh Trương
Vinh đã hoàn tất chương trình này.
Tham dự cùng với Liên đoàn, ngoài các vị đại
diện dân cử đến để trao bằng khen thưởng cho
các em còn có sự tham dự và gửi quà chúc mừng
sinh nhật Liên đoàn :Liên đoàn Hướng Việt, Hùng
Vương, Lam Sơn, Trường Sơn, Hoa Lư, Thanh
đoàn Bạch Đằng Giang và Gia đình Bách Hợp
Nam Cali, đặc biệt là các vị Trưởng đại diện của
2 liên đoàn mới Quang Trung và Ngọc Hồi thuộc
Đạo Tân Bình trước kia tái lập.
Tết Trung Thu :
Để tạo cho các em có ấn tượng về ngày tết nhi
đồng, đây là lần thứ 2 liên đoàn tổ chức tại công
viên Park West, nơi sinh hoạt của liên đoàn, các
em và phụ huynh thưởng thức pizza, bánh trung
thu, các hình ảnh sinh hoạt liên đoàn trong năm
qua và các em đã rước đèn chung quanh công
viên, tạo khung cảnh gợi nhớ cho những kỷ niệm
xa xưa tại quê nhà.

Sinh Hoaït Khaép Nôi...
Traùng Ñoaøn Nguyeãn Traõi:

- Để kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào, đồng thời
kỷ niệm đệ ngũ chu niên Tráng đoàn sinh hoạt, nội san
trang đoàn đã phát hành với số trang là 100 quy tụ các
ngòi bút viết những bài rất giá trị, được sự hợp tác của
nhiều Trưởng và tráng sinh khắp nới, Xưởng Báo Chí
đã hoàn thành nhiệm vụ được trao phó.
Qua sự yểm trợ của quý than hữu, quý Trưởng khắp
nơi cùng sự đóng góp của Anh Chị Em tất cả các
Toán, chi phí ấn loát của đặc san kỳ này đáp ứng sau
khi Xưởng Báo Chí đã tổ chức một đêm dạ vũ gây quỹ
tại miền nam Cali.
- Họp mặt Liên Toán nhân trại Liên Kết 11 được tổ
chức tại Lost Valley thuộc miền Tây Nam Hoa Kỳ.
ACE thuộc các Toán Chí Linh ( 7ACE từ San Jose),
Toán Nhị Khê, anh Trần Công Hoàng ( toán Chi Lăng)
và ACE thuộc Toán Lư Sơn. Buổi họp mặt đã giải tỏa
một vài sự kiện liên quan đến việc gia nhập Tráng
đoàn hiện đang do Ban tu chính nội lệ thực hiện.
Nhân dịp này, Hội đồng Rừng Nguyễn Trải đã mở và
đón nhận thêm 2 thú nhập Rừng : Hồ Trúc Chi (Sơn
Ca Đảm Đương ), Hồ Phi Yến ( Hoàng Yến Cẩn
Trọng )

- Xưởng Báo Chí Tráng đoàn sẽ đảm nhiệm phần thực
hiện Nội San Hướng Đạo Việt Nam do Hội Đồng
Trung Ương / Hướng Đạo Việt Nam chủ trương; để
quý Trưởng thuộc Ban Biên tập củ có thời gian chuẩn
bị tổ chức Thẳng Tiến 9 tại San Jose, nội san đã được
quyết định do Miền Tây Nam Hoa Kỳ thực hiện trong 2
năm 2007-2008, Chủ nhiệm Trần Xuân Đức đã mời
Xưởng Báo Chí Tráng đoàn Nguyễn Trãi phụ trách
phần kỷ thuật.
- Tham dự Trại Họp Bạn Thế Giới kỷ niệm 100
năm ngày thành lập Phong trào : ngoài các anh Lý
Nhật Hui và Đậu Hữu Hiệp được mời tham dự trại
trong 3 ngày còn có các anh chị em Trần Công
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Hoàng, Hoàng Kim Châu và phu nhân, Nguyễn Văn
Huyên, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Cữu Lâm, LM Bùi
Công Hiến Linh, Trần Thị Huê, Hồ Trúc Chi, Hồ Phi
Yến, Hồ Ngọc Bích.

Hướng Đạo Việt Nam kỷ niệm 100 năm Phong
trào Hướng Đạo Thế Giới:
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ
HĐVN) đã long trọng tổ chức nghi thức chào mừng
sinh nhật 100 năm Hướng Đạo Thế Giới vào lúc 11
giờ sáng thứ Bảy 28 tháng 7 năm 2007 tại Bá Linh
Đức Quốc. Ngày lễ quan trọng này còn nhằm đánh
dấu sự trưởng thành của một phong trào giáo dục trẻ
em. Một phong trào đã đào tạo hàng loạt những công
dân ưu tú cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói
chung.
Nhân ngày mốc điểm lịch sử của phong trào, Trưởng
Võ Thành Nhân đã thay mặt Ban Thường Vụ Hội Đồng
Trung Ương HĐVN kính lời cám ơn đến vị sáng lập
phong trào Hướng Đạo Thế Giới vào năm 1907, Huân
Tước Baden Powell, và vinh danh quý Trưởng tiền
phong đã dầy công xây dựng phong trào Hướng Đạo
Việt Nam. Trưởng Nhân cũng đã nhắc lại vai trò và sứ
mệnh của các trưởng đơn vị đang dự phần lèo lái con
thuyền HĐTƯ HĐVN tại hải ngoại hiện nay.
Nói về ý nghĩa việc chọn Berlin làm nơi tổ chức Trại
Mừng 100 Năm Hướng Đạo, Ban Thường Vụ HĐTƯ
cho biết, “ Berlin là một thành phố lịch sử, nơi đây có
một gía trị tuyệt đối về biểu tượng của thử thách. Một
thử thách cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam một
ngày thật gần xây dựng lại Hội Quán đã bị ‘tạm’
ngưng hoạt động từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Hội Đồng Trung Ương (International Central
Committee of Vietnamese Scouting) được chính thức
hình thành sau hội nghị Costa Mesa California 1983
và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. HĐTƯ là tổ chức
phối hợp những đơn vị HĐVN có ghi danh với Hướng
Đạo bản địa và thiện nguyện ghi danh sinh họat chung
với các Miền và Chi Nhánh thuộc HĐTƯ tại hải ngọai.
Hội Đồng Trung Ương có sứ mệnh khuyến khích các
đơn vị duy trì bản sắc dân tộc, duy trì văn hóa dân tộc
trong lúc thức hiện công tác giáo dục trẻ em. Hiện nay
có 5 quốc gia có đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam: Hoa
Kỳ, Gia Nã Ðại, Ðức, Úc và Pháp. Riêng tại Hoa Kỳ vì
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đất nước rộng lớn nên Hội Ðồng Trung Ương Hướng
Ðạo Việt Nam được chia làm 4 Miền: Ðông, Trung,
Tây Bắc & Tây Nam.
Hiện nay có trên 4000 hướng đạo sinh Việt Nam ghi
danh qua 51 liên đoàn hướng đạo Việt Nam tại Hoa
Kỳ, Gia Nã Đại, Pháp, Đức và Úc. Từ năm 1983 cho
đến nay, Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam
đã tổ chức thành công 8 Trại Họp Bạn Thẳng Tiến.
Trại Thẳng Tiến 9 sẽ được HĐTƯ Miền Tây Bắc Hoa
Kỳ tổ chức vào mùa hè năm 2009.

Hướng Đạo Toronto, CANADA::
Chiều Chúa Nhật 19 tháng 8 năm 2007 vừa qua,
cựu Hướng Đạo Sinh, trưởng cùng gia đình và
thân hữu gần 100 người đã nô nức, cùng nhau về
họp mặt hội ngộ tại khu picnic số #9 Công Viên
High Park, Toronto, Ontario Canada.
với sự hiện diện của các trưởng lão thành như sói
con đã già Trà Lũ Trần Trung Lương, Trưởng
Nguyễn Trọng Phu , Bác Gái Lê Quang Hiệp (Bác
Lê Quang Hiệp lúc sinh tiền là một trong những
Mạnh Thường Quân đắc lực của phong trào
Hướng Ðạo Toronto), Trưởng Dương Văn Hóa,
Trưởng Dương Thi Kim Sơn cùng phu quân,
Trưởng Nguyễn Phan Pha, Trưởng Huỳnh Thoại
Châu, Trưởng Nguyễn Toản, Trưởng Nguyễn thi
Thanh Nhã , đã động viên tinh thần và hỗ trợ Ban
Tổ Chức rất nhiều.

Trong câu chuyện dưới cờ: trưởng Bùi Thế Hưng
(Photo by Truong Hong)
Trong câu chuyện dưới cờ, trưởng Bùi Thế Hưng
tóm lược lịch sử 100 năm phong trào Hướng Đạo
Thế Giới ban đầu do Huân Tước Baden-Powell
lập ra đơn vi Hướng Đạo đầu tiên trên đảo
Brownsea, nước Anh vào năm 1907 dùng môi
trường thiên nhiên để huấn luyện trẻ em thành
những công dân tốt, hào hiệp và tháo vát. Năm
sau (1908) ông viết cuốn sách tựa đề "HƯỚNG
ĐẠO CHO TRẺ EM", sau đó phong trào Hướng
trang 6

Đạo lan tràn khắp nơi trên thế giới mà ngày nay
đã có gần 28 triệu đoàn viên trên hơn 158 quốc
gia. Hướng Đạo được nhiều trưởng tiên phong du
nhập vào Việt Nam từ năm 1930 ở Hà Nội, tiêu
biểu nhất là trưởng Trần Văn Khắc (Ottawa,
Canada), sau đó lan tràn trên toàn quốc và đã là
lò rèn luyện rất nhiều nhân tài cho tổ quốc Việt
Nam
Trưởng Nieân Nam Cali hoïp maët:

Ngày 16 tháng 9, 2007 tại hội quán đài Little Saigon
qua sự tổ chức của Gia đình Bách Hợp Nam Cali, các
thành viên của Làng Quảng Tế đã đến tham dự trung
thu trong khong khí thật đầm ấm. Trên 30 trưởng niên
đã cùng trò chuyện, ca hát và dùng buổi cơm chiều
bên cạnh các bánh trung thu, nhân trung thu năm
ngoái, Làng Quảng Tế đã tổ chức và Gia Đình Bách
Hợp cũng đã tham dự.
Hai đơn vị Trưởng Niên dự trù sẽ họp mặt trở lại nhân
dịp tất niên hoặc tân niên.

Liên Kết 11 :
Theo truyền thống hằng năm, Miền Tây Nam Hoa Kỳ
do Nhóm liên kết luân phiên tổ chức trại Liên Kết, năm
nay do Liên đoàn Chí Linh trách nhiệm tổ chức, do địa
điểm khó khăn về lộ trình, đồng thời một vài lien đoàn
đã có chương trình của Liên đoàn mình, nên số lương5
trại sinh tham dự trại có khoản 380 trại sịnh
Trại Liên Kết đã được tổ chức thành công bởi các
Trưởng trẻ tại trại trường BSA Lost Valley trong dịp lễ
Lao Động Hoa Kỳ, trong dịp này, Trưởng Võ Thành
Nhân – chủ tịch Hội Đồng Trung Ương/ Hướng Đạo
Việt Nam đã đến tham dư.
Liên đơn vị tham dự trại năm nay gồm có : Chí Linh,
Vạn Kiếp, Hùng Vương, Trường Sơn, Hoa Lư, Thanh
đoàn Bạch Đằng Giang, Thanh đoàn 745
Leã Hoäi Nhi Ñoàng 2007 taïi Bankstown:
Leã Hoäi Nhi Ñoàng quy tuï caùc sinh hoaït thieáu nhi ñaëc
saéc cuûa nhieàu coäng ñoàng vaên hoùa vaø ñöôïc söï tham
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gia cuûa raát nhieàu caù nhaân, tröôøng hoïc, ñoaøn theå vaø
coäng ñoàng cuøng söï yeåm trôï cuûa giôùi doanh nghieäp,
truyeàn thoâng vaø chính quyeàn. Chi tieát toång quaùt nhö
sau
Thôøi gian : thöù baûy 22.9.2007, töø 10giôø 30 saùng ñeán
7giôø toái
Ñòa ñieåm : Paul Keating Park vaø Bankstown Town
Hall, Bankstown NSW 2200
Chương trình gồm Thi quoác phuïc thieáu nhi vaø thi
loàng ñeøn ñeïp taïi Town Hall. Caùc troø chôi ngoaøi trôøi.
Taäp laøm loàng ñeøn. Veõ maët. Chôi vôùi gia suùc. Xem thuù
röøng. Thuû coâng. Taäp ñaùnh troáng. Trieån laõm loàng ñeøn.
Vaên ngheä thieáu nhi. Thieáu nhi dieãn haønh. Vaên ngheä
thieáu nhi. Muùa laân vaø muùa roàng do Taäp Hôïp Ñoàng
Taâm. Röôùc loàng ñeøn. Ñoát phaùo boâng.
Lễ Hội Nhi Đồng được bắt đầu bằng chương trình của
các em Hướng đạo nhân Tết Trung Thu, Tr. Nguyễn
Văn Thuất đã có sang kiến kết hợp để trở thành Lễ
Hội này dàng cho tất cả các sắc dân không chỉ tại
Bankstown mà cho tất cả nước Úc, xin vào thăm trang
nhà
để
biết
thêm
chi
tiết
www.childrensfestival.com.au
TĐ Đinh Bộ Lĩnh tại Atlanta :
Thiếu đoàn Đinh Bộ Lĩnh Troop 289 tại Atlanta,
Georgia vứa được thành lập lại (được sự hổ trợ tinh
thần và giúp sức của các cựu trưởng của đoàn Đinh
Bộ Lĩnh cũ và Trưởng Khâm đoàn 597 "Lê Lợi").
Nay đoàn đã trở lại sinh hoạt được hơn 1 tháng. Thiếu
đoàn có được khoảng 15 HĐS.
Thiếu đoàn: Thiếu trưởng: Tr. Bùi Bá Thành,
Phụ tá: A. Long & A. Tiến
Tráng đoàn: Tr. Phạm Chung, Tr. Cao Khâm, Tr.
Bằng, Tr. Bình
Hiện các trưởng đang cố gắng tìm thêm volunteers
hoặc các ACE HĐS để lập tráng đoàn nhằm giúp cho
thiếu đoàn sinh hoạt mạnh mẻ hơn. Đơn vị sinh hoạt
tại địa điểm nhà thờ tin lành VN Northwood Baptish
church ở góc đường Chamblee Tucker Rd và
Shallowford Rd (gần trong khu Buford HWY- Khu
thương mại VN tại Georgia). Nếu các ACE có biết ai ở
Georgia khu vực Atlanta có con em muốn sinh hoạt
HĐVN truyến thống hoặc các bạn muốn tham gia
tráng đoàn hoặc các HĐS muốn trở lại sinh hoạt xin
thông báo liên lạc với trưởng Phạm Chung 404-9322243.

Hãy vào thăm trang nhà
www.liendoanchilinh.com
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THÔNG BÁO ĐẶC SAN HĐVN 2008
Kính Quí Trưởng ,

Nhận chỉ thị từ Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam . Và
qua thõa thuận với Trưởng Trần Anh Kiệt, Chủ
Nhiệm Đặc San HĐVN trong việc thành lập Ban
Biên Tâp mới tại Nam California. Chịu trách
nhiệm phát hành Đặc San Hướng Đạo Việt Nam
trong 2 (hai) năm 2008 và 2009 . Để tạo điều kiện
thuận lợi cho Trưởng Trần Anh Kiệt và Anh Chi
Em phụ trách Đặc San rảnh tay hoàn thành
nhiệm vụ Tổ Chức Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 9 ,
2009 tại miền Bắc California .
Năm nay, với mong muốn Đặc San HĐVN 2008
ngoài các Trưởng , còn được các em Hướng Đạo
Sinh Nam , Nữ khắp nơi đón đọc . Ban Biên Tập
sẽ cố gắng dịch thuật và xử dụng Anh, Pháp,
Đức, sang Việt Ngữ cho các bài viết của các em
Hướng Đạo Sinh . Vì vậy , Ban Biên Tập mong
được Quí Trưởng khuyến khích các em Đoàn
Sinh , các Trưởng Trẻ viết bài và gởi về cho Đặc
San 2008 .
Chủ Đề :
Kỷ Niệm 100 Năm Hướng Đạo Thế Giới và 78
Năm Hướng Đạo Việt Nam . Tất cả mọi bài viết
về Xuân, về Sinh Hoạt, Kỷ Niệm Vui Buồn Đời
Hướng Đạo, Những Dấu Ấn Thời Gian, Trại,
Công Tác Giúp ích, Công Tác Cứu Trợ (trước và
sau 1975, đặc biệt là công tác Tết Mậu Thân), v.v
... tất cả mọi thể loại đều được hoan nghênh.
Thời hạn nộp bài :
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2007
Bài viết xin gởi về :
Tr. Trần xuân Đức : gauchamchi@yahoo.com
Tr. Nguyễn Liên Hương : lhn2194@yahoo.com.
Thời gian phát hành Đặc San 2008 :
Ban Biên Tập sẽ cố gắng gởi Đặc San đi từ
ngày 15/1/2008 để các Đơn Vị kịp phân phối
trước Tết Mậu Tý .
Kính mong quí Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền ,
Chi Nhánh Trưởng , Văn Phòng Trưởng Hướng
Đạo Trưởng Niên , Quí Liên Đoàn Trưởng và Quí
Trưởng trong Ban Thường Vụ chuyển thông báo
này đến các Đơn Vị Hướng Đạo và Đặc Biệt
khuyến khích các Em viết bài cho Đặc San 2008 .
Trân trọng cám ơn Quí Trưởng .
tabtt,
Trần Xuân Đức .
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Cảm nghĩ của Hướng Đạo Sinh
Trai Lien Ket 11:
On September 1st, 2007 I went to Trai Lien Ket. It
was a very special camp and it lasted for 3 days. The camp was
held at Lost Valley, Ca. From my house to there, it was a 3
hours drive. Throughout the whole way there, I slept. When I
woke up, I was about to enter Lost Valley. All I can see were
mountains and rocks. We followed the trail for a long time.
Finally, we arrived at the campsite. It was very hot. While the
parents set up the camp, Vincent, Carter and I played. Later,
every Lien Doan went to the flag ceremony. There, they gave us a
brief description of the campsite and the rules that we must follow.
After that we played the friendship games. Then, it was lunch
time. The spaghetti was awesome. Later, the Chim Non and Soi
Con practiced our skit called, “It’s a Small World”. At night, we
performed our skit. We won 3rd place. After the skit was over, we
went back to our campsite and went to bed.

The next day, I woke up, brushed my teeth and ate pho.
After breakfast, we played the big game for 4 hours then ate lunch
at noon. After lunch, we continued the big game for 3 more hours.
At 3:30, everyone got to swim in the pool. Soi from 901 got to
stay in the pool longer. When we got back to campsite, we ate
burgers. After dinner, I went to change into my tux and went to
the campfire. It was there that every Lien Doan performed their
skits. Our dance was great. Pack 901 left a little early, so we
went back to our campsite to brush our teeth and went to bed.
The next day, I woke up early to help my grandma
packed up our things. After that, we went home. Because of the
traffic, it was a 3 and half hours drive.
I like this camp because I got to swim in the pool.
Kevin Tran
Before going to the campsite, I was thinking, “Camping
in the middle of summer?” On the way to Lost Valley, it was so
hot. I think it was up to 109 degree Fahrenheit. I was
complaining so much. When we got to the camp, we got lost.
Luckily, we found Tr. Hui and he showed us the way. When we
got to the campsite, we set up our tent and things. After setting
things up, I found a bunch of spray bottles. The rest of the Soi
trang 8

grabbed them and started to spray at one another. I gave in due to
peer pressure and joined them. Later, we played the Friendship
game with the other Lien Doan. A few hours later, we went
swimming. It was fun, but it could be better if the pool is a little
bit deeper. The next day, we had the big game. I had my own
team, Vincent, Kevin Nguyen, Andy, and Brian. We have to set
high scores and win many beads. At night we do our skit and we
were one of the top three. We had to repeat the same skit to
everyone on the next night. On Monday, they announced the
winner. Pack 901 won the most ribbons for 1st place.
Kevin Tan

Returning to scout was fun. I got to make many new
friends and do fun stuff. The thing that I like most about scout is
I get to play many games with friend. I get to play tag, play bang
and a lot of other games. Also, I get to play on the playground.
Today, we even got to eat Chinese apple and ice cream.
Binh

My time at camp was perfect because I like all of the
games. I like to play the Tug-o-War the most because it was
extremely fun. I also like the food. It was delicious. I also like
the show. Of all the skits that were performed, I like the
“Mosquito” the most.
Hieu Nguyen
My camp experience at Lost Valley was fun. At night
Kevin Tan, Kevin Tran and I sometimes played with the spray
bottles when no one was looking. The big game was cool. The
Scavenger Hunt was challenging, but we were able to get everything
on the list. At this camp, we also got to go to a pool and swim. I
personally think that the Friendship Game needed a lot of
improvement. In conclusion, camp was pretty fun.
Vincent Nguyen

I am new. I just made some friends. I met them when I
was at camp. Dennis is funny, I like this scout because they are
funny, The last scout I went to was boring and I only had one
friend. I think that I am going to stay here.
Alan Dinh

Before I joined scout, I felt nervous because I don’t know
if I will have any friends. I also felt afraid because of I don’t know
the adults there. After I joined, I like the people here because they
are funny. I like people that are funny that can make me feel good.
Ryan

I am new. This is only my second meeting. Last week I
got to go camping. It was fun. I went on a scavenger hunt. I like
it a lot. At camp, there were a lot of bugs, but that is what
camping is all about. I really like it here. It is really fun.
Taylor Dinh

Trung Thu:
Every Fall, my family and I would get together and eat
moon cakes. I like mine with no egg. After we are done eating, we
would go outside and look at the moon. When we are done, we
would go to bed.
Tracy Nguyen
Last year, on Trung Thu, we went to the park and we
walked around in circle with paper lanterns. We all received a
beautiful lantern. Best of all, we got to lit up the candle in the
paper lantern. The lantern looked even prettier when it was lit.
Sometimes during the Moon Festival we got to eat moon cakes.
There are many different kinds of moon cakes, but I can’t name
them all. Sometimes I think to myself, if I could be up high in the
sky and I look down onto our park, where we gather, I bet it
would be really pretty because of the beautiful lit lanterns and the
people walking in circle.
Linh Phan
Trung Thu is on September 25. On this day, I get to
eat moon cakes. I love to eat moon cakes because they come in
many flavors like green beans, lotus and eggs. On the day of Trung
Thu, the full moon will look like a big, round piece of cheese that is
hanging in the sky. There will also be many beautiful lanterns.
Rachel

First Thought of Scouting (for people
who just joined):
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Taøi Chaùnh Phuï Huynh:
Tính ñeán ngaøy 9/27/2007 :
Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . . . . . $ 3,945.00
Thu:
Nieân lieãm töø phuï huynh : 375.00
Tiền thu bán lon
: 37.00
Tiền lời Phiếu chợ : 560.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $972.00
Chi :
Sinh hoạt Liên đoàn
: 568.00
Chi cho trại Liên Kết 11
: 2,375.00
Sinh nhật Liên đoàn
: 596.00
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3539.00

Toàn quyõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,378.00
trang 9

Phân Ưu
Voâ cuøng thöông tieác khi hay tin
Tröôûng Guise NGUYEÃN VAÊN ÑÍCH
(Ngöïa Noàng Nhieät)
Cöïu Ñaïo Tröôûng Ñaïo Bieån Ñoâng,
Höôùng Ñaïo Vieät Nam.
Ñaõ taï theá vaøo ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2007
taïi California, Hoa Kyø.
Höôûng thoï 83 tuoåi.
Nguyeän caàu linh hoàn Tröôûng Guise
Nguyeãn Vaên Ñích sôùm ñöôïc höôûng
nhan Thaùnh Chuùa.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Liên đoàn Chí Linh
Tráng đoàn Nguyễn Trãi

PHÂN ƯU
Chúng tôi rất đau buồn
khi nhận được hung tin
Nhạc Phụ của Tr.Nguyễn Nhật Tựu
và Thân phụ của chị Trần Thị Phương:
Cụ Ông
Giaon TRẦN VĂN PHÁP
Đã được Chúa gọi về
ngày 17 tháng 8 , 2007
Hưởng thọ 89 tuổi

Lòch Sinh Hoaït LÑ :
Thaùng 10/2007 :
7 Hoïp Ñoaøn , Eagle Project
14 Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
21 Hoïp Ñoaøn
28 Hoïp Ñoaøn
Thaùng 11/2007 :
4
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
9-11 Trại Liên đoàn
18 Hoïp Ñoaøn
Thaùng 12/2007 :
2
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
9
Hoïp Ñoaøn.
15 GS Liên Đoàn- COH
22 Phaùt quaø Giaùng Sinh

Phân Ưu
nhận được tin
Bào Huynh của Anh Vũ Quốc Thành
Là Anh
Vũ Quốc Định
Sinh ngày 9/5/1955,
Tạ thế ngày 25/7/2007
Hưởng dương 53 tuổi
Nguyện cầu linh hồn
Anh Vũ Quốc Định
sớm về cõi Niết Bàn

Nguyện xin Thiên Chúa
nhơn lành đưa linh hồn
Cụ Ông Giaon sớm về bên Ngài.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

xin thành kính phân ưu với Trưởng Tựu
và chị Phương cùng toàn thể gia quyến.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cầu phúc cho kẻ khác là điều tốt lành nên
làm. Ví dụ khi thấy đoàn tàu chuyển
bánh, chúng ta cầu Thượng đế ban phúc
lành cho tất cả mọi người trên tàu.
Bipi

Ban Huynh Trưởng
Ban Phụ Huynh
Liên đoàn Chí Linh
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Liên đoàn Chí Linh
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