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Kỷ Niệm 25 năm…
Hội Nghị Costa Mesa
Đối với Anh Chị Em Hướng đạo

sinh Việt Nam trên toàn thế giới, ngày 2
và 3 tháng 7 năm 1983 là một ngày đánh
dấu một bước ngoặc lớn trong sinh hoạt
hướng đạo VN tại hải ngoại.

Với sự vận động của Trưởng
Nghiêm Văn Thạch, được sự hưởng ứng của Trưởng Trần văn Khắc, và
sự hổ trợ đắc lực của Trưởng Nguyễn Văn Thơ, Hội Nghị Trưởng đã thành
hình tại thành phố Costa Mesa, miền nam California. Sau 2 ngày họp mặt đầy
tình huynh đệ Hướng đạo, một danh xưng chính thức đã được ra đời ( Hội
Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam), một bản Hiến Chương và Nội Lệ
đã được thông qua, và một Ban Thường Vụ Trung Ương với đông đủ thành
phần các cựu Trưởng đã tận tụy đóng góp công lao xây dựng cho phong trào
từ khi đất nước chưa sụp đổ. Đặc biệt chức vụ chủ tịch được toàn thể hội nghị
bỏ phiếu kín bầu lên là Trưởng Trần Văn Khắc, người sáng lập ra phong trào
Hướng Đạo Việt Nam từ năm 1930.
Trong thời gian 8 năm kể từ khi cuộc sụp đổ của Miền Nam 30/4/1975,
qua các cuộc trao đổi tin tức, thư từ, những bản tin Hướng đạo rồi đến những
kỳ họp bạn, những buổi gặp gở , thảo luận … Đặc biệt các Trưởng kỳ cựu
trong phong trào HĐVN đã nổ lực vận động về mặt quốc tế, về mặt soạn thảo
những tài liệu đặt đường hướng chung cho tất cả HĐVN ở hải ngoại trong
môi trường mới và hoàn cảnh mới.
Trải qua 25 năm, Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại đã qua 8 lần tổ
chức họp bạn quy mô cùng với lần họp bạn kỷ năm 70 năm Phong trào
HĐVN, các hội nghị Trưởng, thành lập Hướng đạo Trưởng Niên, 5 khóa huấn
luyện huy hiệu Rừng Tùng Nguyên, 7 khóa Truyền Thống …đã nói lên sự
trưởng thành của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam.
Liên đoàn Chí Linh đã thành lập để cùng hòa mình trong bối cảnh
trên ngoài mục đích hướng dẫn đoàn sinh theo mục tiêu và nguyên lý của
Phong trào Hướng đạo hoàn vũ mà còn có nhiệm vụ hướng dẫn bảo tồn di
sản văn hóa và tiếp tục là những người Việt xứng đáng.
Phong trào Hướng Đạo là một đoàn thể huynh đệ tươi đẹp
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Tạp Ghi Phụ Huynh…

B

ridge to Nowhere thuộc địa phận East
Fork San Gabriel River nằm trong khu
rừng Quốc Gia Angeles “Angeles National Forest”
miền nam California. Trong chưong trình thì ghi là sẽ
đi đến nơi này, nhưng trong thực tế cuộc hành trình
ngày hôm đó thì Liên Đoàn chúng ta đã đi về hướng
ngược lại, West Fork San Gabriel River.
Dòng sông San Gabriel bắt nguồn từ ngọn núi
mang cùng tên thuộc los Angeles county, dài khoảng
75 miles chảy xuống thung lủng San Gabriel chia ra
làm hai nhánh ngang qua Orange county rồi đổ ra
Thái Bình Dương bằng khoảng giữa Long Beach và
Seal Beach.
Đoà
n tập trung
vào lúc 5h30
sáng
ngày
03/30/08
,
giữa sự lấn
cấn của phụ
huynh vì cơn
mưa rào bất
chợt đến từ
tối hôm qua,
mãi cho đến sáng nay vẫn còn lất phất, nhiều phụ
huynh ái ngại không biết nên cho các em đi hay không
đi, nên đã có một số em vắng mặt. Các Trưởng đã có
những kế hoạch dự trù khá cụ thễ cho từng trường
hợp, thứ nhất nếu lên đến nơi trời khô ráo thì tiếp tục
kế hoạch như không có chuyện gì xảy ra, thứ hai nếu
đến nơi mà trời mưa nhẹ thì vẫn tiếp tục đi, nhưng
đoạn đường sẻ được rút ngắn lại. thứ ba nếu đến nơi
mà trời đổ mưa lớn đoàn sẻ hủy bỏ kế hoạch Hiking,
chờ tạnh mưa cho các em chơi lòng vòng rồi sẻ đi về.
Lây quây mãi vì những trục trặc kỹ thuật từ phía phụ
huynh cho nên đến gần 8h
đoàn mới bắt đầu khởi
hành
Lấy Free way 22
West, nhập vô 405 North
bắt vào 605 North rẽ vô
210 East, ra Exit 39 hwy “
Azusa Ave” bắt đầu từ đây
chạy thẳng vào trạm dừng
chân đầu tiên khoảng 8.5
miles, một đoạn đường
tuyệt đẹp, với rừng cây
xanh biếc, hai bên đường,
một bên là sườn núi bên còn lại là vực sâu, nhìn xuống
những hồ nước ẩn hiện trong làn sương mù và mưa bụi
trông thật hùng vĩ. Chạy vào khoảng một mile đầu tiên
có một con đường nhỏ bên tay phải nếu để ý qúy vị sẻ
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thấy một ngôi chùa lớn trong nơi hoang vắng núi rừng
trùng điệp như thế này, đây là chùa Bảo Tháp của
người Việt chúng ta” tôi đã có dịp ghé thăm ngôi chùa
này vào năm 2005 khi ngôi chùa này còn chưa hoàn
tất”chạy thêm khoảng chừng 2 miles bên tay phải quý
vị sẻ nhìn thấy một đập nước đó là đập San Gabriel
Dam. Đoàn đến parking lot at the West Fork khoãng
9h, trời quang đãng hơn, nhưng vẫn lất phất vài chùm
mưa rào nhẹ, nhiệt độ khá lý tưởng, mát mẻ không
lạnh lắm. tôi theo dõi độ cao từ chân núi “elevation”
450 feet so với mực nước biển “altitude” và hiện tại
chỗ chúng tôi dừng chân là 1590 feet. Xe vừa ngừng
lại các em chạy ào xuống sắp hàng đi toilet sau vài giờ
đồng hồ chùn chân bó gối trên xe. Đoàn lúc khởi hành
tổng cộng là 10 chiếc xe, bây giờ đếm lại mới có 6
chiếc, chắc lạc rồi, ai cũng nhốn nháo, gần 9:30 mới
tập trung lại đông đủ, lý do rất đơn giản, 4 xe kia
chạy theo trưởng Patrick đi theo phía East fork nên
lên đó ngồi chờ, trong khi Trưởng Alina đỗi hướng đi
qua West vì bên hướng East theo Ranger cho biết là
nước suối dâng cao nguy hiễm cho các em, sáng sớm
Trưởng Alina có thông báo, nhưng có một số người
không nghe được.
Tại Parking, các trưởng tụ tập các em và
hướng dẩn những kỹ năng cơ bản cho các em, đi đứng
như thế nào, làm những gì và những gì không nên
làm, nhìn thấy các trưỏng hướng dẫn cho các em tôi
cảm phục vô cùng, tuổi đời các trưởng còn rất trẻ,
kinh nghiệm không nhiều, nhưng tấm lòng thì bao la
bát ngát.
9:45 cuộc hành trình về phương tây bắt đầu,
những Thiên thần nhỏ nôn nao suốt những ngày qua,
từ sáng đến giờ nhiều lần tưởng đâu là bỏ cuộc, bây
giờ được đi, không vui sao được!!! Nói như vậy thôi,
trong số đó thì cũng có một số em ngại khó, ngại dơ,
ngại ướt, nhưng theo quan niệm của tôi khi trao đổi
cùng một số phụ huynh, thì phụ huynh chúng ta nên
đốc thúc cho các em tham gia không
nên bỏ cuộc, đây là cuộc thực tập bản
ngã cho các em, những khó khăn nhỏ
thế này mà không vượt qua được thì sau
này tương lai của các em sẻ ra sao?
Không ai trong chúng ta muốn bị gò bó,
khép trong khuông khổ kỷ luật, các em
cũng vậy. Đi Hướng đạo là tham gia
vào một trò chơi lớn, mà người chơi
phải chiụ những nội quy và sự ràng
buột của cuộc chơi, đôi lúc các em đi
trại ăn không no phụ huynh tỏ ra lo
lắng cho các em, thấy các em mặc áo
hơi mỏng sợ các em lạnh, thấy các em bị phạt thì buồn
lòng, đói một ngày các em sẻ không chết, lạnh một
chút các em sẻ không bịnh , nhưng từ cái đói đó các
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em tự có những suy nghỉ trách nhiệm hơn, không muốn
đói thì lần sau các em sẻ chuẩn bị kỷ càng hơn, không
muốn lạnh thì ăn mặc kỷ lưỡng hơn.
Đoàn người hiên ngang đi dọc theo đường đi
bộ, “nam phụ lão ấu” cùng đều bước, đoạn đường này
là đường trải nhựa đi rất dể dàng, đi khoảng được 1
mile đến cầu ”Bear Creek” thì các trưởng cho các em
lội xuống sát con suối, địa hình nơi đây gập ghềng lỗm
chỗm nhũng bãi đá xanh trơn trược, thêm vào đó là
những dây gai blue berry, cành cây mục, đến đây thì
có vài phụ huynh liệu đi không kham, đành rút lui có
trật tự, quay trở về. nhưng trong Đoàn cũng có một
phụ huynh rất là gân, tuổi đã trên lục tuần, nhưng luôn

luôn đi đầu hướng về phía trước chụp hình cho các
em, thương các em, thương con, thương cháu, muốn
dạy cho con thì phải làm gương cho con thấy, không
có nguồn động viên nào quý báo hơn là sự hiện diện
của phụ huynh, cho dù tuổi cao sức đã yếu nhưng nhiệt
huyết vẫn tràn đầy, đáng khâm phục,khâm phục!!!
Đến đây thì tôi không còn nhớ là đã lội qua
bao nhiêu con suối, qua mấy cây cầu khỉ, cứ chổ nào
thấy có sự dễ trợt té nguy hiễm là phụ huynh cùng các
trưởng đứng bảo vệ hai bên đề phòng các em trợt té,
chúng tôi đến một ngọn thác rất đẹp tôi không biết tên,
mùa này nước đỗ không mạnh lắm, nhưng nhìn những
hòn đá chung quanh bị sự xâm thực của nước cho thấy
nơi đây vào mùa lũ nước đỗ cũng ghê gớm lắm.Sau khi
cả đoàn chụp hình xong các trưởng cho các em lội lên
trên đường nhựa, tới lúc này bản thân tôi củng thấy
thấm mệt và đói bụng, trong ba lô gần 10 chai nước,
dự trữ sợ các em thiếu nước uống,nhưng rốt cuộc các
em ngoan quá em nào cũng nghe lời trưởng đem theo
4 chai nước, không ai uống nước của tôi, năn nĩ cũng
không uống vì sợ phải “đi tè”, đành cõng cái của nợ
trên lưng cố gắng uống bớt nước cho nhẹ cái lưng thì
lại bị nặng cái bụng !!!
12:10 đoàn dừng chân ăn trưa bên bờ suối, chỉ
là miếng tuna sandwich nhưng ngon tuyệt, các em
được nghỉ 0:30 phút ăn trưa, sau đó trưởng Patrick
tập hợp các em lại kiễm tra backpack và hướng dẫn
cho các em sắp xếp đồ đạc vào backpack, những thứ
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nào cần thiết, và những thứ nào thừa thải không nên
mang theo.12:45 đoàn tiếp tục lên đường, ăn no, thấm
mệt, mưa lất phất, thấm lạnh, khoảng 13:00 các
trưởng cho các em dừng lại và quay đầu trở về. Đoàn
đi về thật là nhanh,14:10 đoàn đã tập trung đầy đủ,
lên xe và quay trở về, đoàn về đến điạ điễm xuất phát,
đồng hồ chỉ 15:10. Thật là một ngày tuyệt vời, tôi cảm
thấy mình như trẻ lại của cái thời 35 năm về trước, cái
thời còn là Sói con đi săn, trở về với những kỷ niệm
hạnh phúc thời thơ ấu tưởng chừng như không thể nào
tìm lại được. Nhân đây tôi củng muốn chia sẽ cùng quý
phụ huynh, những sinh hoạt như thế này cố gắng động
viên các em đừng bỏ qua, rất là bổ ích, các em học hỏi
được nhiều điều lý thú lắm. Kết thúc bài viết tôi xin
được trích thông điệp cuối cùng của B.P đễ gởi đến
qúy vị và các em,mặt dù tôi vẫn hiểu các em không thể
đọc và hiểu điều tôi viết, cũng như tôi không có khả
năng viết tiếng Anh để cho các em hiểu, xin các anh
chị chia sẻ lại với các em nếu có thể.
“Việc học hỏi thiên nhiên sẽ cho các bạn thấy có biết
bao nhiêu là điều đẹp đẽ và kỳ diệu mà Đấng Tạo Hóa
đã lập ra thế giới này để các bạn được thụ hưởng. Hãy
tự thỏa mãn với những gì các bạn đã đạt được và hãy
tận dụng nó. Hãy nhìn khía cạnh sáng sủa của sự vật
thay vì mặt phía trái”.
Garden Grove 04/2008
Nhan Thiện Hùng

Hãy vào thăm trang nhà
www.liendoanchilinh.com
Taøi Chaùnh Phuï Huynh:
Tính ñeán ngaøy 4/16/2008 :
Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . . $ 3,867.00
Thu:
Nieân lieãm töø phuï huynh : 210.00
Tiền thu bán lon
: 43.00
Tiền lời Phiếu chợ : 700.00. . . . . . . . . . . . . . $953.00
Chi :
Cấp quỹ cho các đơn vị
: 450.00
Sinh hoạt Liên đoàn
: 752.00
Ủng hộ BSA
: 500.00
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,702.00

Toàn quyõ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 3,118.00
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Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn...
Ban Đại diện phụ huynh :
Vào đầu tháng 2, 2008, vì thời tiết không cho phép
Liên đoàn sinh hoạt, một buổi họp đột xuất giữa
ban đại diện phụ huynh và ban huynh trưởng
được triệu tập vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật 3
/2/2008 tại nhà anh Sơn, buổi họp đã được thông
báo, thảo luận và lắng nghe ý kiến …
- Phổ biến chương trình sinh hoạt toàn năm
2008, chương trình này cũng đã được đưa
lên trang nhà của Liên đoàn.
- Thiết lập danh sách cập nhật của từng đơn
vị để thủ quỹ, ban đại diện Ngành có thể
dễ dàng liên lạc với phụ huynh.
- Sẽ tổ chức những buổi họp riêng từng đơn
vị, để các Trưởng và phụ huynh phối hợp,
cộng tác hầu giúp đơn vị phát triển.
Công tác Hội Chợ Tết :
Lần đầu tiên Liên đoàn cộng tác với Tổng hội
Sinh viên khi tham dự các tiết mục văn nghệ giúp
vui qua chương trình của Làng Việt Nam trong
hội chợ Tết , Thiếu Nữ đã đóng góp tiết mục “ đi
chùa Hương”, Ngành Ấu thực hiện “ sự tích Bánh
Dày Bánh Chưng”, đồng thời, Liên đoàn phối hợp
cùng Ban Phụ Huynh đã thực hiện 2 cây nêu cho
Ban Tổ Chức.

Được tổ chức tại BSA Will J. Reid camp – Long
Beach vào cuối tuần 7-9/3/2008 với hơn 120 trại
sinh. Trong dịp này, Ban Huynh Trưởng đã yêu
cầu các em tìm hiểu và học hỏi về ý nghĩa cũng
như tên các danh nhân, địa danh mà các đơn vị
trực thuộc Liên đoàn mang tên.

Ngoài chương trình tế lễ đầu năm do phụ huynh
thực hiện, chương trình trại được kết thúc bởi
buổi lễ trao đẳng thức HĐ Đại Bàng cho 2 Thanh

sinh : Phát Tạ và Khoa Trần với sự hiện diện của
đại diện Châu – Đạo, Liên đoàn Hùng Vương và
Văn Lang .
Chào Cờ Đầu Năm:
Ngày 2 Tháng 3 năm nay, theo truyền thống giữa
các Liên đoàn đang sinh hoạt tại Miền Tây Nam
Hoa Kỳ, 12 đơn vị đã cùng nhau tổ chức ngày
chào cờ truyền thống, đồng thời kỷ niệm ngày sinh
của Vị Sáng lập Phong trào Hướng Đạo – Lord
Baden Powell.
Trại Xuân Liên đoàn :
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Liên Thiếu thám du :
Ngày 03/30/08 Liên Thiếu đã tổ chức một kỳ thám du,
trước ngày định, thời tiết không được thuận lợi, Ban
huynh Trưởng vẫn quyết định tiến hành, chỉ thay đổi lộ
trình và rút ngắn thời gian thám du, các em đãthu
hoạch nhiều kết quả trong chuyến thám du lý thú này,
tháp tùng còn có vài phụ huynh của Liên đoàn.
Đây là một trong những chương trình mà các em phải
tham dự để có thể trắc nghiệm khả năng, kỷ năng sinh
hoạt trong tiến trình thăng tiến.
trang 4

Violet Richardson Award:
Ngày 9 Tháng 4 vừa qua, Thiếu nữ Tiffany Hồ và
Thanh sinh Kathy Nguyễn đã được ban tổ chức
giãi Violet Richardson tổ chức buổi tiệc trao tặng
giải thưởng cho 2 em bên cạnh hai thiếu nữ khac
trong cộng đồng. Đây là giải thưởng dành cho các

cực của Ban huynh Trưởng và phụ huynh, buổi
rữa xe thu đạt kết quả khả quan : $437.00

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

em thiếu nữ tuổi từ 14 -17 có những thành tích
thiện nguyện xuất sắc , giải thưởng tượng trưng
trị giá hiện kim $100.00 và các bằng khen thưởng
và cùng gia đình tham dự buổi tiệc khoản đải.
Eagle Project :
Ngày thứ bảy 12 tháng 4, 2008, Thanh sinh Victor
Vũ chính thức thực hiện công trình lien quan đến
chương trình đẳng thức Hướng đạo Đại Bàng,
được sự điều động thanh đoàn và các em ĐT/ĐP
Thiếu đoàn, công trình thực hiện các vùng trồng
hoa chung quang thư viện thành phố.

- Được sự ủy nhiệm của anh Toán Trưởng Trần Ngọc
Toàn , Trại Toán Lam Sơn đã được tiến hành với sự
tham dự của các ts Toán Lam Sơn từ chiều thứ Bảy 12
đến trưa Chủ Nhật 13 tháng Tư 2008 là các Ts Châu ,
Phước , Thu, Đặng Thắng, Đinh Hưởng, Cường , Hiếu
và một số Trưởng cảm tình viên như Tr Hoa , Sáng ,
Maria , Uyên , Tân..của LĐ Đất Việt .
Lữa Dậm Đường đã sáng lên tại Camp Strake từ
9:00PM đến 12:00PM trong tinh thần của các anh chị
em HĐVN có mặt tại đất trại .Sau khi thông qua Nội
Quy mới hoàn chỉnh của Tráng Đoàn với sự đồng
thuận 100% Lam Sơn đã có tân Toán Trưởng là TS
Đặng Quốc Thắng . Và Tân Toán Trưởng đã bắt tay
ngay vào việc là thu Niên Liễm và vận động cho Toán
có thêm thành viên mới trong nay mai và lễ bàn giao
giữa Cựu TT Trần Ngọc Toàn và Tân TT Đặng Quốc
Thắng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5 tại Backyard
của anh Hươu Hăng Hái .

Thanh đoàn rữa xe gây quỹ :
Để giúp cho đơn vị có thêm ngân quỹ sinh hoạt,
ngày thứ bảy 20 tháng 4, 2008 Thanh đoàn đã tổ
chức một buổi rữa xe gây quỹ, được sự hổ trợ tích
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- Nhân chuyến thăm gia đình, tham dự khóa giảng
huấn Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, Tr. Nghiêm Văn Thạch có
dịp tiếp xúc với ACE Tráng đoàn qua Toán Lư Sơn,
Trưởng đã ân cần trao đổi những sự kiện, góp ý những
sinh hoat… đến với ACE
- Vào cuối tháng 5,2008 các anh Hoàng Kim Châu và
Phạm Ngọc Phước sẽ tham dự khóa Truyền thống 8 tại
Houston trong Ban giảng huấn, Anh Cao Ngọc Cường
giúp trong ban Tổ chức.

Tin Thẳng Tiến 9:
Trại sẽ được tổ chức vào thời điểm : July 11 to July 17
of 2009 San Lorenzo County Park in King City, xin
đón đọc bản tin số 1 của Trại ở trang nhà
http://www.liendoanchilinh.com/TT9.asp hay thăm
trang nhà của trại họp bạn Thẳng Tiến 9 ở địa chỉ :

http://www.tt9.thangtien.net
Gia Đình Bách Hợp Nam Cali hoïp maët:
Ngày 29/3/2008, tại Hội quán đài Little Saigon, Gia

đình Bách hợp có một buổi họp mặt đầu năm, buổi họp
khoản 20 thành viên, đúc kết sinh hoạt năm qua, thu
niên liễm và bầu tân Ban Quản Trị, kết quả trưởng
Nguyễn Khanh đã được mọi thành viên đồng ý lưu

nhiệm, các Trưởng Trần Trọng An Sơn và Lê Anh
Dũng sẽ phụ tá cho Gia Trưởng.
Thứ sáu, ngày 4/4/2008, theo chương trình bàn thảo
trong buổi họp mặt tân niên, quý Trưởng đã cùng họp
mặt tại tư gia Trưởng Đinh Xuân Phức vừa cùng nhau
dùng cơm tối, hàn huyên những mẫu chuyện vui buồn
hướng đạo, trong dịp này, có sự hiện diện của LM Mai
Khải Hoàn, Trưởng Đinh Hồng Phong, Tr. LM Tiến
Lộc và Tr. Nghiêm Văn Thạch

LĐ Quang Trung – Ngọc Hồi :

Ngày thứ bảy, 19 tháng 4, 2008, LĐ Quang Trung và
Ngọc Hồi đã tổ chức một buổi lễ trao đẳng thứ cho
đoàn sinh :
Girl Scout Gold Award : Zenas Tạ
BSA Eagle Scout : Brian Trịnh và John Lê
Bên cạnh đó, các đẳng thứ Silver của Girl scout và các
đẳng thứ Bronze, Gold và Silver medals của Ngành
Thanh BSA cũng đã được thực hiện, tham dự buổi lễ
có hầu hết đại diện các liên đoàn Nam Cali và các ủy
viên đặc trách thuộc Đạo Pacifica, Châu Orange
County, Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ cùng vị đại diện Nữ
HĐ Hoa Kỳ thuộc Châu Orange County.

Liên Đoàn Quang Trung và Ngọc Hồi sinh hoạt hằng
tuần vào ngày chủ nhật tại Huntington Central Park.

Ủy Ban HĐVN
Committee :

(

Vietnamese

National

Nhằm giúp các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đang ghi
danh sinh hoạt với Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ có thêm
những tư liệu sinh hoạt, những thông tin cập nhật liên
quan đến Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, Tổ chức Hướng
đạo vùng Á Châu- Thái Bình Dương và Thế giới, trang
nhà của Ủy Ban đã được cập nhật trở lại , mời quý
thân hữu, quý Trưởng, Anh Chị Em Hướng đạo vào
thăm trang nhà ở địa chỉ :
www.huongdao.org.
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My Trip to the LA Zoo!
Alan Dinh
For this week, our Cub Scout went to the LA Zoo. We
first ate lunch, then we went to see birds. We
continued to go deeper into the zoo. We saw giraffes,
elephants and more. Before we went to the Spider
City, we went to the mist field. We got all wet. It felt
good because it was really hot. The last animal that I
saw was a crocodile. It didn't move though because it
was asleep. We then left early because of my sister.
Dominic Nguyen
The zoo was so awesome. I like the mist place and my
hat got all wet. First we wait outside in the sun where
it was hot so I drank lots of water. Next, we went in
and ate a snack at the table. Then, we walked up to the
seal and watched them swim up and down, Later, we
went to another seal and there was a leak on the
glass. Soon, we were waiting to see the tortoise. Last,
we saw Truong Dennis. Truong Dennis was waiting to
see the tiger and we saw the tiger. Finally, we went to
the last animal and went all all the way home.

Hieu Nguyen
My day at the zoo was really great. I got to all all
kinds of animals. I saw alligators, Komodo Dragons,
spiders and lots of monkeys. It was a fun day. I hope
to go there again.
Derek Nguyen
The zoo was really fun. My favorite animal was an
elephant. Also it was very hot. My dad brought lots of
water bottles. We had lunch then we went to look
around. We stopped to buy drinks and I saw this
wheel. It has sharp edges and when I touched it, I got
cut. I had to wash it. I was really tired by the end of
the day. After I went to watched the tiger, we went
home.
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Tri
This week, our Cub Scout
went to the Los Angeles
Zoo. We saw a giraffe
eating grass out of a tube.
Later, we went Spider
City,
There we saw
spiders of all kinds. There
were some that were really
big and some were small.
We didn't get to see that many animals because the
weather was really hot and all the animals were hiding
in the shade. The food at the zoo was really good.
After lunch, we went to see the monkeys. They were
jumping around, It was really fun when we went to see
the otters. The otters were playing tag with each
other. At the end of the day, I put two dollars in a
machine and it gave me a souvenir.
Minh Anh Chau
I think the L. A. Zoo was fun because there were many
animals and a beautiful male peacock. My favorite
animal was the tiger. The saddest part of the zoo was
the rhino. Its horn was infected. By looking at the
rhino cage, I got curious of where it drinks. It was a
very hot day. I was happy that I had my sprayer. The
lion was very hard to find. In order to see it easily, you
have to look at a certain angle. I’m glad that there
were no trees near where the people can see. I still like
the San Diego Zoo better though. But it was almost
one of the best days ever.
Tracy Nguyen
When I went to the L. A. Zoo, we saw many animals.
There were tigers, and lions, and many more animals.
We walked for a very long time. We stopped a couple
times to rest. We also went to the World of Birds
Show. Then we went to Spider City. I saw a birdeating spider; it was also bigger than my hand. After
that, I bought some ice cream since it was really hot.
Last of all, we went to the gift shop. Then we all went
home.
Kayla Diep
Last Sunday, the Boy Scouts and Girl Scouts went to
the L. A. Zoo! I saw tigers, monkeys, lions, giraffe,
hippos, and birds! It was so so HOT!!! In the
afternoon, I went to see a big bird show. I t was so
fun! So we went to go see more animals. I walked a
lot!!! Then I saw on the map a spider place. So all of
us went to the spider places. When I went in, I saw all
kinds of spiders! Fat ones, hairy ones, big ones, and
ugly ones! After, we had to go home! But before that,
I went to buy things for my family. Then I went home.
Hang
trang 7

When I went to the Los Angeles Zoo, I saw a gray sea
lion. Then I went to the train with my uncle 5 and all
of my cousins. I even saw a kangaroo and hundreds of
flamingo. I saw two alligators and three sea lions. I
also went and bought a drink. The bottle was like an
elephant. I went to train three times. I also saw a
chipmunk. Even three deer. It was really fun.
Tina Pham
Last Sunday, Boy and Girl Scouts went to the L. A.
Zoo. We saw a pelican. We also saw a flamingo; it
was stinky. We saw lots of other things too! Some
things like tigers, parrots, monkeys, birds, lions,
rhinos, hippos, elephants, giraffe and a whole lot of
other animals. It was really hot!! Most of the animals
were sleeping!!! It was funny!! I had a great time. I’d
like to go again!!

to keep going and I drank a juice and my dad brought
my backpack and my other backpack and my dad says
time to go home and we are.
Taylor
I like the zoo because of the animals. I like elephants
because they are big. I liked the monkeys because
they’re funny and amazing. I loved spider city. Inside
spider world, I saw a whole bunch of spiders. I liked
the big tigers. I saw an amazing bird. I saw alligators.
Minh Tam Chau
The L. A. Zoo was fun! It was pretty amazing, but the
San Diego Zoo was better. All the animals were cute,
but they looked like they are dead. I thought they were
sleeping, but they never moved, not even breathed. I
barely even saw any animals. The boys who came
wanted to use my sprayer. When they finished, they
were wet. I didn’t get a chance to see my favorite
animal: a tiger.
The spiders were venomous,
poisonous, and toxic, but I think they were kind. I
don’t remember all the animals I saw, but I remember
the lions, seals, kangaroo, alligators, birds, hippo, boar,
and a squirrel. I was the only one to see a squirrel.

Lòch Sinh Hoaït LÑ :

Nancy Pham
I liked the L. A. Zoo because I got to see amazing
animals. It was really hot. My favorite three animals
are lions, tigers and the hippo. The boring part was the
animals were all sleeping because it was so hot. At
first, I thought all the animals were fake, but I was
wrong. Some animals I saw were monkeys, parrots,
birds, goats, and rhinos. In the future, I would want to
go to the L. A. Zoo again.
Kayla Nguyen
I like of the zoo that I saw alligators. I like of the zoo
that I saw a lion. I like of the zoo that I saw a bear. I
like of the zoo that I saw a flamingo. I like of the zoo
that I saw a monkey. I like of the zoo that I saw a
kangaroo. I like of the zoo that I saw a bird. I like of
the zoo that I saw a hawk. I like of the zoo that I saw a
sea lion. I like of the zoo that I saw a tiger.
Shayla Nguyen
I like to see the animals because it is fun and I ate
French fries and hamburgers and I went to the animal
bus and it is too far and I am tired. My dad wanted me
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Thaùng 5/2008 :
4
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
11
Mother Day
16-18 Trại ĐT/ĐP, TT/TP
Thaùng 6/2008 :
1
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
3
Silver Award Ceremony
8
Hoïp Ñoaøn
15 Picnic LĐ
20-22 Whitewater trip
29
Hoïp Ñoaøn
Thaùng 7/2008 :
6
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
12 25 năm Costa Mesa
20 Hoïp Ñoaøn
27 Hoïp Ñoaøn

trang 8

Bridge to Nowhere Hiked…

A

s part of the Thieu group, I went to the
hiking trip up in the mountains, near the
Bridge to Nowhere. The trip took us about an hour
driving. The drive was boring, but the hike was fun.
Most of the Thieu Nu that were my friends were there.
I got to hang out with them during the whole hike. I
would have tried to text on my phone throughout the
whole hike, but there was no reception. I run many
miles at my school, and the hike did not seem to reach
four miles, roundtrip. I think it felt like we hiked four
miles total. We had a lunch that probably lasted half an
hour. I had a filling lunch of trail mix and bagels with

Violet Richardson Award

O

n April 9, 2008, I received the Violet
Richardson Award. This award is
characterized as an award given to young women
whose volunteer activities make the community and
world a better place. For this award, I was chosen for
the community service activities in both our troop's
Girl Scout activities and Venture Crew events, as well
as my Girl Scout Gold Award Project. During the
award ceremony, not only were the four Violet
Richardson Award receivers recognized, but the
ceremony also recognized other soroptimist winners,
celebrating the Soroptimist Women's Opportunity
Awards, which gave women with an unfortunate past,
who have attempted to turn their lives around a second
chance, recognizing their efforts at a better life for
their children and families. Another award winner
recognized was a for the Making A Difference For
Women Award. The winner was recognized for her
dedication
to
education,
and
inspiring
students, especially female students to take interest in
school and follow their dreams. Through this award, I
was able to not only to be recognized with other young
women for community service, but was able to
experience a life changing event. Hearing the stories

peanut butter and jelly. I packed six bottles of water. It
was a real bummer because I had to put the lizard back
where I found it. In my perspective, I think the lizard
would have been happier living with me. When we
started eating, I ate with my good friend, Diane
Nguyen. We talked about what we liked and don’t like
about the trip, other people, and the whole shebang.
We also shared food with each other. She had a regular
peanut butter and jelly sandwich. I wanted to try my
kind of sandwich, but with real bread instead of bagels.
Diane wanted to try the same. Before all of the eating,
we found a waterfall. That was where I found the
Newton . It was so cute! It would have had a better life
if it was with me. Over all, I think I lost a lot of
calories
because
I
hiked, but it
was
all
worth
it
even though
there were
some ethical
conflicts
with Mother
Nature.

of the winners of the Women's Opportunity Award
allowed me to open my mind to the true tragedies of
life, beyond the superficial crises of everyday life.
These women had suffered abuse, hit rock bottom, with
children suffering from neural diseases, and yet have
managed to turn their lives around and dedicate
themselves
to
improving
life
for
their
families. This ceremony was a very fulfilling
experience not only giving me recognition for
community service, but also providing me in a new
perspective.

Alice Trần

Kathy Nguyễn
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El Capitan District Camporee of 2008
By: David Le

amporee was more challenging this
year. There were many people who
didn’t know what to do, but overall, we
did okay. We didn’t get the same amount of ribbons as
last year but 15 out of 20 is still good. Last year, we
would have received a total of 12 ribbons or so if the
girls weren’t there, but that’s a different
story. Danny’s patrol, the Eagles, managed to get six
ribbons that were Message Relay, Tangram Puzzles,
and Scout History which were all 3rd place
ribbons, Minesweeper which was a 2nd place ribbon,
and Name that Paw and Relay Obstacle Course which
were 1st place ribbons.

C

camp was very fun. Some parts were miserable. For
example, picture me sitting in a puddle of wet mud, in
cold weather, with a sprinkler turned on high.
The Eagles, Patrol Leader: Danny Dang.

3rd Place: Tangram Puzzles, Message Relay and Scout
History
2nd Place: Minesweeper
1st Place: Name that Paw and Relay Obstacle Course
The Bears, Patrol Leader: Alex Trinh.
1st Place: Tug-of-War and Best Spirit + 3 others
Everyone played almost every game. There
was at least 10 games you could get ribbons as patrols
and about 3 other games you could get ribbons for
yourself. The 10 games consists of: Map and
Compass, Tangrams, Message Relay, Scout History,
Shelter Building, Obstacle Course, Knot Relay, Name
that Paw, Mine Sweeper, and Blind Lashing. The
other three games where Pellet Guns, Archery and
Tomahawks. All of those games were fun and
exhausting. Shelter building was very cold. I had to
lay down on wet mud with a sprinkler pouring on me
while the rest of the others created a shelter and
performed first aid for me. After that, there was the
obstacle course, which was very muddy. And after
that, Brainy and I chased Dinh around the cars and
hugged him all muddy. It warmed everyone up pretty
fast. The other games were fun, but not as fun as the
obstacle course.
Cooking was so similar. Everyone made the
same food. They tasted different somehow. This camp,
people actually cooked okay. Nothing burned and
that’s an accomplishment. After all the cooking, there
was the campfire. No offense to the people who hosted
everything, but it was sort of boring. The skits were
okay but I almost fell asleep half of the time. Overall,
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The Alligators, Patrol Leader, David Le.
3rd Place: Map and Compass
1st Place: Knot Relay, Shelter Building and Best
Overall

Chúc mừng ! chúc mừng !
Liên Đoàn

Hùng Vương
Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn
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Eagle Lessons Learned:
Perserverance & Flexibility

warning ahead of time so I questioned myself as to
whether or not the blame was entirely mine.

W

hen I first began setting up for my
Eagle project, it was pretty easy.
The only thing getting in the way of setting up the
project was pulling through with it. The work was
tedious and I got the feeling that I didn't want to
do it anymore because it took so long. I took
pictures, got signatures, got briefed on the project
by my public works supervisor, and had to make a
checklist. I had no idea what to write and what to
leave out so I wrote very specifically so that I
woouldn't be scolded and added more things that
seemed important. I somehow managed to get
through. Once I got my prepping done, I felt really
accomplished because I was able to do something
like that. I was pressed on time when doing the
project. My supervisor, Patricia Hayes, only gave
me 2 months to begin the project. I took all of my
weekends to work on my Eagle project until I got
to the point where I showed my District Eagle
Project Advisor, Patrick Schuster, my book that I
had been working on. After I was approved by Mr.
Schuster, I scheduled the date for my project.
I believed that my project went pretty
well, since no one got hurt and all. I was lucky to
pull through, or else it would have taken months. I
couldn't have completed the project without the
help of my crew, 2 of the Theiu Nam that were
there (Alvin and Danny), and the truongs! What
bothered me was that most of the crew was
preoccupied on the day of the project. There were
people who had piano lessons, were tutoring kids,
going to the beach, drum line, and whatnot.
However, I might not have given them enough
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Doing the project, the actual leadership
role of the project was a lot harder than I
expected. My mind went blank and I partially
abandoned my plans. Patricia Hayes was at the
site working as well. She wanted everyone to
finish their job by 12:00 PM when I wanted to
finish at 3:00 PM. My schedule was ignored so I
went ahead and just went with the flow.
The project was on April 12th. It was a
very hot day. I, and probably others, got sunburnt.
I kind of regretted scheduling the project on that
day because of the conditions. The project was
amazingly completed in the end. I couldn't believe
it myself. I thought that it would never end. Dinh,
my parents and I were the last to stay behind as I
finished up the project. Once everything was
completed, I got my letter of completion the next
week and got my book signed. Also, I couldn't
have led without the help and guidance of my
Crew Advisor Dinh and my Scoutmaster Patrick
Nguyen. That was a big plus for me. They kept me
together so that I could move on in the project.
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PHÂN ƯU
Được tin
Thân Phụ của Trưởng Hà Gia Hòa là
Cụ Ông Hà Thái
Đã từ trần vào lúc 10giờ 08, Thứ Sáu,
ngày 8 tháng 2 năm 2008
Hưởng thọ 76 tuổi
Thân Phụ Tr. Phạm Đỗ Thiên Hương
là
Cụ Ông ĐỖ ĐÌNH TÁ
Pháp Danh Quảng Tiến
Đã từ trần lúc 3:00AM ngày 11 tháng 2
năm 2008
Hưởng thọ 83 tuổi
Thân mẫu Trưởng Trần Đức Hạnh là
Cụ Bà Rosa Nguyễn Thị Phục
Từ trần ngày 27 tháng 2 năm 2008
Bào tỷ và thân phụ Tr. Lê Kim Dung là
Chị Maria Phạm Thi Kim Anh
đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 20 chiều
thứ ba ngày 26/2/2008,
Hưởng thọ 63 tuổi
Cụ Ông Antôn Phạm Xuân Phong
đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 05’ chiều
ngày 20 tháng 3 năm 2008, tại nam
California
Hưởng thọ 87 tuổi
Bào Huynh Trưởng Lý Nhật Hui là
Anh Lý Nhật Phong
Tạ thế ngày 28 tháng 2 năm 2008 tại
Hawaii
Hưởng thọ 61 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Liên Đoàn Chí Linh
Gia Đình Bách Hợp Nam Cali
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi
Baûn tin Côø Lau 43

PHÂN ƯU
Nhận tin
Thân Phụ của chị Thân Ngọc Mai
Ngoại Tổ của Thanh sinh Mindy Nguyễn

OÂNG THAÂN VAÊN BÌNH
PHAÙP DANH: MINH HOØA
Cöïu Thieáu Taù QL/VNCH
CöïuTænh Ñoaøn Tröôûng Caùn Boä Xaây Döïng
Noâng Thoân tænh Bieân Hoøa.
Cöïu Trung Taâm Tröôûng Trung Taâm Ñieàu Hôïp
Bình Ñònh vaø Phaùt Trieån tænh Bieân Hoøa.
Sanh ngaøy 2 thaùng 11 naêm 1932 taïi Baéc Giang,
Haø Noäi, ñaõ maõn phaàn ngaøy 5 thaùng 4 naêm 2008
(nhaèm ngaøy 29 thaùng 2 naêm Maäu Tyù), taïi
Orange County, California.

HÖÔÛNG THOÏ 77 TUOÅI
Thân Phụ của anh Võ Văn Tạo
Nội Tổ của Thanh sinh Kevin và Denny Võ

Cụ ông Võ Văn Dương

Tạ thế 10 giờ sáng ngày 13/3/2008
Nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Mậu Tý
Tại Việt Nam

Hưởng thọ 86 tuổi
Xin chia buồn cùng Anh Võ Văn Tạo,
chị Thân Ngọc Mai
và toàn thể tang quyến.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH
Nhiều người trong chúng ta đã gieo hạt,
nhưng theo lẽ tự nhiên của vạn vật,
chúng ta sẽ không còn trên đời để nhìn
thấy kết quả của vụ mùa, nhưng chúng
ta có thể cảm thấy biết ơn, thật sự hân
hoan, khi nghĩ rằng mùa gặt của chúng
ta đã gần kề…
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