
80 năm Phong Traøo...80 năm Phong Traøo...  
 C húng  ta vừa cùng hơn 2600 trại sinh hưởng một tuần tại 
Thẳng Tiến 9, bao kỷ niệm đáng ghi nhớ, bao kinh nghiệm đã được học 
hỏi để có ngày xử dụng, những vốn liếng đó sẽ được chúng ta ghi nhớ để 
có thể ứng dụng khi cần thiết, tùy mỗi người, chúng ta có thể ghi lại, kể 
lại bằng nhiều hình thức không chỉ cho chính chúng ta mà cho những 
người xung quanh chúng ta nữa. 
 
 Đặc San Xuân Hướng Đạo Việt Nam 2010 sẽ phát hành về sinh 
hoạt của trại nhằm mục đích lưu giữ những dư âm sau trại đồng thời 
dành cho những ai không có điều kiện tham dự trại vẫn có những cảm 
tưởng tham dự trại khi đọc những trang đặc san này, quý Trưởng, quý 
phụ huynh, các Hướng đạo sinh đã tham dự trại có thể gửi gấm vài dòng 
tâm sự, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui, đẹp và nhiều kỷ niệm 
về trại. 
 
 Năm 2010 cũng là năm Hướng Đạo Việt Nam mừng 80 năm thành 
lập Phong trào, những bài viết liên quan đến quá trình hoạt động của 
Phong trào HĐVN sẽ có những ấn tượng và những hành trang cho những 
thế hệ đi sau đưa Phong trào theo đà tiến của nhân loại nói chung và cho 
Phong trào Hướng Đạo Việt nam nói riêng.  
 
 Trong chúng ta nếu đã từng sinh hoạt chắc sẽ có nhiều kỷ niệm 
thật đáng ghi nhớ, những kinh nghiệm dù không phù hợp hoàn cảnh sinh 
hoạt hiện tại nhưng cũng có thể tô điểm những nét đẹp của Phong trào 
mà các lớp thế hệ sau dùng làm hành trang để tiếp tục tô điểm thêm cho 
Phong trào những nét đẹp tuyệt mỹ.  
 
 Bài viết xin gửi về Tr. Trần Xuân Đức ở địa 
chỉ:gauchamchi@yahoo. com hay Tr. Hồ Đăng : hodang_photo@ 
yahoo.com. 
 
 Bên cạnh đó, quý Trưởng cũng có thể đóng bài vở liên quan đến 
Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt đối với Hướng 
Đạo Trưởng Niên. Xin gửi bài viết đến bản tin Liên Lạc- tiếng nói của 
Hướng Đạo Trưởng Niên về Tr. Lê Bình : baolienlac@yahoo.com hay 
Tr. Nguyễn Đình Tuấn : nguyendtuan33@hotmail.com.  

Ban Baûo Trôï : 
 
Tröôûng Ban:( 714 ) 548-6749 

Anh Tröông Chí Vó 
Phuï Taù: (714) 737-3762 
         Anh Leâ Khaûi ( Nội Vụ) 
              (714) 737-3762 
         Anh Trương Tony ( Ngoại Vụ) 
Thuû quyû: ( 714) 894-3204 

Chị Mỹ Lệ  
Thö Kyù : (714)  478-6445 

Chị Võ Minh Thư 
Xaû Hoäi:( 714 ) 399-6283 

Anh Nguyeãn Nhö Nhaïc 
Ban Aåm Thöïc :( 714) 795-7060 

 Chò Traàn Myõ Phöông 
Vaên Ngheä : (714) 260-5797 
          Anh  Phaïm Hieán 
Thể Thao : (714) 548-8370 
          Anh Sinh Nguyễn 
Truyền Thoâng : (714) 537-3516 
          Anh Huøng Nhan 
Ñ.D Thanh: ( 714 )  893-1286 

Chò Nguyeãn Loan 
Ñ.D Thieáu Nam:( 714) 858-1120 

Chò Thy Phaïm 
Ñ.D Thieáu Nöõ: (714)530-7438 
         Chò Nguyeãn  Thanh  
Ñ.D Soùi Nam: (714) 661-0687 

Anh Nguyeãn Duy 
Ñ.D Chim Non: (714) 726-1597 

Chò Nguyeãn Thaûo 
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BAN HUYNH TRÖÔÛNG LIEÂN ÑOAØN 
 Lieân Ñoaøn Tröôûng: 
Tr. Traàn Ñònh              ( 714) 658-0654 
E-mail : lambda_chi_056@yahoo.com 
Lieân Ñoaøn Phoù : 
Tr.  Lee Alina                  ( 714 )308-0372 
Caùc Tröôûng Phuï Taù : 
Tr.  Traàn Nghóa (714 ) 653-2869 
Tr.  Mai Anh (Trish) (714) 901- 2269 
Tr.  Nguyeãn Patrick      (714 ) 655- 1315  
Tr.  Lyù Nhaät Hui             ( 714 )229-9332 
Tr. Nguyeãn Nhaät Töïu  (949) 830-8240 
Tr. Nguyeãn Dennis (714) 623-2175  
Tr. Marilyn Toân            (714) 537-7194 
Tr. Vinh Tröông           (714) 894-8070 
Tr. Mathew Mai           (714) 901-2269 
Tr. Ryan Leâ (714) 899-9373 
HUhttp://www.liendoanchilinh.comU 
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C ÔØ    L A U Ba ûn  t in  

Chúng ta là một Phong trào, chứ không phải là một Tổ chức. Chúng ta làm việc thông qua “ Tình yêu thương và quy tắc” 
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Sáng sớm các em thức sớm, tự làm thức ăn sáng, rồi 
bắt đầu vào những lớp học khác, các Trưởng thay 
nhau hướng dẩn cho các em, Ngoài Trưởng Định, 
Alina, kỳ này có nhiều Trưởng trẻ tham gia, như Xuân 
Lộc, Ryan, Mathew, Khoa, Milan, các Trưởng thật 
tuyệt vời, đặc biệt các Trưởng trẻ hôm nay cũng 
trưởng thành trông thấy, ngoài phần tập nấu ăn ra 
các em còn được tập may vá, làm những khâu từ 
những sợi dây điện. Màn đêm buông xuống lửa trại 
bắt đầu các em tự trình diển những vở kịch ứng khẩu 
kiểu mỳ ăn liền, vui lắm. Tôi hy vọng nếu có thể Liên 
Đoàn chúng ta trong tương lai gần sẻ tổ chức những 
kỳ trại thế này cho những phụ huynh có con em tham 
dự được cùng dự trại để cho các anh chị thấy được và 
hiểu được phương pháp giáo dục của phong trào 
Hướng Đạo dành cho các em, thế mới thấy giá trị 
những việc làm của các Trưởng như vậy có thể tiếp 

tay các Trưởng giúp các em tốt 
đẹp hơn. Tôi xin có một ví dụ 
nhỏ, khi ở trại một mình các 
em có thể tự làm được tất cả 
mọi việc, ( may vá, khiêng vác, 
nấu nướng, rửa chén) nhưng 
vừa mới về đến park, vứt chiếc 
balô xuống, liếc mắt nhìn ông 
bố, là ông bố vội vả chạy đến 
vát chiếc balô thay cho con vì 
sợ con mệt, đây chỉ là một việc 
vô tình thôi, nhưng các anh chị 
có hiểu những hành động vừa 
rồi của chúng ta là chúng ta 
vừa vứt công sức mồ hôi , 

nước miếng trong 2 ngày qua của các Trưởng dành 
cho các em vào sọt đựng rác. Xin nhớ cho rằng 
“phương pháp hướng đạo là  một hệ  thống tự giáo 
dục,các em lần lần nhận thức và chấp nhận những 
trách nhiệm của mình, để tập tự quản trị, nhằm rèn 
luyện chí khí, thu thập kỷ năng, đạt được sự tự tin, gây 
được sự tin tưởng, có khả năng hợp tác cũng như lảnh 
đạo”Trích từ nguyên lý hướng đạo “ Bản thân tôi 
cũng xin cám ơn các Trưởng và các em vì chính tôi 
cũng tự coi mình mới vừa đi học xong về, các em có 
biết rằng tôi cũng đã học từ các em rất nhiều, Xin 
chúc các em và các Trưởng cùng nhau học hỏi và 
thăng tiến. “Ngọc Bất Trác, Bất Thành Khí” 
      
    HTN.    Oct 06, 2009 Westminster  

Höôùng  Ñaïo laø troø chôi cho treû em, 
Nhöng laïi laø coâng cuoäc cuûa ngöôøi lôùn 

Baden Powell 

Tạp Ghi Phụ Huynh...Tạp Ghi Phụ Huynh...  
 

 Đ oạn đường Freeway 91 lúc nào cũng kẹt xe, 
khu đất trại này thì rất quen thuộc với LĐ chúng ta, khi 
muốn nhắc tới thì chỉ cần nói trại không ngủ được, hoặc 
trại gần Freeway là bà con sẻ nhớ liền tức khắc, còn tên 
chính thức của nó là Featherly park thì đừng hòng bà 
con nhớ tới. Bắt đầu khởi hành từ nhà vào lúc 5:30 chiều 
ngày thứ sáu vào tới được đất trại gần 7:00, đây là trại 
huấn luyện cho các đội trưởng , đội phó, tuần trưởng và 
tuần phó, nên chỉ có các Trưởng có trách nhiệm trong 
khoá huấn luyện có mặt mà thôi. Tổng cộng 25 đoàn sinh 
và 7 Trưởng. (người viết bài tham dự với tư cách phụ 
huynh được Trưởng yêu cầu tham dự trại để giúp vài việc 
cho trại). Có ở lại với các em mới thấy được sự hữu ích 
trong vấn đề huấn luyện. Dù có nhiều em vì công việc 
của cha mẹ, vì kẹt xe, 
nhưng 8 giờ tối thì gần 
như có mặt đầy đủ. Với tư 
cách là những người lảnh 
đạo tương lai nên các em 
này cũng làm được việc 
ra phết, em nào lên trước 
thì dựng lều cho các bạn 
lên sau. Đúng 8 giờ 
Trưởng Hui thổi còi tập 
hợp các em, các em chính 
thức bắt đầu khoá học, 
cái canopy được dựng 
lên, chính giữa kê 3 chiếc 
bàn dài,  đèn sáng rực, 
Phía trên Trưởng Hui hướng dẩn cho các em có những 
đồ hình , câu hỏi, giải đáp trên bản giấy. Mở đầu bằng 
một cú tuyệt vời Trưởng Hui đưa các em lên thật cao, 
nào là các em là những Leader các em phải có trách 
nhiệm và bổn phận với các em khác, muốn hướng dẩn thì 
các em phải biết nhiều hơn các em khác, và các em phải 
có đủ những kiến thức để trả lời cho các em đoàn sinh , 
và muốn có được các kiến thức đó các em phải học, mục 
đích của kỳ trại này là huấn luyện cho các em có được 
những kỹ năng đó. Sau đó buổi thảo luận thật sôi nổi, 
những câu hỏi cho các em trả lời, có những câu hỏi đại 
để là nếu có một đoàn sinh đến hỏi bạn một vấn đề gì đó 
mà bạn không biết trả lời câu hỏi đó thì bạn phải làm 
sao? thiệt là  hấp dẫn các em tham gia phát biểu nhiệt 
tình lắm, có nhiều em có những câu trả lời rất tinh 
nghịch, nhưng Trưởng Hui vẩn tĩnh queo trả lời Wrong 
answer, cho đến khi các em bí không trả lời đuợc lúc đó 
Trưởng Hui mới chỉ dẫn cho các em phải làm gì, nói như 
thế nào. lớp kéo dài đến 10h đêm các em được nghỉ ngơi, 
đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tĩnh tâm, rồi đi ngủ. 
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Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn: 
 
Chủ Nhật 13 tháng 9,2009 
Thanh đoàn trở lại giúp Liên đoàn trong sinh hoạt đầu 
tháng, các Thanh sinh phụ trách các đơn vị sinh hoạt 
nhân ngày đầu tháng để Ban huynh Trưởng có thêm 
thời gian họp với ban phụ huynh. Dịp này, Ban Phụ 
Huynh cũng đã tổ chức bầu cử Ban Đại Diện, anh 
Trương Chí Vĩ đã được tái tín nhiệm nhưng nhiệm kỳ 
chỉ 1 năm 2009-2010. thành phần Ban đại diện mới đã 
được cập nhật trong trang đầu của bản tin này. 
 
Ngày 20 tháng 9, 2009 – Sinh Nhật Liên Đoàn: 
Sáng sớm chủ nhật, các thành viên liên đoàn đã tề tựu 
đông đủ tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt ( Viet-
namese Community of Orange County) tại thành phố 
Santa Ana để chuẩn bị Lễ trao đẳng thứ và sinh nhật 
năm thứ 8 ngày thành lập liên đoàn, đúng 10 giờ 30 
sáng buổi lể đã được các em Hướng Đạo Sinh Liến 
đoàn thực hiện, thành phần quan khách gồm có đại 
diện dân biểu Tiểu bang Trần Thái Văn, đại diện thành 
phố Westminster, Đạo Trưởng Đạo El-Capitan, Đại 
diện Hội Đồng Trung Ương/Hướng Đạo Việt Nam, các 
Liên đoàn bạn. 

Trong phần trao đẳng thứ gồm có 1 Thanh nữ nhận 
Gold award : Khanh Trần, 3 Thanh sinh nhận Eagles : 
Richard Vũ, Richard Tuấn Vũ và Bryant Trịnh. 
Trước đó, liên đoàn cũng đã tổ chức lễ lên đoàn cho 
các em : 

Sói lên Thiếu : Johnathan 
Chim Non lên Thiếu : Minh Tâm, Minh Anh, 

           Sophia, Tracy 
Thiếu lên Thanh : Danny Đặng, Alice Trần, David 

Lê, Mai Lan Đổ, Patrick Nguyễn, Tiffany 
Phan, Austin Kha 

Sau cùng, giữa phụ huynh và ban huynh trưởng cũng 
đã bầu chọn người xuất sắc trong năm : Anh Tony 
Trương đã được Ban Huynh Trưởng chọn là phụ 

huynh trong năm và Trưởng Trần Nghĩa đã được phụ 
huynh trong người Trưởng trong năm của Liên đoàn 
Chí Linh. 

Trại Huấn Luyện: 
Tuấn qua, hầu hết các đội trưởng và đội phó đã rời 
đoàn để sinh hoạt ngành Thanh, 2 Thiếu đoàn Nhị 
Trưng và Lê Lợi đã có các đội trưởng và đội phó mới 
thay thế, Ban huynh trưởng đã thực hiện ngày kỳ trại 
huấn luyện để các em dễ dàng trong việc hướng dẫn 
Đội trong vai trò lãnh đạo mới của mình. 
Trại đã được tổ chức từ tối thứ sáu 25/9 đến sáng chủ 
nhật 27/9, sau đó, các em trở về nơi đơn vị sinh hoạt 
hàng tuần để hướng dẫn đoàn sinh sinh hoạt bình 
thường. 
Các khóa về Nghề Đội Trưởng, những phương pháp 
lãnh đạo, các nghi thức chào cờ, tập hợp, tỉnh tâm và 
Tuyên hứa…  đặc biệt các em đã tự khâu huy hiệu đội 
trưởng –đội phó trên đồng phục của các em. Chương 
trình đã được ban huynh trưởng hướng dẫn để trang bị 
cho các ĐT/ĐP. Bên cạnh đó, các Tuần Trưởng Tuần 
Phó của Thanh đoàn cũng đã tham dự kỳ trại đã được 
tổ chức khá chu đáo tại Feathery Park thuộc thành phố 
Anahiem.  
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Công Tác Phát Quà Trung Thu : 
 
 Từ sáng sớm, các Thanh sinh Thanh đoàn Lê 
Lai đã tề tựu tại bãi đậu xe của Westminster Civil 
Center để chuẩn bị nhận cộng tác thực hiện chương 
trình phát quà Trung thu cho các em thiếu nhi. 
chương trình được thực hiện đúng vào ngày rằm 
tháng 8 tức thứ bảy ngày 3 tháng 10, 2009. 

 Trong dịp công tác năm nay, hơn 25 Thanh 
sinh đã đóng góp cùng với 30 Thiếu sinh, đồng thời 
Ngành Ấu Liên đoàn cũng đã trách nhiệm thực hiện 
gian hàng trò chơi. Được sự trợ giúp tích cực của phụ 
huynh, các trưởng và các em đã chu toàn công tác có 
kết quả mong muốn, Trong công tác phát quà Trung 
Thu năm nay, Phụ huynh liên đoàn Chí Linh đã tham 
gia rất tích cực như đóng góp những phế liệu điện tử 
để gây quỹ, thiện nguyện viên trong các ngày thu nhận 
phế liệu, giúp chuyên chở những dụng cụ cho ban tổ 
chức, giúp chuẩn bị và thu dọn nên công tác phát quà 
được chu toàn tốt đẹp hơn. 

Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :  
 
Đặc San HĐVN: 
Ngày 01 tháng 9 năm 2009 

 
Thông Báo Và Thư Mời Viết Bài Cho 
Đặc San HĐVN – Xuân Canh Dần 2010 

                 “ Mừng 80 Năm HĐVN” 
Thưa quí Trưởng và Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh, 

 
Chỉ còn 4 tháng là Đặc San Hướng Đạo Việt 

Nam lại ra mắt Anh Chị Em vào trước thời điểm đón 
Tết Canh Dần. Ban phụ trách Đặc San xin được gởi 
Thông Báo đến Anh Chi Em khắp nơi lời mời viết bài 
cho Đặc San Xuân Canh Dần 2010, Mừng 80 Năm 
HĐVN. 

 
Và cũng giống như 2 năm vừa qua, chúng tôi 

khuyến khích các Trưởng trẻ, các em HĐS tham gia, 
với tất cả những kỷ niệm về sinh hoạt, thám du, những 
kỳ cắm trại lớn nhỏ, tình đồng đội và tình yêu thiên 
nhiên, v.v… mà các em muốn có cơ hội chia sẻ cùng 
bạn hữu. Bài viết không cần dài, cần nhiều hình ảnh 
và phụ đề sinh động cho các em xem. Đặc San sẽ làm 
nhịp cầu, qua song ngữ Anh, Pháp hoặc Đức/Việt. 

 
         Đặc biệt, để chào mừng 80 năm HĐVN phát 
triển (1930-2010), Đặc San mong muốn được quí 
Trưởng gởi bài viết, tài liệu, dữ kiện, hình ảnh, kinh 
nghiệm sinh hoạt với Phong Trào Hướng Đạo Việt 
Nam trãi qua các thời kỳ. Những đóng góp của quí 
Trưởng, qua Đặc San sẽ là những tài liệu lịch sử lưu 
lại cho thế hệ tương lai. 

 
Kính mong được các Trưởng Chi Nhánh/Miền 

và các Trưởng đơn vị đặc biệt quan tâm chuyển Thông 
Báo và khuyến khích đến các Trưởng trẻ, các em đoàn 
sinh. 

 
 Ban Biên Tập và Ban Phát Hành mong muốn 

có thời giờ lo cho tờ Đặc San được tươm tất. Vì vậy, 
xin quí Trưởng và các em HĐS gởi bài càng sớm càng 
tốt, trước ngày 1 tháng 11 năm 2009. Hạn chót là 
ngày 1 tháng 12 năm 2009. Và gởi về cả 2 địa chỉ 
email sau : 

           
1/Tr. Trần Xuân Ðức: gauchamchi@yahoo.com 

  2/Tr. Hồ Ðăng:            hodang_photo@yahoo.com 
 
Ban Phụ trách tin tưởng Đặc San HĐVN - Xuân 

Canh Dần sẽ vô cùng đặc sắc. 
 
Thân ái bắt tay trái, 
 

XLTV Chủ Nhiệm Đặc San HĐVN 
Gấu Chăm Chỉ - Trần Xuân Đức  
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Tuøng Nguyeân VI : 
 Khoùa Huy Hieäu Röøng seõ ñöôïc tieán haønh taïi traïi 
trường Goshen Scout Reservation, Goshen. Tiểu bang 
Virginia, USA trong 7 hoâm, keå töø ngaøy 19 thaùng 6, 2010 
cho ñeán ngaøy 26 thaùng 6 naêm 2010. Traïi phí cho moãi 
ngöôøi laø $250.00US caàn ñöôïc göûi keøm theo ñôn ghi danh 
ñeå giöõ choã trong  khoùa hoïc. 
Goshen Scout Reservation 
340 Millard Burke Memorial Hwy 
Goshen, VA 24439-2421 
Khóa sẽ do Trưởng Lý Nhật Hui đảm trách khóa trưởng, 
muốn ghi danh tham dự, xin vào thăm trang nhà ở địa chỉ 
www.huongdao.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Họp Mặt 80 Năm Hướng Đạo Việt Nam: 
 
Ngày 03 tháng 09, năm 2009 
Thư Mời 
 
Kính gởi: Quý Trưởng HĐTƯ-HĐVN, 
                Quý Trưởng CốVấn,  
                Quý Tr. Đại Diện Chi Nhánh/Miền & Tr. Niên .  
                Quý  Trưởng Đai Diện các Liên Đoàn  .   
 
Thay mặt Chi Nhánh Canada, chúng tôi  xin trân trọng 
kính mời  quý trưởng đến tham dự Lễ Kỷ Niệm Mừng 80 
Năm Hướng Đạo Việt Nam và  Hội Nghị Trưởng 2010. 
Chương trình sẽ gồm có 2 phần: 
Phần 1: Từ sáng  thứ Sáu 9 tháng 7 /2010 đến trưa Chúa 
Nhật  11 tháng 7 /2010 (nhập trại chiều 8 tháng 7 năm 
2010). 
- Hội Nghị Trưởng và Sinh hoạt Trại tại  Tùng Nguyên 
Tamaracouta, Montreal, Canada. 
Thành phần mời tham dự: Ban Thường vụ HĐTƯ, Quý 
Trưởng ĐD Chi Nhánh/ Miền, Trưởng Niên, Quý  
Trưởng ĐD các Liên Đoàn và gia đình ...   
Phần 2:  Vào lúc 18h chiều ngày 11 tháng 7 /2010 tại 
Nhà Hàng ở Montréal. 

- Dạ Yến Mừng  80 Năm Hướng Đạo Việt Nam.  
Thành phần mời tham dự: Tất cả Trưởng và Thân Hữu.  
Xin  kính mời các Trưởng về tham dự đông đủ . 
 
TABTT 
Trần Quang Thanh Trang 
Chi Nhánh Trưởng  
Mọi chi tiết ghi danh sẽ được cập nhật sau taị  http://
chhdcanada.webs.com/   
 
Höôùng Ñaïo tham döï Phaùt quaø Trung Thu : 
 
 Công tác do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt 
Ngữ đứng ra tổ chức phối hợp cùng các đơn vị Hướng 
Đạo và  các đoàn thể trẻ gồm : Gia Đình Phật Tử , Hội 
Thánh Tin Lành, Các Đơn vị sinh viên các Trường Đại 
Học, đoàn Thanh niên Phan Bội Châu… vào thứ bảy, 3 
tháng 10 năm 2009 tại bãi  đậu xe của Tòa Thị Chính 
thành phố Westminster, California 
 Các đoàn thể trẻ trong cộng đồng người Việt tại 
miền nam Cali cũng đã cộng tác rất tích cực, các Liên 
đoàn Hướng Đạo gồm có : Chí Linh, Trường Sơn, Hải 
Đăng và Hướng Việt đã trải dài 1 ngày công tác rất có 
kết quả theo từng Ngành như Thanh giúp chuẩn bị các 
gian hàng, giữ trật tự và thu dọn, Thiếu giúp thực hiện 
quà, phát quà, phụ trách gian hàng, Ấu cũng đã đóng 
góp ở các gian hàng trò chơi. 
 Các Trưởng ngoài việc trông coi các em, tham 
gia công tác còn có thể trao đổi những niềm vui trong 
tình Hướng đạo 

 
Lễ Hội nhi đồng tai Úc 
Ðầu năm 1999, Trưởng Nguyễn Văn Thuất đề xướng 
“Children Festival” tức là “Lễ Hội Nhi Đồng” cho thiếu 
nhi sống tại Úc, bất kể là nguồn gốc văn hóa nào. Và 
không phải là người Việt Nam tổ chức để mời những 
cộng đồng khác tham dự mà tất cả cùng tổ chức. Nước 
Úc là một nước đa văn hóa, có một hơn trăm sắc dân 
Phat Qua Trung Thu 
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khác nhau, thành ra là làm thế nào để các người Úc từ 
những nền văn hóa khác nhau cảm thấy sống vui vẻ, 
chấp nhận những người khác, sống hòa hợp với người 
khác là một mối quan tâm lớn của nước Úc. Đó là một 
công tác quả thật là rất hữu ích trong thời gian vừa 
qua 
Tổ chức “Children Festival” thì lực lượng Hướng đạo 
là nồng cốt, bao gồm Hướng đạo Việt Nam và Hướng 
Ðạo Úc. về phương diện pháp lý Hướng đạo Việt Nam 
là một thành phần của Hướng đạo Úc, thành ra khi tổ 
chức thì có Úc tham gia, rồi các trường học, các đoàn 
thể Ả Rập, Ấn Độ, Ý Đại Lợi, Tô Cách Lan, Ái Nhỉ 
Lan, Trung Hoa, Bangladesh, Nam Dương...kể cả 
người Thổ Dân. Nói chung tất cả những người nào họ 
thấy ý kiến “Children Festival” cho trẻ con là vui cho 
con em họ và tốt cho cộng đồng họ là họ tham gia.  
“Children Festival”đến nay là 11 năm. Khi bắt đầu thì 
chỉ thu hút 3, 4 ngàn người tham dự thôi, nhưng theo 
thời gian đến nay đã lên đến 10 mấy ngàn và thay vì tổ 
chức một nơi thì đã tổ chức ở nhiều nơi. Ðịa điểm tổ 
chức trong 10 năm qua là ở thành phố Bankstown gần 
Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, tại trung 

tâm thành phố gọi là Paul Keating Park và số người 
tham dự đã tăng từ khoảng 3, 4 ngàn lên tới 15 ngàn; 
mình không biết chính xác nhưng khoảng chừng vậy vì 
lúc nào cũng đông và chương trình kéo dài từ 10 giờ 
sáng đến 7 giờ tối, bắt đầu bằng những cuộc thi có tính 
chất đặc biệt Việt Nam như thi làm lồng đèn đẹp, thi 
quốc phục thiếu nhi, thi vẽ tranh, thi tô màu cho mấy 
em nhỏ, thi vẽ tranh cho mấy em lớn, thi đấu bóng bàn, 
rồi trình diễn trên sân khấu và những trò chơi ngoài 
trời, diễn hành. Trong cuộc diễn hành thì các đoàn thể 
thiếu nhi mặc quốc phục, hay đồng phục lần lượt diễn 
hành qua khán đài với các đội trống, ban nhạc diễn 
hành và giới thiệu về đoàn thể của mình. Trình diễn 
trên sân khấu thì do các cộng đồng khác nhau, họ trình 
diễn những nét hay, đẹp trong sinh hoạt thiếu nhi tại 
nước họ. Thành ra trẻ em Việt Nam được thưởng thức 

tất cả những cái hay trong lễ hội đó từ các cộng đồng 
khác và ngược 
lại. Cho đến 
bây giờ, các 
cộng đồng 
khác đã quen 
với cuộc thi 
lồng đèn, thi 
quốc phục 
thiếu nhi và họ 
cũng tham gia 
vào. Họ thấy 
múa lân, múa 
rồng của mình 
hay, và họ 
cũng rất là 
thích rước đèn. 
Việt Nam mình 
có một bài hát 
mà rất nhiều 
người thích đó 
là bài “Tết 
Trung Thu 
rước đèn đi 

chơi” đã ăn sâu vào trong lòng mọi người, đã ssáng 
tác bài “ Children’s Festival Song” bằng Anh ngữ thay 
cho bài “ Ruớc Đèn Tháng Tám” cho mọi trẻ em đều 
hát được. 
Chính quyền Thành Phố, Tiểu Bang và Liên Bang rất 
tán thưởng và yểm trợ, đại diện của tiểu bang các bộ 
trưởng, các tổng trưởng đều đến gởi lời chúc mừng 
của ông thủ hiến. Về chính quyền Liên bang, thì ông 
Thủ tướng cũng gởi lời chúc mừng và gởi đại diện đến 
cũng như bên phía đối lập, các tổng trưởng, bộ trưởng 
đều có mặt để mà tham dự, chia sẻ niềm vui với các 
em.  
Các chi tiết khác xin xem 
www.childrensfestival.com.au 
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Thư gửi Cựu Phụ Huynh Liên Đoàn Chí Linh  
 
Nối dây liên lạc: 
 
Thưa Anh Chị Em, 
Kể từ buổi ban đầu khi quyết định cho con em mình sinh hoạt Hướng Đạo với Liên Đoàn Chí Linh, Quý 
ACE đã hẳn nhiên là một thành viên trong ban Bảo trợ. Ngoài công việc phải gánh vác cho cuộc sống đời 
thường, mỗi chúng ta còn dành thời gian cuối tuần lo đón đưa, nhắc nhở, đôn đốc con em thường xuyên đi 
sinh hoạt mà chính chúng ta có khi lại là một thành viên gương mẫu nữa. Kể từ đó mỗi chúng ta gắn liền 
với mọi lịch trình sinh hoạt, tham gia công tác cộng đồng; hân hoan hay ủ dột với những  thăng trầm và 
nhất là từng chung vui bên nhau qua các kỳ trại còn đầy ắp kỷ niệm. Lại có lúc lo lắng khi con em sửa 
soạn kế hoạch thăng tiến đẳng cấp của mình mà cứ  tà tà như không có gì. Trong khi con em phụ huynh 
khác đã hoàn tất kế hoạch EagleScout hay Gold Award. Tất cả rồi cũng qua đi.Cho đến hôm nay, khoảng 
hơn 40 danh hiệu cao quý nhất của 2 hội nam nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ  đã đạt được kể trên là thành quả 
cuả lòng kiên trì cũng như quyết tâm của mỗi gia đình khi chúng ta cùng nhìn về một hướng đi. Và hơn tất 
cả, đó là mục tiêu và mối quan tâm hàng đầu mà các Trưởng đã đặt ra trong công tác huấn luyện  hướng 
dẫn các em. Nhìn lại đoạn đường qua, ít nhất mỗi chúng ta cũng gắn bó với Liên Đoàn Chí Linh ba bốn 
năm hoặc kể từ ngày thành lập Liên Đoàn đến tháng 9 này đã 8 năm qua. Hầu hết các đoàn sinh sau khi 
vào đại học vì hoàn cảnh học vấn không thuận lợi trở lại sinh hoạt  nhưng trong thâm tâm các em chắc 
vẫn mong có ngày họp mặt cũng như tham gia phục vụ phong trào. Đồng thời quý ACE hầu như cảm thấy 
mình xa lạ khi con em rời đòan; còn ai đó mà tới với lui. 
Một số anh chị em chúng tôi cũng rơi vào tâm trạng đó. Ban đầu với nhóm năm ba người kêu gọi nhau nối 
lại mối dây. Mục đích không ngoài lý do thông tin liên lạc thăm hỏi lẫn nhau và có thể là đầu cầu bắt nhịp 
cho con em chúng ta có cơ hội trở lại sinh hoạt và trở thành những Trưởng tương lai cùng nhau diù dắt 
thế hệ đàn em ,tiếp tục phát triển phong trào. 
Ngoài ra, đối với Ban Phụ Huynh đương nhiệm, sự thành lập nhóm Cựu Phụ Huynh Liên Đoàn Chí Linh 
tuy không còn con em đang sinh hoạt trong liên đoàn, nhưng mối thâm tình vẫn còn thắm thiết, phải chăng 
cũng là mối khích lệ tinh thần hăng say đóng góp nhân tài và trí tuệ của các Phụ Huynh trẻ hôm nay. 
Rất mong quý ACE quan tâm xin đừng chần chờ e ngại cứ liên lạc với nhóm Cựu phụ huynh Liên Đoàn 
Chí Linh để giữ nối dây thân ái từ đây. 
Xin ACE liên lạc với chúng tôi như sau: 
Võ Hồng Nguyên nguyenhongvo@yahoo.com 
Nguyễn Lý Sáng yensang2@yahoo.com 

Ngay khi chuùng ta 
böôùc  vaøo tuoåi giaø, 

chuùng ta coù theå 
choùng queân rằng 
mình ñaõ töøng laø 

treû em 
Baden Powell 
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Security at the Moon Festival 
By Tammy Mac 
Last Saturday, I went to the annual Children’s Autumn 
Moon Festival at the Westminster Civic Center. No, I 
did not go there for the entertainment, booths, face-
painting, or free lanterns and mooncakes. Rather, I was 
mostly there for crowd control and security. 

 For those of you who don’t know me, I’m the 
kind of person who has a hard time saying “no;” also, 
I’m barely five fee tallt. So how could adults take me 
seriously? Indeed, I did have some slight problems con-
trolling the crowd, but if it weren’t for my crew mem-
bers helping me out, I would have had a breakdown. 
 However, knowing how Asian parents react 
when free items are being given out, I kind of expected 
the chaos and tumult. Yet this was my first year doing 
crowd control and security and I never expected it to be 
so stressful! There were parents cutting in line to be 
with “family,” shoving each other, or letting go of their 
child’s hand to get to the front of the line faster; I even 
heard about a woman who left her three-year-old in 
line to go to the bathroom! Needless to say, she wasn’t 
a happy camper when she came back to find that the 
line had moved and her daughter was lost. However, 
the rest of the night passed by quickly without too many 
problems thereafter, and all the parents and children 
left happily with their free lanterns and mooncakes, 
including the woman who lost her daughter because 
she later found her. 
 I daresay that my first year running crowd con-
trol and security was quite stressful, especially because 
the parents sometimes wouldn’t take me seriously due 
to my childish appearance, despite my official Ventur-
ering Scout uniform. However, I had the most fun 
cleaning up afterward because I got to mingle with 
other Venturers from Huong Viet. So even though most 
of my night had been hectic, I ended it on a good note 
when I made new friends. 

Website Liên đoàn Chí Linh 
www.liendoanchilinh.com 

 

Taøi Chaùnh Phuï Huynh:  
Tính ñeán ngaøy 30/09/2009 : 

 
Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . . $ 4,878.00 
 
Thu: 
Nieân lieãm töø phuï huynh :     480.00  
…Lời Phiếu Chợ :     560.00 
Rebate ( Nồi cho các Đội)    240.00 
Bán Lon chai : 40.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,320.00 
 
Chi : 
Bản tin47+48, Website + banner :    218.00 
Yểm trợ quỹ TT9 của LĐ  : 1,000.00 
Sinh nhật Liên đoàn               :    636.00 
Trailer + vật liệu tu bổ               : 2,292.00 
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,146.00   

 
Toàn quyõ  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 2,052.00 
 

 Lòch Sinh Hoaït :Lòch Sinh Hoaït :Lòch Sinh Hoaït :   
 

Thaùng 10/2009 : 
      3    Phaùt quaø Trung Thu 
     11    Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh  
     18    Hoïp Ñoaøn 
     25    Hoïp Ñoaøn  
 
Thaùng 11/2009 : 
      1       Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh 
    6- 8    Traïi Lieân Ñoaøn     
     15     Hoïp Ñoaøn  
     22     Hoïp Ñoaøn 
     29     Hoïp Ñoaøn 
 
Thaùng 12/2009 : 
      6    Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh  
    13      Hoïp Ñoaøn. 
    19    Phaùt Quaø Giaùng Sinh 
    20    Giaùng Sinh Lieân Ñoaøn  
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Moon Festival 

 O ctober 3, 2009, beginning at around 4 o’clock, 
was probably one of the most interesting days I have ever 
had. Through all of the things we did, like putting the bags of 
goodies together and distributing them to all the excited chil-
dren, I learned a plenty of valuable life lessons. One of the 
many lessons I learned that day is that one should appreciate 
what they have, or in this case…what is given to them.  
 Because parking was difficult to find, my brother and 
I had to walk in the scorching heat all the way to the West-
minster Civic Center, for it was Phat Qua Trung Thu and our 
lien doan volunteered to help out at this thrilling festival. As 
we arrived, the other scouts in Thieu had already begun as-
sembling the gift bags for the hundreds of little children. I 
immediately picked up items to put into the enormous Lee’s 
Sandwich bags. The items in the bags were: a paper lantern, 
a stick to hold the lantern by, a battery operated music stick, 
and a teeny tiny moon cake. This job was quite tiring, running 
back and forth, but as a team we Thieu pulled through and 
got all of the gifts ready for giving out. I was very tempted to 
eat a moon cake, however I knew better than that. Also, the 
music sticks were extremely irritating every time they turned 
on. At last, Alina passed out the meal vouchers!!! (I was 
starving…) 
 Joyfully, I rushed to the line to get some food. I had 
intended on sharing my banh mi with Katie, but I only re-
ceived half of one. I was literally flabbergasted because 
somebody else had received an entire banh mi and another 
person got soda with their sandwich. It was totally unfair, I 
got ripped off. L Oh well, at least I had something to eat. 
 Soon, it got darker…
it was almost time to distrib-
ute the gift bags to little ones! 
When it was finally 7:30, we 
got ready and stood behind 
the tables filled with huge 
Lee’s Sandwiches bags. 
Hordes of people rushed to-
wards us and snatched the 
bags from our hands. It was 
so hectic. I was seriously sur-
prised when the adults tried to 
get a bag and had no idea it 
was only for kids. I was just 
thinking, “Are you serious? 
Come on!” However, all of 
that negative energy left when 
the children smiled as they 
received a bag. The bags 
were quickly running out. 
Finally, it was all over. We 
were DONE! (…but not fin-
ished, we still had to sweep 
the area.) 
 It was a long day. I 
came home exhausted, but 

filled with myriads of life lessons. I think the most important 
one is that people shouldn’t be greedy. For example, parents 
would come up with these ridiculous excuses just to get more 
bags for themselves, or they’d sneak around the pile of bags 
and take one. It wasn’t even worth stealing because the gifts 
were just a little something for them to enjoy on Tet Trung 
Thu. Well, at least I’m not in Kha Thanh being security…they 
seemed to have had a pretty tough job. J I can’t wait until 
Phat Qua Giang Sinh to find what interesting situations 
would await me. 
 

-Vivian Truong 
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Trung Thu 

             Trung Thu was an awesome experience. I 
got to feel how working backstage felt like, and it was 
kind of fun. I came late, so I didn’t know what happened 
at first then people told me to open the bags and line 
them up. So I did. I was surprised at how many bags we 
set.  I thought it would take forever, but it didn’t. After we 
finished lining the bags and putting the lanterns, the 

moon cake, and the annoying song stick thing, we just 
hung out behind the tables next to the stage. Later, Phil-
lip Pham, Kevin Tran, Johnson Nguyen and I were as-
signed to guard the side of the tables so no one could get 
in. I thought if we stood there in a line, people would 
know not to go through, but they tried anyways. We had 
to tell them to go to the back of the line and they would 
complain on how long the line was. It was tiring because 
we had to stand the whole time. After a while, we began 
to pass out the bags. That’s when it got wild; People 
swarming in from inside, people trying to sneak in from 
outside. It was hard monitoring both, but eventually we 
got it done. After that we had to sweep the area of trash 
and try cramming it in the trash truck. It created a slope 
so we had to pact it in so it won’t fall. After that, we 
found Coca-Cola in a bin that people offered and I took 
one. At the end of the day, Matt showed us a new hand-
shake that we do at the end of the day.  

-Kevin Tan 

DT/DP camp 

The leadership camp was pretty interesting. It 
was different because most of the doi truong, doi pho 
camps were usually sleepovers. The only difference was 
the type of place.  The scoutmasters taught as a lot of 
things while we were at the camp. The lessons were 
worth learning. 
            The things everyone did was very fun. We spent 
most of our time learning. We also had fun. Although I 
have learned some things in the past, this camp in par-
ticular made me remember it because I now know how 
important it is to keep this precious information.We 
sewed patches onto our uniforms resembling our role in 
the patrol. Everyone also had a chance to learn how to 
make a woggle. 

Kevin Trần 


