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10 Năm Sinh Hoạt…10 Năm Sinh Hoạt… 

 T hế kỷ 21 mới đó đã bước sang một thập niên mới, Liên 
đoàn Chí Linh cũng đang chuẩn bị cho mình kỷ niệm quá trình sinh 
hoạt một thập niên. Nhìn trở lại với sự khiêm tốn của người Hướng 
đạo chẳng tạo được những bước đi vững chắc, nhưng dựa trên tinh 
thần lạc quan, quả thật đáng tự hào những thành quả đã đạt, nói đi 
nói lại chẳng là tự an ủi lấy để có thể vững bước trên con đường dài 
trước mắt. 
 Tân Mão đang bước đến để mọi người có cái nhìn lạc quan hơn 
cho nền kinh tế toàn cầu khả dĩ ổn định để rồi mọi người vững tâm 
đầu tư con, em mình trong sinh hoạt nhiều thử thách dưới sự hấp dẫn 
của cuộc sống tân tiến như hiện tại. 
Đối với Liên đoàn Chí Linh năm 2011 sẽ là điểm mốc cho sự vươn lên 
về mọi mặt: 

- Rút ưu khuyết điểm của hành trình 9 năm qua 
- Chuẩn bị cho hành trình mới 10 năm kế tiếp 
- Trau dồi, học hỏi… để sánh cùng các đơn vị bạn trong vùng. 
- Huấn luyện và rèn luyện theo chương trình của Hội Hướng 

Đạo Hoa Kỳ để tiếp tục hội nhập cuộc sống nơi cư trú. 
- Tiếp tục cập nhật và gìn giữ những truyền thống văn hóa VN. 
Trước thềm năm mới, Kính chúc quý Trưởng cùng gia đình, 

quý thân hữu, quý phụ huynh và toàn thể Hướng Đạo sinh sẽ có được 
một năm mới nhiều hạnh phúc, vạn sự như ý. 

Xin được dùng lời chúc của một phụ huynh liên đoàn Chí Linh 
chúc thêm đến quý vị “ Một Mùa Xuân Vừa Đủ” 

 
          Vừa đủ Vật chất                để  KHÔNG CÒN LO LẮNG 

Vừa đủ Tiền bạc                để  AN VUI CUỘC SỐNG 
  Vừa đủ Sức Khỏe              để  HOẠT ĐỘNG LỢI ÍCH 

        Vừa đủ Tài Năng             để  XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 
    Vừa đủ Nhiệt Tình          để  CỨU GIÚP THA NHÂN 

      Vừa đủ Niềm Tin             để  GIỮ VỮNG TINH THẦN 
            Vừa đủ Nghị Lực             để  THĂNG TIẾN VỮNG CHẮC 

                Vừa đủ Thành Công         để  CÓ LÒNG TỰ TIN 

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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Sớ Táo Quân…Sớ Táo Quân…  
 
Tiển Chúa Sơn lâm 
Đón Xuân Tân Mão 
Thần  Táo Chí Linh 
Tâu trình “rì pọt” 
Cứ theo thông lệ 
Vào dịp đầu năm 
Toàn thể Chí Linh 
Trại xuân họp mặt 
Mong sao lớp trẻ 
Tiếp bước cha anh 
Văn hóa giữ gìn 
Bản sắc dân tộc 
Đồng thời dự định 
Kỷ niệm mười năm 
Kế hoạch đề ra 
Đồng tâm góp sức 
Mỗi đầu  tháng họp 
Hưởng ứng điểm tâm 
Hàng quán đâu xa 
Thêm phần đóng góp 
Công khó người khôn 
Rửa xe gây quỷ 
Kêu gọi bà con 
Ủng hộ hết mình 
Những mong tài vật 
Gom đũ chi thu 
Tháng chín sang năm 
Vui chơi miễn phí. 
Xoay qua sinh hoạt 
Liên kết mười ba 
Vận động phụ huynh 
Đoàn sinh tham dự 
Thể thao văn nghệ 
Góp mặt tranh tài. 
Chung kết hai đoàn 
Chí Linh hạng thứ. 
 Riêng phần cácTrưởng 
Cũng cố tay nghề 
Dự khóa bằng rừng 
Địa phương tổ chức 
Tuổi trẻ vươn cao 
Bốn Anh ba gỗ; 
Vinh dự một đời 
Có anh Khóa Trưởng(*) 
Tổ chức Trại trường 
Tận Virginia. 

Lại còn khuyến khích 
Phụ huynh tham dự 
Hai vị quá dát 
Cùng một trung niên 
Hăng hái ghi danh 
Súc già đâu quảng  
Đi được một đàng 
Biết thêm một nẻo. 
Vui đời hướng đạo 
Trẻ mãi không già 
Ai bảo lên non 
Ngại chi tuổi tác. 
Thông tin nội bộ 
Ân bản Cờ Lau 
Hàng tháng vẫn ra. 
Ba hồi hơi trễ. 
Đàn sói Nhà nam 
Không quen tiếng Mẹ 
Việt ngữ trau dồi 
Kèm theo sinh hoạt 
“Cô giáo phụ huynh 
Theo khóa tu nghiệp 
Lớp Học Của Em”(**) 
Nhiệt tâm dạy dỗ 
Mỗi sáng chủ nhật 
Dưới tàn cây xanh 
Đàn trẻ ê a 
Tiếng mình ta hát 
Bước đường thăng tiến 
Bao lớp đoàn sinh 
 
 oOo 
 
Phương hướng đề ra 
Quyết tâm thực hiện 
Thành tích đạt được 
Danh hiệu Silver 
Đến Gold Award 
Sáu em chiếm giải 
Thiếu nam gắng đoạt 
Danh hiệu Eagle 
Đạt dược yêu cầu 
Ba em xứng đáng 
Biến cố nổi bật 
Họp Bạn toàn quốc 
Hai trưởng Phụ tá 
Trong BSA 
Khách mời đặc biệt 
Danh dự góp phần 

Mỗi mùa Giáng sinh 
Các em tiếp tục 
Phân phối quà tặng 
Thỏa niềm ước mơ. 
Chủ trương trẻ hoá 
Hàng ngũ lảnh đạo 
Tiến hành thuận lợi 
Theo bước đàn anh 
Hi vọng tương lai 
Đoàn sinh tiếp  nối 
Vững vàng tay lái 
Vượt bước thành công. 
Xoay qua đại hội 
Kỷ niệm mười năm 
Táo tôi kính cáo 
Quả lắm nhiêu khê 
Suốt cả năm ròng 
Mịt mùng khói lữa. 
Từ khi có chuyện 
Gây quỷ liên hoan 
Táo chẳng mấy khi 
Thong dong như trước. 
Chương trình vạch sẳn 
Bánh tét bánh chưng 
Bốn bữa ra quân 
Thành công tốt đẹp. 
Hướng về năm Mão 
Kỷ niệm mười năm 
 Họp mặt chung vui 
Hàn huyên tâm sự 
Cùng các Liên đoàn 
Tham gia cắm Trại 
 

Xin đừng lo ngại 
Ve ri weo cầm 
Không quên nhắn gữi 
Các em rời đoàn 
Nhớ hãy trở về 
Nối vòng tay lớn 
Quý Cựu phụ huynh 
Cùng quý thân hữu 
Những mong Quý vị 
Kết dây liên lạc. 
Loanh quanh lẫn quẩn 
Mượn sớ thêm lời 
Những mong đèn trời 
Cảm thông đại xá. 
Và trên tất cả 
Hoàng thượng anh minh 
Xuống chỉ giáng trần 
Thần linh phò trợ 
.Chúc cho trăm họ 
Vui Tết chú mèo 
Hướng Đạo Việt Nam 
Quyết tâm phục hoạt. 
Kính bái ,bài bai 
 
Táo Chí Linh. 
 
(*)WBCD;wood badge 
course director.Trưởng 
quàng dây 4 gỗ và chỉ 
dược làm khóa trưởng một 
lần trong đời 
(**)Bài thơ do Phụ huynh 
Thanh Liên đồng thời là 
Cô giáo tặng Sói CL.Bản 
tin Cờ Lau số 52. 
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Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn: 
Gây quỹ đầu tháng : 
Đầu tháng 10,2010 chương trình gây quỹ đầu tháng 
được tiếp tục bằng món ăn “Bò kho bánh mì hay Hủ 
tiếu bò kho”, công tác được phân chia và nhìn vào nồi 
bò kho tưởng chừng như nồi phở, sau khi trừ mọi chi 
phí, Quỹ 10 năm đã thu được $411.00. 

Rữa xe gây quỹ : 
Chủ nhật 24/10/2010 được chọn để thực hiện rữa xe, 
mặc dù thời tiết không được tốt trước đó một ngày, sự 
lo lắng cũng qua đi khi sang sớm mặt trời ló dạng, 
nhung nhiều chương trình cũng trở ngại cho công tác 
này, cuối cùng với cũng thu nhập khá cho buổi gây quỹ 
này là $328.00 
Ngày Halloween: 
Năm 2010 ngày Halloween rơi vào ngày chủ nhật, Ban 
Huynh Trưởng Liên đoàn quyết định thay đổi chương 
trình sinh hoạt của Liên đoàn vào ngày này bằng hình 
thức cho các em Hướng Đạo sinh tự sáng tác hóa 
trang để sinh hoạt, các em đã vui vẻ trong các trang 
phục mà hầu hết do chinh các em sáng tác và thực 
hiện, chính như vậy, Ban Huynh Trưởng sẽ có những 
chương trình tương tự trong tương lai như Tết Nguyên 
Đán, Tết Trung Thu … 
 

Thuyết Trình về Tội Phạm Thiếu Niên: 
Nhằm thực hiện Ticket về Huy Hiệu Rừng, Tr. Chris-
tine Nguyễn đã đề nghị Ban Huynh Trưởng thực hiện 
một chương trình thuyết trình về tội phạm Thiếu Niên, 
ngày chù nhật 15/11/2010 với sự liên lạc và mời gọi 
của Tr. Christine và sự giúp đở của Tr. Nguyễn Khanh 
( Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali) một buổi 
thuyết trình gồm các thuyết trình viên đên từ Ban xả 
hội chương trình Saturday night live và Cảnh Sát viên 
David Lê từ thành phố Santa Ana. Đây không chỉ để 
thực hiện một dự án mà còn có tác động trực tiếp đến 
không những cho những nhân viên thứa hành, các 
Trưởng hướng dẫn, các bậc phụ huynh, nhất là trực 
tiếp đối với các Hướng Đạo sinh trong lứa tuổi dễ bị 
vướng trong các tình huấn xả hội hiện tại. 

Công Tác Xã Hội : 
24/11/2010 là ngày vọng Lễ Tạ Ơn, trong chương trình 
của Nữ Hướng Đạo Châu Orange County, thuộc Đạo 
Westminster ( Service Unit1) các em nữ Hướng Đạo 
Sinh thuộc Thiếu nữ Nhị Trưng và Thanh Nữ Lê Lai đã 
tập trung tại tư gia Tr. Alina Lee để thực hiện các món 
bánh để cung cấp cho chương trình giúp thực phẩm 
cho những người vô gia cư nhân ngày Lễ Tạ Ơn, ngoài 
mục đích công tác, các em cũng đã cùng nhau học hỏi 
việc bếp 
núc, hợp tác 
làm việc 
trong tình 
Tỷ muội… 
 

Liên Thiếu 
Thám Du : 

Chủ Nhật 
12/12/2010, 
Liên Thiếu 
đã tổ chức một kỳ thám du tại Crystal Cove SP (8471 
North Coast Highway Laguna Beach CA 92651). Buổi 
thám du tạo nhiều cơ hội cho các Hướng Đạo sinh học 
hỏi.  
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Phát Quà Giáng Sinh: 
Thứ Bảy 18/12/2010 là lần thứ 9 Liên đoàn Chí Linh 
cộng tác với Ban Tổ Chức Niềm Mơ Ước Mùa Giáng 
Sinh thứ 18, năm nay, thời tiết có phần thay đổi, mưa 
gió đã dự trù sẽ trở ngại cho công tác phát quà, Ban 
Tổ Chức cũng đã thuê thêm nmhung lều lớn để che 
mưa, tình tráng kinh tế suy thoái nên sự bảo trợ không 
được dồi dào, số lượng quà đã ít hơn mọi năm, thế 
nhưng, vào phút cuối, BTC nhận thêm gần 2,000 phần 
quà nhưng đã 
không kịp phát 
đến tay các thiếu 
nhi. Các em 
Thanh đã giúp 
set up và giữ trật 
tự phát quà, các 
em Thiếu đảm 
trách gian hàng 
trò chơi và Phát 
quà, và năm nay, 
Liên đoàn Chí 
Linh trách 
nhiệm thực hiện 
lể chào cờ. 
Lễ Trao Đẳng 
Thứ và Tiệc Giáng Sinh : 
Vừa chấm dứt công tác phát quà Giáng sinh, từ phụ 
huynh, các Trưởng cũng như Hướng đạo sinh đã di 
chuyển nhanh đến ngôi giáo đường Tin Lành trên 
đường Valley View thuộc thành phố Garden Grove để 
chuẩn bị cho phần lễ trao Đẳng thứ và tiệc Giáng 
Sinh Liên đoàn, vì thời tiết nên phần lễ lên đoàn của 
các em Thiếu đã được dời lại. 
Đúng 5 giờ chiều, buổi lễ bắt đầu gồm có 4 em Thiếu 
nữ nhận Silver Award : Katie Diệp, Minh Nguyễn and 
Vivian Trương,riêng em Linh Phan vì bận công việc 
gia đình nên không thể tham dự; một Thanh nữ nhận 
Gold Award là Jennifer Trương, sau đó 2 em Thanh 
sinh nhận Eagles là các em Albert Nguyễn và Long 
Phan 

Thanh đoàn Retreat : 
Trong chương trình sinh hoạt hàng năm của Thanh 
đoàn, Ban Huynh Trưởng và Tuần Lãnh đạo đã đề ra 
một cuối tuần để các Thanh sinh sinh hoạt cùng nhau 
vào dịp cuối năm bước sang đầu năm dương lịch, năm 
nay, có tất cả 14 Thanh sinh tham dự cùng với một vài 
gia đình phụ huynh. 
Địa điểm là Lawler Alpine thuộc Riverside County, ở 
cao độ 5,000ft, các Thanh sinh và phụ huynh quay 
quần và đón đầu năm mới trên núi tuyết của vùng đồi 
núi Nam California. 

Lễ Thiếu lên đoàn : 
Dựa trên chương trình sinh hoạt của Liên đoàn, tháng 
12 vào thời điểm tổ chức lễ trao đẳng thứ và tiệc 
Giáng sinh là thời gian chuyển đoàn của các Hướng 
Đạo Sinh, tháng 12 vừa qua, Ngành Ấu không có đoàn 
sinh chuyển đoàn, Ngành Thiếu có 4 em sẽ chuyển 
đoàn, nhưng vì thời tiết và thời gian tổ chức không 
thực hiện được, Ban Huynh Trưởng Liên đoàn quyết 
định tổ chức nhân đầu năm Dương lịch khi Liên đoàn 
sinh hoạt sau khi nghĩ lễ cuối năm. Ngày chủ nhật đầu 
tháng và đầu năm 2011, Thanh đoàn Lê Lai chính 
thức nhận thêm 4 Thiếu nam chuyển đoàn là các em 
Kevin Đàm, Nick Đinh, Dominic Hồ và James Đổ. 
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Sinh hoạt truyền thống Nguyên Đán : 

 Nhằm giúp các em hiểu và áp dụng những tập 
tục cổ truyền, văn hóa truyền thống, Liên đoàn đã tổ 
chức buổi sinh hoạt vào đầu năm Tân Mão, các 
Trưởng cùng đoàn sinh không mặc đồng phục, thay 
vào đó là những trang phục mới và đẹp những ngày 
Tết Nguyên Đán tại quê nhà, sau nghi thức chào cờ 
đầu năm, các em được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 

sẽ đến từng trạm do Ban phụ huynh chuẩn bị gồm có 2 
trạm Bầu Cua, trạm chọi lon, trạm chúc Tết đầu năm, 
trạm hát các bài ca sinh hoạt, trạm ném vào ly, trạm 
quay vòng để kể chuyện, đọc luật… Ở mỗi trạm các 
em đều được phụ huynh lì xì phong bì đõ với hiện kim 
tượng trưng để chúc các em nhiều may mắn. 
Trong khi đó, phụ huynh thì bánh mứt và nhìn các con 
em vui xuân trong không khí ấm cúng gia đình. 

Tiệc gây quỹ Liên đoàn : 

 Một tiệc gây quỹ sẽ được tiến hành vào 
ngày chủ nhật 27/3/2011 nhằm giúp cho chi 
phí tổ chức trại kỷ niệm 10 năm thành lập Liên 
đoàn Chí Linh vào đầu tháng 9 năm nay, Tại 
Nhà Hàng Mon-Cheri 3150 W. Lincoln Ave 
#134, Anaheim, CA 92804, Chủ Nhật 27 tháng 
3 năm 2011 Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 
Tiệc Văn Nghệ Do các em Hướng Đạo Sinh và 
sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ thân hữu. 
Ngoài phần dự tiệc,  mọi người có thể đóng góp 
bằng hình thức mua vé số gồm các giải thưởng 
giá trị như: Giải Độc Đắc (Grand Prize):50 inch  
HDTV, Giải Nhất (1st Prize):   Laptop Com-
puter, Giải Nhì (2nd Prize):Digital Camera,  
Giải Ba (3rd Prize) : Wii Game và 20 Giải An Ủi 
(20consolation Prize). Người trúng không đòi 
hỏi phải có mặt lúc xổ số 
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Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :: 

Các Chương Trình Trao Đẳng Thứ : 
Liên đoàn Quang Trung-Ngọc Hồi : Chủ Nhật 
21/11/2010 tại phòng hội của nhật báo Việt Báo, Liên 
đoàn Quang Trung- Ngọc Hồi đã tổ chức lễ trao Đẳng 
thứ Gold Award cho 3 em Thanh nữ là các em Nghiêm 
Anh Thư, Vũ Quỳnh Chân và Vũ Quỳnh Anh. 

Liên đoàn Văn Lang : Thứ Bảy 11/12/2010 tại một trung 
tâm sinh hoạt của Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ thuộc 
Châu Orange County, thành phố Anaheim, Liên Đoàn 
Văn Lang đã tổ chức lễ trao Đẳng thứ Gold Award cho 3 
em Thanh nữ là các em Catherine Châu Trần, Mỹ-Nhi 
Trương và Uyên-Nhi Trần 
 
Liên đoàn Hướng Việt : Chủ Nhật 30/1/2011 tại thành 
phố Irvine, Liên Đoàn Hướng Việt đã tổ chức lễ trao 
Đẳng thứ Đại Bàng cho hai em Hướng đạo sinh  Nguyễn 
Kim Lân Jeffrey và Phan An Brian. 

Trại Chi Nhánh Úc : 
 
Trại Chi Nhánh "Nguồn Thật" của HĐVN Úc Đại 
Lợi đã được tổ chức tại McLaren Vale thuộc tiểu bang 
Nam Úc từ 29 đến 31.12.2010. Trại quy tụ đoàn sinh của 
5 Liên Đoàn: Lạc Việt (Nam Úc), Phù Đổng và Trần 
Hưng Đạo (Victoria), Bách Việt và Văn Lang (New South 
Wales) cùng vài trưởng từ Queensland. 
Nhân trại Chi Nhánh lần nây, Hội Đồng Trưởng Chi 
Nhánh Úc đã bầu lại Chi Nhánh Trưởng và Trưởng 
Nguyễn Tự Hiệp, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Trần 
Hưng Đạo đã được tái đắc cử vào trách vụ nầy.  
Trại Chi Nhánh lần tới sẽ được tổ chức từ 28 đến 
31.12.2011 tại trại trường Glenfield, gần Sydney (nơi đã 
là đất trại của Thẳng. Tiến 5 vào cuối năm 1995) và hứa 
hẹn một chương trình thật đặc biệt. Ban Tổ Chức 
Trại thân ái mời tất cả các đơn vị HĐVN tại Úc chuẩn bị 
tham dự và rất vui mừng đón tiếp các đơn vị HĐVN đến 
từ ngoài nước Úc. 

Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới : 
Hội Nghị hướng Đạo Thế Giới lần thứ 39 đã được tổ 
chức tại Curitiba, Brazil ( Ba Tây) từ 10 đến 14 tháng 
Giêng năm 2011, trong lần hội nghị ngày đã quyết định 
những chương trình lớn như sau: 
Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 40 sẽ được tổ 
chức tại Slovenia vào năm 2014 
Họp Bạn Ngành Tráng lần thứ 15 sẽ tổ chức tại Iceland 
vào năm 2017 
Trại Họp Bạn Thế Giới lần thứ 23 sẽ do 3 hội Hướng 
Đạo Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng tổ chức tại Hoa kỳ 
vào năm 2019. 

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

Thaùng 2/2011 : 
      6    Tết Nguyên Đán ( Tân Mão) 
     13    Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh 

     20    Hoïp Ñoaøn 
     27    Chaøo Cờ Đầu Năm  
Thaùng 3/2011 : 
      6    Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh  
     13     Hoïp Ñoaøn 
     20    Hoïp Ñoaøn    
     27    Tieäc Gaây Quyõ      
Thaùng 4/2011 : 
   1-3    Trại Xuaân Lieân Ñoaøn 
     3      Court of Honor 
    10    Hoïp Ñoaøn. 
    17    Hoïp Ñoaøn. 
   24      Hoïp Ñoaøn. 
 29-30   District Camporee   
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Road to Eagle 

 I first joined Boy Scouts when I was in ele-
mentary school. I didn’t enjoy Boy Scouts at this point 
because I had to wake up early every Sunday morning 
instead of sleeping in. In Cub Scouts, I learned the very 
basics to becoming a Boy Scout. I learned how to do 
knots, sing songs, and play games. 
 As I progressed and moved up to new place, 
everything seemed harder. At camps we had to cook 
our own food and pitch our own tent. Here I learned 
the skill of taking care of myself and my patrol at 
camp. These skills were very valuble later on in the 
future. 

 As I grew older I obtained a couple leadership 
roles and moved up the ranks slowly but steadily. I be-
came more reliant on myself and my patrol instead of 
having to be baby-sat by our leaders. Time passed and 
I began nearing my Eagle rank. I began focusing on 
my merit badges. I got most of my non-required merit 
badges done from Merit Badge Day, and then I began 
focusing on the required ones by taking it from the 
counselors that offered it. After the merit badges were 
out of the way, I had to plan my own project and ex-
cute it. Throughout all these steps I had my friends and 
family helping me along the way. If it wasn’t for them, 
I don’t know how far I could’ve come.  

                   Long Phan 

Getting My Silver Award 
The road to attaining my Girl Scout Silver 
Award was a long, tedious journey, filled with a 
lot of hard work and procrastination. It took me 
about two years to finish the whole project. With 
a lot of encouragement from my family and 
scout leaders, I eventually got to the finish line. 
I began working on the Interest Projects for the 
Silver Award two summers ago. I chose the fol-
lowing Interest Projects: From Shore to Sea, 
Your Own Business, and Do You Get the Mes-
sage?.  When I first began doing these projects, I 
chose the easiest ones to do first. And by lagging 
on the projects, summer came to an end. School 
started and I put it off for a very long time. 
I resumed the project the following summer.  
Once again, I picked the easiest of what was left 
to do for each project. However, soon it had to be 
finished. So, I crammed and I barely finished 
the Interest Projects in time. 
Next, I did my Final Project with Linh, Katie, 
and Minh. We planned to have an Arts and 
Crafts Fair for the Chim Non and Soi Con. We 
taught them how to make picture frames, lan-
yards, bracelets, and paper flowers. The fair 
went exceedingly well, from only a couple of 
weeks’ planning. 

Finally, it was the day of the Christmas Party, 
in which I was receiving my Silver Award. It 
was a satisfying feeling standing on that stage, 
having Tr. Alina put the ribbon around my 
neck, and being handed the Certificate of Recog-
nition. I feel accomplished and proud of my 
achievement. I learned that it is very important 
not to procrastinate because it may end up 
badly. I was very lucky this one time, and this 
will hopefully be the last time I ever make the 
mistake of procrastinating. 
-Vivian Truong 
 



Soá   53                      LIEÂN  ÑOAØN  CHÍ LINH           TRANG   8 

 

Website Liên đoàn Chí Linh 
www.liendoanchilinh.com 

PHÂN  ƯU 
Trưởng Gấu Kiên Nhẫn  
Đoàn Văn Thiệp 

Cựu Ủy Viên Liên Lạc QuốcTế 
Bộ Tổng Ủy Viên Hôi Hướng Đạo Việt Nam 

Cựu Ủy Viên Đặc Trách Bắc Mỹ 
Hội ĐồngTrung Ương HĐVN 

Thành viên Gia Đình Bách Hợp Nam Cali 
vừa lìa rừng vào chiều thứ Năm ngày 27.1.2011 
tại Tư Gia,thành phố Stanton, Orange County. 

Hưởng thọ 91 tuổi. 
 

Thành Kính phân ưu cùng GĐBH Nam Cali,  
Chị Thiệp và tang quyến 
Nguyện cầu hương hồn  

Trưởng Gấu Kiên Nhẫn Đoàn vănThiệp  
sớm được tiêu diêu về Miền Cực Lạc. 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH 

Taøi Chaùnh Phuï Huynh:  

Tính ñeán ngaøy 10 / 2 / 2011 
 

Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . $ 2,151.50 
 
Thu: 
Nieân lieãm töø phuï huynh : .$ 3,500.00 
 
Chi : 
Bảo trợ các đơn vị . . . . . . . . . . . . .  .$ 60.00 
Quà GS các Trưởng và Phụ Huynh .$ 607.00 

Thực hiện Khăn Quàng LĐ . . . . . . .$ 400.00 

Website, lưới Volleyball, Bảo hiểm Trailer, Cờ 
Lau và linh tinh . . . . . . . . . . . $ 1,093.25 

Tổng số chi . . . . . . . . . . . . . . . .   .$ 2,160.25 

Quỹ hiện có . . . . . . . . . . . . . . . . .$3,491.25 
 

Quỹ Kỷ Niệm 10 năm LĐ : 

Tính ñeán ngaøy 10 / 2 / 2011: 
Tồn quỹ kỳ trước :          $ 9,423.50 
 
Thu: 
 -  Rữa xe: ……………………………...........$ 328.00         
-  Bán Bò kho …………… ........................... $ 411.00 
-  Bán lon chai………………………….…..  $   28.00 
-  Donation (xổ số TV)…………………...… $ 700.00 
-  Donation (xổ số Laptop)………………………   $ 500.00 
-  Tiền lời phiếu chợ……………………..…...….... $ 280.00 
- Yểm trợ in vé Tiệc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   $ 125.00 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,372.00 
Chi: 

In vé  Tiệc, Xổ số ) . . . . . . . . . . .   . . . . . . . .$ 380.00 
TV xổ số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   $ 676.00 
Laptop xổ số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    $ 465.00 

         . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   $ 1,521.00 
 
 Toàn quyõ  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 10,274.50 

Lord Robert Baden-Powell of Gilwell 


