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Chí Linh 10 năm …Chí Linh 10 năm …    

 Trại Kỷ niệm 10 năm  của Liên  đoàn Chí Linh  đã  được khai mạc dưới ánh 
nắng cuối hè của công viên Rancho Jurupa Park thuộc thành phố Riverside  với hơn 
500 trại sinh tham dự, 2 ngày trại cuối tuần nhân ngày Lễ Lao Động của Hoa Kỳ đã 
được chấm dứt dưới cơn mưa đầu thu khi buổi lễ bế mạc vào sáng thứ hai. 

Đối với Liên đoàn Chí Linh : niềm hãnh diện khi đã tổ chức một kỳ trại để kỷ niệm 10 
năm thành lập với sự tham dự của các đơn vị bạn trong vùng  : Thiếu đoàn Hoa Kỳ 
1134,  Thanh  đoàn  Bạch  Đằng  Giang,  Liên  đoàn  Hùng  Vương,  Liên  đoàn  Quang 
Trung – Ngọc  Hồi, Liên đoàn Vạn Kiếp . 

Chương trình trại đã được chia thành 2 phần, phần đầu dành cho Liên đoàn Chí Linh 
kỷ niệm 10 năm thành lập bắt đầu bằng Lễ chào cờ khai mạc, lễ trao Huy Hiệu Rừng, 
các đơn vị kết thân, buổi BBQ do Liên đoàn Chí Linh khoản đãi toàn trại, đêm  lửa 
trại “ Chí Linh by night”. Phần hai do các tiểu trại Ngành thực hiện với sự điều hợp 
của  Liên  đoàn  Hùng  Vương  về  Ngành  Ấu,  Liên  đoàn  Quang  TrungNgọc  Hồi  về 
Ngành Thiếu, Liên đoàn Vạn Kiếp về Ngành Thanh được cô động những sinh hoạt 
như kết thân, trò chơi trạm để các em có cơ hội cùng sinh hoạt chung trong một Đàn, 
Đội và Tuần; Chương  trình  được kết  thúc bởi  đêm văn nghệ do Thanh  đoàn Bạch 
Đằng Giang phối hợp các đơn vị để chúc mừng Liên đoàn Chí Linh. 

Đối với phụ huynh  : Sự cố gắng đóng góp  từ 2 năm qua để có một ngân khoản  tổ 
chức trại không chỉ cho chính đoàn sinh là con, em mình mà còn cho đoàn sinh các 
đơn vị khác, sự hy sinh đã mang đến kết quả qua kỳ trại vừa qua, sự tham dự trại rất 
đầy đủ để cùng tiếp tục làm việc phục vụ trong mọi lãnh vực giúp cho trại thành công 
hoàn mỹ. 

Đối với các em Hướng Đạo Sinh, mỗi em đã cố gắng vâng lời các Trưởng, Gắng sức 
luyện tập, Sắp Sẵn để kết thân, Khai Phá trong sáng kiến để tự phấn đấu và chứng tỏ 
cho bậc đàn anh niềm hãnh diện trong quá trình trau dồi và học tập . 

Đối với Ban Huynh Trưởng : sự kết hợp chặt chẽ đã giúp chúng ta vượt mọi trở ngại 
để hoàn tất chương trình kỷ niệm 10 năm của Liên đoàn : Tạo mọi phương tiện để có 
sự hợp tác và tham dự trại của các đơn vị bạn, sát cánh với Ban Phụ Huynh để tổ 
chức những chương trình gây quỹ, chuẩn bị luyện tập cùng các em để đạt được một 
chương trình xuất sắc cho kỳ trại nhiều thú vị và kết quả. 

Liên  đoàn  Chí  Linh  cảm  tạ  Ban  Thường  Vụ  HĐTƯ/HĐVN,  các  Liên  đoàn  Quang 
Trung Ngọc Hồi, Hướng Việt và Thiếu  đoàn 1134  đã gửi quà  tặng mừng cho Liên 
đoàn 10 tuổi, cảm tạ những thư chúc mừng của Anh Chị Em Hướng đạo khắp nơi. 
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Chương trình của Ấu đoàn ngày chủ nhật 4 tháng 9 
cũng bận rộn không kém gì ngày thứ bảy. Từ 7 giờ 
sáng các em đã được tập hợp để chuNn bị làm lễ nhận 
khăn, nhận huy hiệu cánh và đầu sói. Lại một kỷ lục 
đáng ghi nhớ trong kỳ trại này là có đến 16 em được 
tuyên hứa. Số em tuyên hứa quá đông nên thời gian 
kéo dài làm tất cả đều đói lả kể cả Trưởng Nghĩa, 
Truởng Mai Anh và phụ huynh vì chưa kịp ăn điểm 
tâm. 

 

Sau nghi thức tuyên hứa, các em được nhận áo thun 
đồng phục màu tím với huy hiệu 10 năm của Liên 
Đoàn. Các em lại vội vã ăn điểm tâm để kịp tham gia 
trò chơi cùng với các Ấu sinh của các L/Đ bạn lúc 9 
giờ sáng. Để kết tình thân ái, các em được lập thành 
nhóm. Mỗi nhóm đều có mặt các em của các Liên 
Đoàn khác cùng nhau vui chơi các trò chơi theo từng 
trạm. Tất  cả  những  trò chơi   đều mang tính  chất kết 

Sinh Hoạt Ấu Đoàn 

 Vào những ngày cuối tuần của lễ Lao Động 
Hoa Kỳ, các em trong Ấu đoàn Nguyễn Trãi/Lê Chân 
đã nô nức cùng Cha Mẹ và gia đình đến dự cuộc cắm 
trại kỷ niệm 10 năm sinh hoạt của Liên Đoàn tại Ran-
cho Jurupa Park, Riverside CA từ ngày 2 đến ngày 5 
tháng 9, 2011. 

 

Sau phần lễ chào cờ thật trang nghiêm, trại chính thức 
được tuyên bố khai mạc vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 3 
tháng 9, 2011. Tham dự trại kỳ này còn có sự tham dự 
của các Liên Đoàn bạn như Liên Đoàn Quang Trung-
Ngọc Hồ, Liên Đoàn Hùng Vương, Liên Đoàn Vạn 
Kiếp, Thanh Đoàn Bạch Đằng Giang và Thiếu Đoàn 
1134 Hungtington Beach để cùng chúc mừng Liên 
Đoàn Chí Linh được 10 năm sinh hoạt. 

Tổng số các em Ấu sinh tham dự trại lên đến con số 
kỷ lục 36 em, gồm có 20 Chim Non và 16 Sói con. 
Sau nghi thức chào cờ, các em bắt đầu chơi đùa kết 
thân cùng nhau. Đến giờ ăn trưa các em lại được phụ 
huynh bồi dưỡng với món phở gà Chí Linh thơm 
ngon.  Những em trình diễn trong skit lại phải tập 
luyện lần cuối, cùng với các anh chị Thiếu và Kha 
Thanh để chuNn bị cho đêm lửa trại tối thứ Bảy. 
Trưởng Mai Anh đã bỏ ra thật nhiều thời gian và công 
sức tập luyện với các em trong nhiều ngày trước đó. 
Sau phần tập duyệt lần cuối, các em chuNn bị tham dự 
buổi ăn tối BBQ do Liên đoàn khoản đãi các đoàn bạn. 
Và rồi sau bao nhiêu ngày luyện tập, buổi trình diễn 
văn nghệ lửa trại của Liên Đoàn đã nhận được thật 
nhiều tràng vỗ tay nồng nhiệt của phụ huynh và các 
Liên Đoàn bạn có mặt. 
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thân, thử thách và tình đồng đội như lái xe, vượt 
qua chướng ngại vật, chuyền banh bằng muỗng, 
nấu ăn (món bánh xu-xê thật tuyệt vời!), nhảy bao 
bố, nhặt banh sau khi quay vòng… 

 

Xin một tràng pháo tay cho các trưởng và các phụ 
huynh đã góp tay trong phần tổ chức và hướng 
dẫn các em trong giờ sinh hoạt lành mạnh và bổ 
ích. Chiều chủ nhật vì thời tiết quá nóng, các em 
cũng được Truởng Mai Anh và một số phụ huynh 
đưa đi chơi Water Park ngay trong khuôn viên của 
trại. 

Phần lửa trại tối Chủ nhật do các Liên Đoàn bạn 
đảm trách.  Các em Ấu sinh được dịp thưởng thức 
những màn múa, màn kịch, đơn ca, hợp ca và trình 
tấu đàn guitar thật ngoạn mục của các đoàn sinh 
bạn. Đặc biệt kỳ trại năm nay đúng vào những 
ngày  chuNn  bị  đón  Tết  Trung  Thu  nên  các em  

 
cũng vừa được thưởng thức văn nghệ vừa tìm hiểu 
sự tích chú Cuội Chị Hằng trong các tiết mục.  Sau 
phần lửa trại các em lại được xem phim Tangled 
với màn ảnh lớn ngoài trời thật là thú vị trước khi 
chia tay về lều đi ngủ. 

Sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 9, các em một lần 
nữa được sinh hoạt chung với các Ấu sinh bạn 
trước khi chia tay. Truởng Mai Anh đã khéo léo 
điều khiển trò chơi Bão Gọi và trò chơi Chim Bay 
Tìm Tổ để hoán chuyển vị trí của các em nhằm 
giúp các em nối kết tình thân với các bạn mới. Các 
em đã phải luyến tiếc chia tay để chuNn bị cho lễ 
chào cờ kết thúc kỳ trại. Không biết đây có phải là 
sự thử thách của ơn trên đến với các em hay 
không, sau mấy ngày thời tiết nóng lên đến cả 100 
oF, ngay đúng vào buổi lễ bế mạc, trời lại đổ cơn 
mưa. Một số các em che mưa dưới tấm bạt, một số 
các em nhỏ được phụ huynh che bằng canopy, một 
số em đứng dưới mưa, tất cả cùng nhau làm lễ bế 
mạc với muôn vàn luyến tiếc trước lúc chia tay. 

Chương trình cắm trại kết thúc với phần bridging 
của các em lên Thiếu, lên Kha Thanh. Tất cả có 3 
Chim non : Nancy Phạm, Kayla Diệp, Christina 
Đỗ và 3 Sói Con Ryan Nguyễn, Albert Lưu, Khoa 
Trần được lên Thiếu trong kỳ trại này. Buổi lễ 
cũng diễn ra dưới cơn mưa lất phất. Có phải 
những giọt mưa rơi xuống là những giọt nước mắt 
của các em lưu luyến rời xa tổ Chim non để chấp 
cánh bay đi tìm mồi, sẵn sàng tập tễnh đi săn của 
bầy Sói con, hay của các em thiếu sinh chuNn bị 
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đón nhận những thử thách đang chờ trước mặt.  
Hay đó là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh 
phúc của các bậc phụ huynh khi thấy được con 
mình trưởng thành thêm một bước.  

Mong sao những giọt nước mưa này sẽ là những 
sức sống, những nghị lực được chăm tưới vào các 
em đoàn sinh Chí Linh để các em được phát triển 
lớn mạnh hơn trong tương lai. 

Hẹn gặp nhau kỳ trại tới. 

Uy Liêm 
Phụ huynh Sói Con 



PAGE 5 NEWSLETTER TITLE SOÁ  56 DB SOÁ  56      LIEÂN ÑOAØN CHÍ LINH                                                                                              TRANG  5 

THÚ VN 

Kỷ niệm 10  năm của L/D Chí Linh  cho tôi thật 
nhiều ấn tượng đẹp. 

- Thú vị  khi đưọc sống 3 ngày trại trong tình 
thân ái với anh em bè bạn và có dịp quen biết thêm với 
các anh chị mới đi trại lần đầu. 

- Thú vị khi đưọc thấy các em kết thân với các 
liên đoàn bạn, có cả một đơn vị Mỹ. Hồi đó tới giờ tôi cứ 
nghĩ : Mỹ Việt khác văn hóa , không chơi với nhau được! 
Quê một cục ha! 

- Thú vị  khi được ngắm nghía sân khấu mình: tuy 
đơn sơ nhưng rất nghệ thuật và đầy ý nghĩa, ánh sáng đầy 
đủ , tạo nét lung linh, quyến rũ cho một Chí Linh by 
Night. 

- Thú vị khi được tham dự 2 buổi lửa trại. Rất xúc 
động khi xem các em Chí Linh trình diễn cuộc đời hướng 
đạo. Từ lúc còn là cô cậu bé ngơ ngác, nhút nhát theo 
thời gian biến đổi thành các cô cậu Kha Thanh đầy năng 
lực rồi trở thành Trưởng giúp ích coi lứa tuổi nhỏ hơn 
như em ruột của mình. Sự chuyển hóa đó làm tôi liên 
tưởng đến quá trình của con bướm. Từ cái trứng biến nở 
ra con sâu, con ngài nằm trong kén và phải tự phá kén để 
biến  thành con bướm đẹp tung cánh bay cao. Nhưng ở 
đây mười năm tôi luyện, biết bao sự hy sinh dạy dỗ của 
cha mẹ, uốn nắn rèn luyện của Huynh Trưởng để các em 
các cháu trở thành người hữu ích cho xã hội tương lai. 
Đêm thứ hai tôi được xem các liên đoàn biểu diễn và ôn 
lại lời Hứa Hướng Đạo và rồi ngẫm nghỉ lại bản thân đầy 
tội lỗi của mình cũng là điều thú vị và từ đó tôi mới thấy 
thông cảm với cái “nghiệp hứng đạn” của nhà tôi. 

-Thú vị khi được thưởng thức tài nghệ nấu  nướng 
của các anh chị phụ huynh Chí Linh. Nấu cho hơn 100 
người ăn không phải là chuyện đơn giản, vậy mà các anh 
chị thật đảm đang để lo ăn sáng, ăn xế trưa, ăn trưa, ăn 

xế chiều, ăn chiều, ăn tối, ăn khuya. Phải chi tôi có HAI 
bao tử thì hay biết mấy! 

- Thật là thú vị trong giờ tinh thần, vừa có Linh 
Mục,  vừa có Thuợng Tọa  dâng lễ tạ ơn cho tất cả mọi 
người. Cám ơn Chúa, cám ơn Phật đã giữ gìn liên đoàn 
10 năm qua và cầu xin các Đấng Bề Trên ban ơn lành 
trên con cháu Chí Linh hôm nay và ngày mai. 

- Thật là thú vị nhìn thấy các liên đoàn bạn chia 
sẻ với Chi Linh buổi tiệc thân mật trên thảm cỏ xanh , bầu 
trời xanh với làn khói mỏng từ các lò BBQ. Và thật thú vị 
hơn vì nơi đây tôi lại học được bài học “lịch sử” khi nhắc 
lại  trận chiến  200 năm về trước của Vua Quang Trung 
tại Ngọc Hồi cũng như Lê Lai liều mình cứu “Chúa” để 
thành câu “21 Lê Lai 22 Lê Lợi”. 

- Thật là thú vị khi có một buổi chiều với âm nhạc 
bỏ túi.  Nghĩa là đứng ở góc nào trong park cũng có thể 

nghe được tiếng hát các ca sĩ Chí Linh trong tiếng đàn 
điêu luyện của các anh Hiến, Trung, Hưng….Thêm thú vị 
khi về đêm lại có một buổi tối văn nghệ phụ huynh by 
night nữa. Thú vị thêm khi được cuộn mình trong túi ngủ 
mà thưởng thức các ca khúc quen thuộc qua giọng hát 
thân thương của các anh chị Chí Linh để thấy mình như 



trẻ lại với thời xa xưa rồi đi vào giấc ngủ đầy mộng đẹp.  

-Thật là thú vi khi hai thế hệ Trương Vĩnh Ký gặp 
nhau. Một học trò Petrus Ký tìm được cô giáo dạy trường 
mình, dù không học với cô, nhưng hai cô trò khơi lại  kỹ 
niệm về ngôi trường của họ sao mà như mới ngày nào 
“Một mai tan trường cũ – Bốn phương chí tung hoành – 
Còn đây bao ngày sáng – Phải luyện tôi chí trai….”  

-Thú vị  được nhìn thấy thằng con mình được lên 
đoàn. Cái thằng “lùn” của mẹ, hỏi cháu sao phải lên kha 
sớm vậy, cháu hãnh diện trả lời “Mẹ ơi năm nay con lên 
lớp 10 rồi” Ừ nhỉ, tại cháu không chịu ở trong bụng mẹ 
cho đủ ngày đủ tháng nên bây giờ phải chạy theo các 
bạn. 

- Thật là thú vị khi nhìn bầu trời bị mưa buổi 
sáng, dù anh Hùng đã gọi điện thoại yêu cầu trời delay 
tới sau 12 giờ trưa…” Có thú vị không khi nhìn thấy mưa 
rơi từng đợt báo hại các phụ huynh và các em dọn dẹp tất 
bật, vất vả,  áo quần lều trại xe cộ lem luốc. Tấm lòng 
cha mẹ xót xa khi nhìn  con mình ướt át không khéo lại 
bịnh? Nhưng …thật là thú vị khi nhìn thấy Sói Ấu Thiếu 
Kha Thanh đang thưởng thức mưa với nhau đầy tình thân 
ái, không phân biệt đoàn anh đoàn tôi trú mưa chung với 
nhau trong một canopy nhỏ bé. Thế mới biết điều luật số 
4 hay đến thế nào “HĐS là bạn của tất cả mọi người …” 

- Thật là thú vị khi nhìn thấy sự thành công của 
Liên Đoàn, thú vị  hơn khi cầm Đặc San 10 Năm Chí 
Linh để thưởng thức những hình ảnh cũng như nội dung 
trong sách linh động đầy súc tích của tuổi trẻ Chí Linh. 

- Thật là thú vị khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, 
khuôn mặt tươi rói dù rất là mệt của anh Trưởng đầu đàn 
Chí Linh và ái nữ xinh đẹp của anh cùng các Trưởng trẻ 
khác. 

- Thú vị được nhìn thấy tất cả mọi người được 
mặc áo 10 năm của liên đoàn mình. Nhìn chung quanh 

cứ tưởng ai cũng là người của Chi Linh, chỉ tại mình 
không quen họ mà thôi. “Xanh mặt”  nhất là khi thấy 
ông xã nhà mình bắt tay “dụ” cô trưởng của Hùng 
Vương đi dạo bờ hồ may nhờ LĐT Hùng Vương “khóc 
lóc”kéo cô trưởng xinh đẹp ấy trở về đoàn Hùng Vương. 

-Thật là thú vị khi  vợ chồng tôi và hai “nhóc” (nhà 
tôi bảo “nhóc” gì nữa mà “nhóc”, Kha rồi đó mẹ à) 
được sống với niềm hãnh diện là thành viên của Liên 
Đoàn Chí Linh dù mới được 2 năm tuổi. 

Thật là thú vị khi được đánh gíá TRẠI 10 NĂM 
CHÍ LINH TUYỆT VỜI TRÊN CẢ TUYỆT VỜI. 

Em Hát 
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Ngay khi chúng ta bước  vào tuổi già, chúng ta 
có thể chóng quên rằng mình đã từng là trẻ em 



Tôi đã được gì ... 
sau 10 năm ChíLinh 
 Có bao giờ bạn cảm thấy căng thẳng vì công 
việc làm ở nơi làm việc quá nhiều hoặc đòi hỏi suy tư 
sắp xếp của bạn, hay máy móc kỷ thuật vi tính rắc rối 
khiến bạn không có phút giây thư giản nào; và bạn ước 
ao được nghỉ xả hơi cho tinh thần quân bình lại…Thế 
thì bạn hãy đến với LĐ Chí Linh, nơi con em bạn sinh 
họat vui chơi hàng tuần, bạn sẽ cùng con em thỏai mái 

một buổi sáng ngòai trời, không khí trong lành và một 
chút nắng một chút gió với vài bằng hữu. 

Có bao giờ bạn cảm thấy bực bội vì bao nhiêu việc 
nặng nhẹ trong nhà mà mình phải làm sau một tuần vất 
vả vì công việc làm ở sở. Bạn chỉ muốn bỏ mặc hết, 
nằm dài ngủ nướng hay uể ỏai ngồi xem TV với ly cà 
phê trên tay…Thế thì tại sao bạn không đến ngay park 
WestPark mà xem con gái bé nhỏ của mình đang bi bô 
học tiếng Việt, hay cậu con trai chững chạc trong bộ 
đồng phục đang cùng các bạn nó thi đua trong sinh 
họat. Tất cả sẽ mang đến cho bạn chút sảng khóai tinh 
thần, để khi về nhà bạn bắt tay vào công việc với tâm 
hồn nhẹ nhàng vui tươi. 

Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản buồn bã vì sự mất 
mát một người thân yêu trong gia đình hay một người 
bạn thân mến trong đời. Bạn chỉ muốn trầm tư suy nghĩ 
đến sự mất còn trong cõi nhân sinh, bạn thấy hết sự bất 
lực của con người trong kiếp sống, khiến bạn không 
còn muốn đua chen ham sống làm gì. Nến như bạn ghé 
qua nơi sinh họat của LD ChíLinh, hay bất cứ LĐ nào, 
bạn hãy nhìn coi lớp tuổi trẻ hăng say trau dồi con 
người mình cho mai sau, bạn thấy được tất cả sự hi 
sinh cá nhân của các Trưởng HĐ để đào luyện cho các 
em một tinh thần sống vì tha nhân. Lúc đó bạn có thể 
bước ra khỏi tâm trạng yếm thế chán chường của mình 
để nghĩ đến sự đóng góp thực tế đem lợi ích đến cho 
bao người. 

Có bao giờ bạn cảm thấy đau khổ bi quan vì sự đổ vỡ 
hạnh phúc gia đình, hay sự mất mát vì thiếu vắng 
người yêu. Bạn nhìn đâu cũng thấy tòan đen tối, bạn 
không tìm được nụ cười hay chút xoa dịu tinh thần 
nào, bạn không biết than thở cùng ai, chia xẻ vui buồn 
với ai. Niềm cô đơn khiến bạn mất phương hứơng 
trong cuộc sống, bạn thiếu tin tưởng ở tương lai, không 
biết bắt đầu lại từ đâu…Vậy thì bạn thử đến với LĐ 
Chílinh, hãy gói trọn niềm đau cất kỹ ở nhà và mở lòng 
mình ra với bạn bè, vui chơi với lớp trẻ, hòa mình với 
lớp già. Cả một thế giới vui tươi mở ra kêu gọi bạn 
tham gia, thế thì hạnh phúc đâu còn là ảo ảnh, phải 
không bạn? 

Trong dịp đi trại 10 năm kỷ niệm ChíLinh, tôi ngồi 
nhìn các phụ huynh già trẻ sinh họat, tôi không tìm 
thấy gương mặt ưu tư cau có nào, đâu đâu cũng rộn rã 
tiếng cười nói với nét mặt thư giãn; Không phải không 
có người buồn đâu, nhưng họ tạm cất giấu nỗi lo toan 
đâu đó, để vui với mọi người khi ăn uống lúc ca hát. 
Thôi thì đủ thứ giọng cười, cười hể hả, cười khà khà, 
cười châm chọc, cười nhẹ nhàng, cười ré lên…tất cả 
biểu lộ tâm trạng thỏai mái phấn khởi. 

Lâu lâu có dịp “quên đời” tại sao mình không tận 
hưởng phải không các bạn? Đó là những gì tôi đã có 
được khi đến với LĐChíLinh. 

Lão Phụ huynh 
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Trại là nơi rộng rãi nhưng không có chỗ cho 
kẻ đi rong không chịu tham dự vào những việc 

nhỏ cần phải thực hiện, không có chỗ cho 
những kẻ trốn việc hoặc hay càu nhàu 
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MỞ MẮT VỀNH TAI HÍC HÍC LỖ 
MŨI…. “10 NĂM NỮA” 

 S áng thứ bảy vừa vào đến đất trại, tôi 
đã hát cho nhà tôi và cháu Patrick con anh An 
Dương Vương nghe bài “Trời mùi gì thơm quá cô 
đầu bếp của tôi ơi – Sao cô cho tôi ăn món chi 
tuyệt vời….” Mùi thơm bốc lên ngào ngạt đến nỗi 
ngứa nghề “sói con”, tôi đã phải  “mở mắt” thật to, 
“vểnh tai” thật cao và “híc híc” lỗ mũi thật to hít 
một hơi xem mùi thơm này phát ra từ đâu.. “híc 
híc” thơm quá chịu không nổi….. 

Qua ải đầu tiên, Quang Trung Ngoc Hồi, không 
có, mùi thơm còn ở xa lắm, thêm một làn ranh 
nữa, đoàn HĐ Mỹ 1134 Huntington Beach thì 
chắc chắn không có “mùi” này rồi. Hương thơm 
ngào ngạt càng lúc càng gần, Hùng Vương, Bạch 
Đằng Giang, Vạn Kiếp cũng chẳng có. Chẳng lẽ 
“mở mắt” “ vểnh tai” của Sói con lụt nghề rồi sao 
nè…, đi đi thêm nữa vào sâu bên trong.. Oh càng 
lúc mùi thơm này càng gần và đúng rồi….NÓ 
ĐÂY RỒI….. MÙI THƠM CỦA PHỞ GÀ…. MÀ 
TÔI HẰNG MONG ĐỢI. 

Từ ngày lập gia đình đến nay đã gần 20 năm rồi, 
ít khi nào ra tiệm tôi order phở BÒ cả vì đối với 
tôi, chẳng ai nấu phở bò ngon hơn nhà tôi cả. Chỉ 
cần nhìn thấy nhà tôi hầm xương qua đêm đến 
chiều hôm sau rồi hớt bọt, thái miếng thịt thật 
mỏng cho gia đình thưởng thức với cả một tấm 
lòng thì tiệm, phở nào ngon hơn phở bò nhà tôi 
đây. 

Hôm nay đây, phải nhìn thấy nồi phở to hơn 100 
lít thế này thì mới thấy được tất cả tấm lòng của 
chị EM, chị thương mến anh chị em Chí Linh 
đến chừng nào. Chị làm không mệt mỏi với 10 

năm lửa khói, không kêu ca và lúc nào nụ cười 
cũng nở trên môi. Cùng chị Loan, chị Quỳnh, chị 
Sung và các chị khác ngồi xé gà tôi tìm thấy được 
một đại gia đình Chí Linh thương yêu đùm bọc 
lẫn nhau. Tôi thưởng thức tô PHỞ GÀ tuyệt vời 
với nhà tôi và nói “Em ơi, phở bò không ai bằng 

em, bây giờ tới phở GÀ CHN  EM không ai bằng, 
bây giờ chắc anh hết ăn phở gà 50% off nữa rồi”. 
Nếu kỳ trại tới mà có hủ tiếu Mỹ Tho, bún bò 
Huế chắc là cuối tuần ở nhà hai vợ chồng tôi sẽ 
ăn “mì ly” tiết kiệm tiền ăn hàng cuối tuần. 

  Em Ca 
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KỶ LỤC 
 Vài kỷ lục ghi nhân đươc trong trại kỷ 
niêm 10 năm Liên đoàn: 
1- Phụ huynh : 

Trại kỷ niệm 10 năm của Liên đoàn có khoảng 
140 người tham dự. Điều này có nghĩa là nhà bếp 
sẽ phải nấu 140 phần ăn. Quả là con số đáng kể. 
Thiết nghĩ rằng không phải vì kỳ trại này đươc 
miễn phí về moi măt mà phụ huynh tham dư 
đông đến thế. Theo tui '' CHI LINH by night '' 
được quảng cáo rậm rộ đã thu hút nhiều người 
đến với trại. Cám ơn các em đoàn sinh đã không 
phụ lòng các Trưởng , ba mẹ mình . 

2- Dựng lều 

Chuyện này là phải khen anh Vĩ ( Trưởng Ban 
phụ huynh Liên đoàn) thật nhiều. Anh đã mạnh 
dạn yêu cầu phụ huynh dựng lều theo sự sắp xếp 
của Anh một cách trật tự theo tinh thần quân 
pháp bất vị thân. Không thể nào tưởng tượng 
được . Môt miêng đât chút xíu mà có tới 45 nóc 
lêu đươc dựng trên đó. Mỗi lêu mỗi kiểu mỗi màu 
không cái nào giống cái nào. 

3- Xài điện 

Vì điện có sẳn nên ở xóm nhỏ này dây điện chằng 
chịt chi chít không phải trên trời như ở Việt Nam 
mà là trên mặt đất. Hơn 4 năm sinh hoạt với Chí 
Linh , tui chưa từng thấy kỳ trại nào có nhiều dây 
điện đến như vậy. Tui thấy có cái lò nướng nhỏ 
nằm sát bên cạnh một cái lều. Rồi nào là đèn to , 
đèn nhỏ , quạt máy to , quạt máy nhỏ, những cái 
laptop ... Nghe đồn là có cả máy lạnh nữa !! Cũng 
nghe đồn là có lều còn xem phim bộ ( có thể vì 
không muốn chương trình xem phim bị gián đoạn 
bởi 2-3 ngày trại chăng ? Cũng có thể vì phim quá 
hấp dẫn.. ) Đọc đến đây thì chắc mọi người đều 

đồng ý với tui là ''đi trai ở Mỹ sướng thấy mồ !! '' 
rồi chứ . 

4- Xe đap 

Không có thời gian đi đếm xem có bao nhiêu chiếc 
xe đạp được đem theo nhưng tui chắc chắn phải 
trên 15 chiếc. To , nhỏ , lớn , bé , cao , thấp , sườn 
ngang , sườn đầm (!!! ) xe cũ , xe mới , xe mắc 
tiền , xe rẻ tiền .. đều có mặt. Nhiều chiếc có bảng 
xe (bảng xe thôi không có số xe) đươc dành riêng 
cho '' Government '' ( ở đây có nghĩa là các 
Trưởng và các anh chị trong Ban tổ chức) xử dụng 
để điều hành công việc đươc nhanh chóng. Ở trại 
này cũng lập kỷ lục số bánh xe đạp bị xì. Chốc chốc 

lại nghe có người hỏi '' Có ai đem đồ bơm xe đap 
không ? '' . Nhân cơ hội này tui đã bàn với anh xã 
tui '' Mình làm cái tiệm bơm vá xe đạp ở ngay ngã 
ba đường này nhá ! Bảo đảm sẽ bội thu. '' Có anh 
đã phải đi tìm xe đạp của mình mất 2 tiếng đồng 
hồ. Mệt quá anh quay về thì thấy xe đang nằm 
trước lều với 2 bánh xẹp lép. Thế rồi việc gì phải 
đến cũng đã đến . Một trong 3 chiếc xe tui đem 
theo bị xì bánh . Chưa kịp hết buồn thì tin dữ khác 
theo sau : 1 bánh của xe cút kít nhà tui cũng bị xì. 
Ôi !! Chắc Trời hại kẻ gian đây mà !!!! 

5- Canopy 

Vì nhiều người sinh hoat nên số canopy đem ra xử 
dụng cũng nhiều . Những tấm lều che này rất tiện 
lợi . Chúng đươc di chuyển liên tục đê bảo vệ sắc 
đẹp cho các chị. Khi thì hướng này lúc lại chạy 
qua chỗ khác. Nhà bếp , bàn ăn , nơi rửa chén , 
chỗ cho quí bà '' tám tám tám ''.. Rồi che mưa che 
nắng cho các em đoàn sinh. Thêm 2 lều che cho '' 
Little Saigon radio '' nữa. Đó là chưa nói đến 
những cái canopy của phụ huynh dựng ngay trên 
nóc lều hay trước lều của mình để đàm đạo cùng 
bạn bè. 



 

 

 

 

 

 

 

6-Hột é 

Chị Sung ( Phát)  cho hay 40 gói hột é đã được 
pha trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật . Nghe xong 
tui muốn té xỉu liền. Bởi vì ai đã từng chế biến 
thức uống chơi chơi nhưng rất hấp dẫn này đều 
biết rằng 1 gói hột é ngâm ra được rất rất nhiều . 

Ở đây đến những 40 gói . Vậy mà vẫn không đủ 
cho các em đoàn sinh uống. Tội nghiệp quá ! Chỉ 
tại thời tiết nóng mà các em thì thích “hột con 
mắt'' này vô cùng. 

7- Chụp hình 

Anh xã vừa báo cho tui một tin :'' Tổng cộng 
mình đã chụp hơn 2000 tấm hình. Riêng ngày thứ 
bảy đã bấm hơn 1000 tấm. '' Ố Là la! Vây là tui 
và anh xã đã phá ky lục của chính mình rồi . 
Những ngày ở trại TT9 cũng chỉ chụp khoảng 600 
tấm cho một ngày thôi . Đó là nói về 2 cái máy 
''dỏm'' của tui, chưa kể đến các anh chị khác và 
cả quay phim nữa. Sư kiện trọng đại mà . Nhân 
đây tui xin thưa luôn rằng thì là chưa có trại nào 
mà số người ngủ gà ngủ gật kể cả ngủ ngay ngắn 
cũng bị chụp lén nhiều như ở trại này. Các tay 
săn ảnh còn đặt thêm những ''phụ tùng '' cạnh 
bên ''nạn nhân'' khiến người thưởng lãm không   
nhịn được cười .Đôi khi vừa cười vừa nổi da gà và 

rợn cả tóc gáy. Tui cũng muôn đính chính là tui 
và anh xã vô tội trong chuyện này à nhen. Xin ai 
kia ơi đừng ghép tội tui nữa nhé !. Đúng là oan ơi 
Ông Địa !!! 

8-Lên đoàn 

Đến đây thì tui phải nhờ các Trưởng xác nhận 
dùm là trại này có đạt kỷ lục về vụ này hay không 
mà sao tui thấy đông quá . Chụp xong phần nghi 
thức lên đoàn cho các em Ấu , Thiếu tui bỗng xây 

xẩm mặt mày và ngón tay trỏ thì mỏi nhừ . 
Không phải bị trúng mưa hay trúng nắng gì cả 
mà chỉ vì tui ''dán '' con mắt lão của tui vào ống 
kính lâu quá . Còn Bầy sói con và đàn chim non 
kia thì khỏi nói rồi , chụp hoài không thấy dứt . 
Mừng cho Liên đoàn CHÍ LINH lớn mạnh và các 
đoàn sinh mau trưởng thành . 

Trên đây là vài nét vui vui tui ghi nhận được sau 
3 ngày trại. Chắc chắn các anh chị trong đoàn-
cũng có nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh muốn chia 
sẻ với mọi người , phải không ? Xin hãy mạnh 
dạn gởi bài về tòa soạn để chúng ta cùng được 
thưởng thức. 

     Chào thân ái 

     Môt phu huynh 

 

 

 

 

 

 

 

SOÁ  56      LIEÂN ÑOAØN CHÍ LINH                                                                                            TRANG  11 



TRANG 12 LIE ÂN  ÑOAØN  CHÍ -  LINH  SO Á   56  DB  

Memories of Chi LinhMemories of Chi Linh  
 My times in Troop 901 (Lien Doan Chi 
Linh) have given me many awesome memories. 
However, the greatest moments I have ever ex-
perienced in Scouting were the times when I 
earned my Eagle Scout rank and when I at-
tended my 10 year anniversary camp. Thanks to 
the truong and my parents, I was prepared for 
the Eagle Board of Review and passed. I had felt 
in many ways that I was growing up and matur-
ing. Unique to my earning of the Eagle Scout 
was that I was the one of the youngest people in 
Chi Linh to be bestowed of such a rank. This 
pleased me more than you can imagine. How-
ever, I also knew that I must not be arrogant, 
and the Eagle Scout rank is a door to a learning/
teaching experience, and is not a destination, 
but a new road. 

A few days later, I attended the 10 year anniver-
sary camp of Chi Linh. Our camp was very im-
pressive and well-chosen. I was surprised to see 
the amount of effort that was put into preparing 
this camp. It made me appreciate the value of 
hard work even more. When I first arrived, it 
was late at night, so there was not much to do 
and so I went to sleep. The next day, I was 

greeted by the arrival of Scouts from my troop 
and others. We held our flag ceremony, played 
volleyball and met other Scout troops during the 
morning. At noon, we attended Truong Christine 
Nguyen’s Wood Badge ceremony. Wood Badge is 
the highest honor a Truong could earn in Scout-
ing. We cheered for Christine the most. For the 
rest of the time we were there, we practiced our 
10 year anniversary skit until finally, at night, 
we acted our skit out. I will have to say it had 
surpassed the very definition of perfect. After the 
skit we “hung out” with Lien Doan Hung Vuong. 
We then went to sleep. The next day we had 
breakfast and played games with other troops. 
The purpose of the games was to improve team-

work with other Scouts. At night, we watched 
skits performed by other troops. Following camp-
fire, our Chi Linh Girl Scout and Boy Scout 
troops shared embarrassing moments with each 
other. This was by far the best moment in camp. 
Afterwards we went to sleep. The following day, 
after the closing ceremony, I bridged to Kha. It 
was an interesting experience, one that I will 
never forget. However, I was sad to leave Thieu, 
but truth be told I will get over it. I will miss 
them regardless however. 

I would like to thank the Truong for sacrificing 
their time for us and helping to educate and guide 
us throughout Scouting. I would like to thank the 
Phu Huynh also for sacrificing time for our benefit 
and raising us since we were little kids. I would 
also like to thank the Scouts as well because you 
guys are awesome and also for helping me on my 
Eagle project. Without you guys, none of this could 
have ever happened.   

Raphael King 


