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NEW VENTURING PROGRAM 
 
The NEW Venturing Program Model - The ALPS Model 
 
The new program is built around progressive experiences in 
the focus areas of Adventure, Leadership, Service, and   
Personal Growth, which are planned and executed by the 
Venturing crews. The new program will better position all 
Venturers for wherever they choose to go in life. 
 
Adventure – Leadership – Service - Personal Growth 
 
Adventure: New experiences bring Venturers to new personal heights. Adventures 
and activities provide the social benefits youth crave at this point of development. 
Level of difficulty varies and may be tailored to crew skills and experience. 
 
Leadership: Venturers develop broad interpersonal leadership skills applicable to 
life situations. Societal expectations of leadership qualities as desirable are        
growing—especially among youth’s life influencers. Venturers gain formal training 
and practical experience.  

 
Personal Growth: Growth in the skills and ethical/moral foundations which support 
economic independence, life-long learning, and timeless values. Social/educational 
influences provide little positive guidance on key life, social and moral/ethical skills. 
Focus is on goal development and personal planning. 

Adult mentorship is critical. 
 

Service: Venturers develop behavior leading to ongoing sense of responsibility. 
Youth have limited control of their lives. They enjoy the opportunity to assert their 
values through the choice to serve. 

Scouting and/or community focus 

PROGRAM LEVELS (AWARDS) 

Venturing 
Award 

The first step in any journey is the courage to begin. At this level, 
the new crew member makes their commitment to join and move 
forward into the experience of Venturing. 

Discovery 
Award 

The adventure of participating with the crew unfolds, and each  
Venturer begins to discover his or her interests and talents. As the 
Discovery Award recipients develop new skills and competencies, 
their eyes are opened and the world expands for them. 

Pathfind-
er Award 

The Venturer’s capabilities and skills expand and with them come 
increased responsibility for defining their own way forward in life, 
service to others and formal planning and leadership of the crew 
toward its goals. 

Summit 
Award 

The highest award of Venturing, the Summit Award, goes to those 
Venturers who have matured in their personal direction, skills, and 
life competencies, and who have accepted the responsibility to  
mentor others and serve their communities in a lasting way. 
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của khóa học có rất cao. Khi các HĐS thụ huấn về lại thiếu 
đoàn, các HĐS đã đem kiến thức cũng như các kỹ năng đã học 
được, áp dụng vào các buổi họp hay sinh hoạt của đoàn. Đặc 
biệt các em SPL (đội trưởng Nhất) sẽ hiểu rõ vai trò của mình 
và nắm đoàn một cách hữu hiệu vì vậy cũng sẽ làm nhẹ gánh 

nặng cho các trưởng trong Thiếu Đoàn. 
Qua kinh nghiệm của cá nhân, tôi thấy các 
Thiếu Đoàn HĐ gốc Việt thường ít có khuyến 
khích hay gởi các em đi tham dự các khóa huấn 
luyện loại này khi tổ chức tại các Council địa 
phương hay của Region hay tại Philmont. 
 
Chúng ta nên khuyến khích và tạo phương tiện 
cho các HĐS tham dự các khóa huấn luyện này, 
vì có lợi rất nhiều cho các HĐS và đơn vị như 
đã nói ở trên. 
 
Ngoài ra mỗi khi Council thường chiêu mộ các 

huấn luyện viên trẻ cho các khóa học mới, xin quí trưởng đừng 
ngại hướng dẩn các HĐS đã tham dự NYLT, ghi danh để được 
tuyển chọn vào làm STAFF; vì khi các HĐS phục vụ trong 
STAFF các em sẽ trưởng thành hơn và học hỏi các kỹ năng 
một cách rõ ràng hơn. Khi làm STAFF các em phải đảm nhiệm 
thuyết trình một số đề tài, sự việc này đòi các em phải điều 
nghiên, thực tập trước khi trình bày trước khóa sinh. Vì vậy 
làm STAFF giúp các em hiểu rõ hơn (BE) đang làm gì, 
(KNOW) Biết làm như thế nào và (DO) làm ra sao? Và nếu 
một HĐS nào đó được chọn làm SPL cho một khóa NYLT là 
một điều đáng khích lệ. 

 
NYLT – NYLT Academy – NAYLE 
        
Ngoài khóa huấn luyện NYLT (National Youth Leadership 
Training) tổ chức tại Council địa phương, còn có NYLT Lead-
ership Academy, giúp huấn luyện các HĐS đã tham dự NYLT, 
đã làm STAFF, hầu thu thập thêm nhiều kỷ năng lãnh đạo mới 
cho cá nhân. Khóa này hiện nay chỉ có tại vùng Washington 
D.C – tổ chức 2 khóa mỗi năm vào mùa hè nên chúng ta phải 
ghi danh sớm. Năm 2013 chúng tôi (Thiếu đoàn 1212) gởi 7 
em đi tham dự khóa này, các em đều rất thích và sau khi trở về 
3 em được mời làm STAFF cho khóa mùa Đông tại Council 
chúng tôi.  
 
Được biết 2015 NYLT Academy sẽ có một khóa đặc biệt tại 
Saint Louis, Missouri và đến 2016 sẽ thêm một khóa nữa tại 
vùng Seattle, Washington. 
Ngoài ra ở một bậc cao hơn, các HĐS có thể tham gia khóa 
NAYLE – National Advanced Youth Leadership Experience 
được tổ chức từ National Office và hiện nay chỉ có tại 
Philmont và tại Sea Base Florida (Summer 2015). Tôi có 
những em đi tham dự 3 khóa trên, các em thay đổi rất nhiều 
sau khi trở về lại đơn vị. Các em tự tin hơn, can đảm hơn khi 
đứng trước đám đông và có một óc lãnh đạo bén nhậy cũng 
như sắc xảo khi cần giải quyết những vấn đề khó khăn.  
 
Hy vọng rằng trong tương lai gần Ủy 
Ban Quốc Gia Hướng Đạo VN 
(NVSC) sẽ có khả năng tổ chức một 
khóa NYLT đặc biệt cho các HĐS 
gốc Việt với một thủ bản (Syllabus) 
của BSA, nhưng sẽ thêm vào đó 
những yếu tố đặc thù của Hướng Đạo 
Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
 
Martin Phạm N. Phước 

NATIONAL YOUTH LEADERSHIP TRAINING 
 
NYLT National Youth Leadership Training 
NYLT Leadership Academy 
NAYLE  National Advanced Youth Leadership Experience 
 
Đây là những khóa huấn luyện cho các em HĐS 
từ 14 tuổi trở lên và tối thiểu phải có đẳng cấp 
Hướng Đạo Hạng Nhất 
 
National Youth Leadership training là một 
chương trình đặc biệt và đầy thú vị cho các 
HĐS tại Hoa Kỳ. Đây là một chương trình 
tương tự như Huy Hiệu Rừng được tổ chức hầu 
giúp các em đã có đẳng thứ hạng nhất (First 
Class rank) có thêm kỷ năng lãnh đạo và thêm 
kinh nghiệm trong vai trò của mình đối với 
Đội, Đoàn hầu dễ dàng thành công theo 
Phương pháp Hàng Đội của Hướng đạo. 
 
Trước năm  2003, JLT (Junior Leader Training)  là một khóa 
huấn luyện quan trọng và đã đào tạo nhiều lãnh đạo trẻ của 
Hướng Đạo Hoa Kỳ ở mỗi địa phương. Sau năm 2004, có một 
sự cải cách về thủ bản nên một giáo trình mới được dựng lên 
và với một tên mới gọi là NYLT, trong đó kết hợp những ý 
tưởng lãnh đạo mới nhất và rất  phù hợp cho các Hướng đạo 
sinh ngày nay. 
 
Các khóa học NYLT đặt trọng tâm vào 3 yếu tố căn bản cần 
phải có là BE (biết mình là ai), KNOW (Biết) phải làm gì, và 
DO những gì cần phải (Làm). Các yếu tố chính này sẽ được 
trình bày qua một quá trình rõ ràng là LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
(HOW TO). Những yếu tố trên các  HĐS được học hỏi qua 
suốt sáu ngày trại mà các đội (Patrols) sẽ thực tập sống như 
một đội kiểu mẫu, được thể hiện qua nếp sống ngoài trời với 
trọng tâm là ứng dụng kiến thức trong một môi trường tươi vui 
và khỏe mạnh. Thông qua các hoạt động, các bài thuyết trình, 
thách thức, thảo luận, và hỗ trợ của khả năng nghe và nhìn, 
tham dự viên NYLT sẽ được tham gia vào một cách trực tiếp 
để lãnh đạo qua phương pháp Hàng Đội tự trị, nhờ vào đó họ 
sẽ đạt được kinh nghiệm, kỹ năng và lòng tự tin để lãnh đạo tốt 
hơn sau khi hoàn tất khóa học.  
 
Ích lợi của NYLT 
 
Đây là những chương trình huấn luyện Đội Trưởng hay Đội 
Trưởng Nhất . Theo tôi thấy phần lớn các em được gởi đến 
tham dự các khóa NYLT khi các em vừa đủ điều kiện và 
thường nếu không ghi danh sớm thì sẽ không có cơ hội tham 
gia. Sau 6 ngày học hỏi qua sự hướng dẩn của một Ban Huấn 
luyện gồm 4 người trưởng (Adult leders) và 14 em huấn luyện 
viên (Youth leaders). Chúng ta có thể xem khóa học này tương 
đương với một khóa Huấn luyện Huy Hiệu Rừng. Thật sự mà 
nói cốt lõi của thủ bản (Syllabus)  Woodbadge hay NYLT 
cũng không mấy khác nhau. 

 
Như chúng ta được biết phương pháp 
Hàng Đội của phong trào Hướng Đạo 
– Thiếu đoàn được điều hành bởi 
HĐS, nhưng được hướng dẩn bởi các 
Trưởng (Troop run by boys but led 
by Leaders) 
 
Lý do khóa học này luôn luôn có số 
cầu nhiều hơn số cung vì hiệu quả 
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TRẠI KHAI PHÁ 2 
NATIONAL VENTURING SUPERCAMP 

  
November 10, 2014 
 
Dear Crew Advisor, 
 
Thank you for taking on the responsibility of pre-
paring your Crew for Trai Khai Pha 2, the Na-
tional Vietnamese Venturing Supercamp at Ran-
cho Alegre Scout Camp in Santa Barbara from 
June 27, 2015 to July 3, 2015. This summer there 
will be countless opportunities to try new things, 
build character, and have fun making memories 
that will last a lifetime! This event has been cre-
ated to bring the best that Venturing has to offer 
to your units. This camp will be a great experi-
ence for all those in attendance. Please take 
some time to read the FAQ about our event in 
order to get an understanding of what you can 
expect prior to and upon arrival at camp. We 
will have all of the necessary forms that each 
person will need to fill out and have signed by a parent or 
guardian in order to attend camp. We want to push the limits 
of what our Venturers can do. Even though the camp in next 
year, we have already begun the planning process and are in 
full swing. The cost of the camp for Venturers is $250, and for 
adults, $200. A 50% deposit is due on February 28th, and the 
remainder is due by March 31, 2015. Registration is now open. 
Please register at http://www.traikhaipha.org). After that, the 
fees will go up accordingly. If you have any questions regard-
ing the camp, please feel free to contact me. We look forward 
to seeing you in June! 
…………………………………………….. 
Kính thưa quý Trưởng, 

Xin cám ơn quý Trưởng đã dành thì giờ chuẩn bị cho các 
thanh sinh cho kỳ trại Khai Phá 2 - National Vietnamese Ven-
turing Supercamp - tại Rancho Alegre Scout Camp ở Santa 
Barbara từ 27/6 đến 3/7/2015. Kỳ trại hè này sẽ là cơ hội để 
các em học hỏi các điều mới lạ, củng cố tinh thần hướng đạo, 
và nhất là các em sẽ có một kỳ trại đầy kỷ niệm và hứng thú. 
Xin quý Trưởng đọc qua những câu trả lời có sẵn (FAQ) để 
biết thêm chi tiết để chuẩn bị cho đơn vị mình trước khi nhập 
trại.  

Những đơn từ cần thiết sẽ được gửi đến từng đơn vị để phụ 
huynh ký cho phép các em nhập trại. Mặc dù trại sẽ được tổ 
chức hè năm tới, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. 
Trại phí sẽ là $250 cho thanh sinh và $200 cho người lớn. Xin 
quý Trưởng đặt trước 50% trước ngày 28/2/2015 và 50% còn 
lại trước ngày 31/3/2015. Trại phí sẽ tăng sau ngày 31/3/2015. 
Ghi danh online tại: http://traikhaipha.org. Nếu quý Trưởng 
có điều gì thắc mắc xin liên lạc với Trưởng Định. Xin hẹn gặp 
quý Trưởng trong kỳ trại này. 

TABTT - Yours in Scouting, 
 
Dinh Thien Tran 
Camp Chief – Trai Khai Pha 2 
June 27th-July 3rd, 2015 
Camp Rancho Alegre, Santa Barbara, CA 
 
Register online at www.traikhaipha.org 

TRẠI KHAI PHÁ 2 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

 
 
Q: Who can go to this camp? 
A: Registered BSA Venture youth and volunteer 
adults. 
 
Q: Can a Boy Scout attend this camp and         
participate in its activity? 
A: Since this is a National Venturing event, only 
registered Venturing scouts may attend. 
 
Q: Can a Girl Scout attend this camp and         
participate in its activity? 
A: Girls Scouts must form and register as a BSA 
Venturing crew to participate, or register with an 
existing Venturing crew. To find the nearest BSA 
Venture Crew, contact your local BSA council. 
 
Q: Where is the camp located ? 
A: The camp will be at Rancho Alegre in Santa 

Barbara, CA. The camp is 117 miles (2 hour driving) north of 
Los Angeles Intl Airport (LAX). 
 
Q: What is the cost and deadlines? 
A: The camp fee is $250 for youth Venture and $200 for 
adults/staff. 50% of the camp fee must be paid by February 28, 
2015, and the remainder by March 31, 2015. After March 31 
deadline, the camp fee will increase $25 for both youth 
($275) and adults ($225). 
 
Q: How are travel arrangements made? 
A: Venturing crew and individuals are responsible for their 
own travel to and from camp. Camp does not have any       
accompanying travel arrangements for campers. 
 
Q: Can a parent stay at camp and participate in the activities, 
ex. archery,shotgun, rock climbing, etc.? 
A: Parents need to be registered with the BSA to attend camp 
with the required adult volunteer training. (ex. Venture YPT) 
 
Q: Although food is covered, can I bring my own food? 
A: Please bring a closed container to store food and keep it 
away from wildlife. 
 
Q: What if I have special dietary needs? Who do I notify? 
A: Upon registering, the BSA Medical Form A, B, C will   
apply to individual dietary needs and will be examined by our 
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A Time to Remember and  Be Thankful. 
 
 
Looking back to our 
scout history, a single 
“Good Turn” from an 
Unknown Scout in 
England, inspired Mr. 
William. D Boyce to 
start Boys Scout of    
America on February 
8, 1910. 
 
Over a hundred years, 
the BSA programs 
have serviced over  
millions of our scout 
members.  Many of our 
members benefit and become great outstanding    
members of our society by  following this simple   
mission. The mission of the Boy Scouts of America is 
to prepare young  people to make ethical and moral 
choices over their lifetimes by instilling in them the 
values of the Scout Oath and Law. 
 
A few weeks back, I had an opportunity to celebrate 
with some of Tung Nguyen VII and Orange County 
Council  leaders at their Wood Badge beading        
ceremonies. These new wood badgers are mostly    
volunteer parents/leaders. Just like many other        
volunteers before them, these members want to take 
the opportunity to make a difference in the lives of 
others.   
 
Countless lives of our scout members will be shaped 
by these volunteer leaders, parents, family and friends 
as we prepare our young people to accomplish the 
above mentioned BSA mission and to serve the needs 
of our youth members. 
 
During this special Giving and Thankful season, let’s 
reflect on current and past scout leaders, community   
leaders, fellow friends and family members who           
unselfishly with the kindness and generosity from their 
hearts to service and give a meaning of doing the good 
deeds and services to others. 
 
Represent the National Vietnamese Scouting        
Committee and the rest of our support staff; we    
gratefully appreciate  your dedication in delivering the 
Boy Scouts of America  Mission and Value to our 
youth members. 
 
Yours in Scouting, 
 
Nicholas Viet D Nguyen, Chairman 
National Vietnamese Scouting Committee 

Medical Staff. For special dietary needs, please contact our 
operations chair, Hui Ly (huinhatly@gmail.com) 
 
Q: What is the weather and climate at Rancho Alegre? 
A: The average temperature at Rancho Alegre at the time we 
will be there is in the mid 90°F daytime and 57°F nighttime. 
The climate at camp will be dry and light breeze in the evening 
and into the night time. 
 
Q: Will there be water at camp? 
A: Yes, there will be well water and spigot water. It is advised 
that all crews bring in additional drinking water. 
 
Q: Do we camp with our Crew? 
A: Yes, you will camp with your Crew and you will be       
assigned a camping area upon check in. 
 
Q: What equipment should we bring? 
A: Your personal camping gear, tent, ice chest and ice 
(optional), warm clothing for cold nights, and cool clothes for 
daytime activity. Venturing field uniform is required for  
Opening and Closing Ceremony as well as during all dinner 
time. Activity uniform is highly recommended for competition 
time. Water fountain is available on the premise but you can 
also bring your own water if you'd like. 
 
Q: What is the schedule for the 7 camp days? 
A: Camp schedule will be announce as soon as possible to 
your Crew Advisor. 
 
Q: What is the dress code for the event ? 
A: The BSA Green Venture Shirt will be the official uniform 
for both youth and adults. All other articles of clothing will be 
align with the BSA dress code for male and female youth and 
adults. 
 
Q: Will there be wildlife? 
A: Yes, there are mountain lions, cougars, bears, poisonous 
insects, and several varieties of snakes both venomous and non
-venomous. 
 
Q: Is there any poisonous plants ? 
A: Yes, there is a large abundance of poison oak. 
 
Q: Where is the closest emergency medical facility? 
A: The nearest hospital is 30 minutes away. 
 
Q: Are there local stores? 
A: The closest town area is 30 minutes south of camp. 
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TÙNG NGUYÊN 7 
LỄ TRAO HUY HIỆU RỪNG 

 
Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Trưởng Bùi Tường Linh đội Bear là 
người đầu tiên đón nhận Huy Hiệu Rừng khóa Tùng Nguyên 7, 
buổi lễ được tổ chức tại trường trung học YB, cũng là nơi 
Trưởng Linh sinh hoạt với Liên Đoàn Ra Khơi. 
 
Cùng tham dự buổi lễ này là các Trưởng trong staff của TN7: 
Trưởng Trần Văn Long khóa trưởng, Trưởng Lê Quang Tuấn, 
Trưởng Trần Anh Kiệt, Trưởng Huỳnh Xuân Dũng, Trưởng 
Minh Nguyễn và các Trưởng cùng khóa với Trưởng Linh: 
Trưởng Tuấn Nguyễn (Diên Hồng), Trưởng Phạm Phú Bình 
(Hướng Việt San Jose), Trưởng Liêm, Trưởng Lê Thu 
Hương,  (Lạc Việt San Jose) 
 
Buổi lễ diễn ra thật long trọng dưới sự chứng kiến của tất cả 
đoàn sinh và phụ huynh của Liên Đoàn Ra Khơi. Sau các nghi 
thức trình tự, Trưởng Linh được chính thức đón nhận Huy 
Hiệu Rừng dưới sự reo hò, cổ vũ và ngợi khen của tất cả mọi 
người. 
 
Cùng ngày này, sau khi làm lễ trao Huy Hiệu Rừng cho 
Trưởng Bùi Tường Linh, cả phái đoàn thẳng tiến lên Sacra-
mento để tiếp tục làm lễ cho 3 trưởng thuộc Liên Đoàn Hải 
Đăng.  
 
Buổi lễ được tổ chức tại Elk Grove Park cùng với tất cả các 
em đoàn sinh và phụ huynh, mặc dù trời nắng chang chang, 
nóng như "Sacto", nhiệt độ hôm ấy lên đến trên 100 độ F, vậy 
mà mọi người vui vẻ cùng nhau tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng 
cho Trưởng Phillip, Trưởng Kym và Trưởng Raymond 
Nguyễn.  
Khóa trưởng Trần Văn Long lúc nào cũng có mặt "trên từng 
cây số" với bất cứ khóa sinh nào sẵn sàng cho lễ nhận Huy 
Hiệu Rừng, đi cùng với Trưởng Long từ San Jose lên là 
Trưởng Kiệt, Trưởng Thọ, Trưởng Liêm, Trưởng Shirley, 
Trưởng Thắng, Trưởng Bình, Trưởng Minh, Trưởng Linh, 
ngoài ra các Trưởng ở Sacto cũng hiện hiện như Trưởng Lâm, 
Trưởng Andy, Trưởng Vi Ká, và đặc biệt là Trưởng Randal 
Moos, Troop Guide của Trưởng Raymond, lặn lội hơn 4 giờ 
đồng lái xe để đến chung vui cùng mọi người. 
 
Sau nghi thức chào cờ, Trưởng Long mở đầu cho chương trình 
Lễ trao Huy Hiệu Rừng, dưới sự chứng kiến của tất cả các 
đoàn sinh và phụ huynh, ai nấy cũng mừng vui vì Liên Đoàn 
Hải Đăng tuy mới thành lập, nhưng các Trưởng của Liên 
Đoàn đã cố gắng hoàn tất khóa huấn luyện bằng rừng để sau 
này giúp đỡ dìu dắt các em và giúp đoàn luôn vững mạnh tiến 
bước. 
 

Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Liên Đoàn 
Hướng Việt San Jose làm lễ trao Huy 
Hiệu Rừng cho Trưởng Thắng và 
Trưởng Bình. Buổi lễ được tổ chức tại 
Boggini Park ở San Jose cùng với tất 
cả các đoàn sinh, thời tiết rất tốt, trời 
nắng, một chút nóng, và gió mát.  

 
Hiện diện buổi lễ có Khóa Trưởng Trần 

Văn Long, các Trưởng trong staff như là 
Trưởng Dũng Huỳnh, Trưởng Minh, Trưởng Betsey và các 
Trưởng đồng khóa là Trưởng Liêm, Trưởng Đức, Trưởng 
Johnathan, Trưởng Lan Lê, Trưởng Hiếu, Trưởng Nhất Minh, 
và Trưởng Raymond đến từ Sacramento. 
Buổi lễ được tổ chức vào dịp chào cờ của Liên Đoàn Hướng 
Việt và họp phụ huynh, cho nên các đoàn sinh và phụ huynh 
đến rất đông đủ. Sau lễ chào cờ là phát thưởng cho các em 
từng đơn vị, rồi đến lễ trao Huy Hiệu Rừng cho Trưởng Thắng 
và Trưởng Bình. Khóa sinh nào khi được trao Huy Hiệu Rừng 
mà có Troop Guide của mình tham dự, thì đó là một niềm hạnh 
phúc lớn, vì người Troop Guide luôn gắng bó với mình trong 
suốt chặng đường từ lúc nhập trại cho đến những tháng ngày 
làm "tickets". Troop Guide và các khóa sinh trong đội ví như 
một gia đình nhỏ, lúc nào cũng thăm hỏi, động viên giúp đỡ 
cho nhau. Trưởng Thắng và Trưởng Bình cũng được cái may 
mắn ấy là hai Troop Guide đều bỏ thì giờ đếm tham dự lễ này, 
đó là Trưởng Minh đội Fox Và Trưởng Betsey đội Bear. 
 
Cũng như bao Đoàn khác, sau phần nghi lễ là tiệc trà thân 
mật, các phụ huynh của Hướng Việt đã sẵn sàng chiêu đãi 
quan khách, các Trưởng và các em, nhìn con heo quay và bánh 
hỏi, mọi người cứ ngỡ Trưởng Thắng và Trưởng Bình "soang" 
quá là sang, beading mà có heo quay ăn, chắc là các anh chị 
em sắp làm lễ cho mình đều phải suy nghĩ lại. 
 
Ngày 30 tháng 6 năm 2014 cũng là ngày trại thứ 4 của trại 
Thẳng Tiến 10 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, 6 anh 
chị em của khóa Tùng Nguyên 7 đã tụ họp về đây để nhận Huy 
Hiệu Rừng. 
 
Buổi lễ được tổ chức vào ngày trại Thẳng Tiến 10, và cũng là 
dịp Wood Badge Reunion, cho nên quan khách tham dự rất 
đông, từ các Trưởng kỳ cựu của các khóa Tùng Nguyên 1, 2, 3, 
4, 5, 6 đến các Trưởng thâm niên đều hội họp đông đủ trong 
ngày hôm nay. 
 
Đặc biệt là các Troop Guide của các khóa sinh đội Cú và đội 
Gấu như là Trưởng Tiffany Hằng và Trưởng Betsey cũng có 
mặt trong ngày hôm nay, cũng không quên nhắc đến Khóa 
Trưởng Trần Văn Long và các Trưởng trong ban staff của 
Tùng Nguyên 7 như là Trưởng Martin Phước Phạm, Trưởng 
Lý Nhật Hui, Trưởng Alina Lee, Trưởng Nguyễn Bảo Thụy, 
Trưởng Trần Huy, Trưởng Trần Anh Kiệt, Trưởng Trần Ngọc 
Thiện, Trưởng Nguyễn Thu Thảo, Trưởng Nguyễn Xuân Lâm, 
Trưởng Nicholas Việt Nguyễn, Trưởng Trần Gia Phú, Trưởng 
Lê Tuấn, và Trưởng Nguyễn Tấn Đệ cũng hiện diện trong ngày 
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thật đúng là "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, 
mà khó vì lòng người ngại núi e sông",  hy vọng các Trưởng 
nào chưa có cơ hội tham dự những khóa Tùng Nguyên trước, 
sẽ không "quản ngại" mà ghi danh cho khóa Huy Hiệu Rừng 
sắp tới. 
 
Chủ Nhật cùng ngày, Liên Đoàn Trường Giang ở San Jose 
cũng tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng cho các Trưởng Tống 
Diệu Liên, Chánh Việt, Di Trần, Shirley Phạm và Liêm 
Nguyễn dưới sự chứng kiến của tất cả đoàn sinh và Trưởng 
của LĐ Trường Giang ngay nơi sinh hoạt của Đoàn mình. 
 
Khóa Trưởng Trần Văn Long cùng một số staff và các Trưởng 
đồng khóa cùng tham dự, đặc biệt là các Troop Guide của các 
Trưởng nhận Huy Hiệu Rừng hôm nay đều có mặt đông đủ 
như là Trưởng Tiffany Hằng của đội Cú, Trưởng Dũng Huỳnh 
của đội Buffalo, Trưởng Tuấn Lê của độ Antelope và Trưởng 
Minh Nguyễn của đội Fox. 
 
Sau các nghi thức trao khăn, bead và giấy chứng nhận, các 
Trưởng rất vui vì đã hoàn tất khóa học và thật cảm động khi 
các Trưởng trong ban staff và các bạn đồng khóa không ngại 
đường xá xa xôi để đến tham dự buổi lễ này, nhất là các 
Trưởng đến từ San Diego và Orange County. Trưởng Chánh 
Việt, đại diện các anh em, gởi lời cảm ơn đến khóa trưởng 
Trần Văn Long và các Trưởng trong ban staff đã giúp đỡ 
hướng dẫn tất cả các khóa sinh để có được ngày hôm nay. 
 
Chụp hình chung có lẽ không bao giờ thiếu khi các Trưởng và 
khóa sinh của Tùng Nguyên 7 họp mặt dù ở bất cứ nơi đâu, 
tình huynh đệ Hướng Đạo như một sợi dây vô hình, lúc nào 
cũng kết nối các anh em lại với nhau trong tình tương thân 
tương ái như một trong những điều luật của Hướng Đạo Việt 
Nam "HĐS là bạn của mọi người và xem các HĐS khác như 
anh em ruột thịt". 

 
Sau khi làm lễ trao Huy Hiệu Rừng của Liên Đoàn 
Bách Việt và Trường Giang, buổi chiều cùng ngày 
(Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2014) Liên Đoàn Lạc 
Việt San Jose cũng tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng 
cho 18 Trưởng của khóa Tùng Nguyên 7. 
Có thể nói chưa bao giờ trong một Liên Đoàn mà 
lực lượng đi học "bằng Rừng" hùng hậu như vậy, 
đây cũng là một kỳ tích của Trưởng Lê Quý 
Nhượng, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Lạc Việt 
và các anh em trong Liên Đoàn, đã động viên, 
khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các Trưởng của Liên Đoàn mình đi tham dự khóa 
Tùng Nguyên 7 vừa rồi. 

hôm nay. Có lẽ chưa bao giờ khóa sinh nào nhận Huy Hiệu 
Rừng mà có nhiều Trưởng tham dự như vậy, đây quả là một 
điều vinh dự cho các khóa sinh nhận Huy Hiệu Rừng hôm nay. 
Ngày 11 tháng 10 năm 2014 Liên Đoàn Rạng Đông San Jose 
đã tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng cho Trưởng Giang Trung 
Hiếu của đội Cú, buổi lễ được tổ chức tại Summerdale Elemen-
tary School, cũng là nơi sinh hoạt của Liên Đoàn, dưới sự 
chứng kiến của tất cả các đoàn sinh và phụ huynh của Liên 
Đoàn Rạng Đông. Một điều đặc biệt và vinh dự cho Trưởng 
Hiếu là tất cả khóa sinh của đội Cú đều có mặt tham dự buổi lễ 
này, từ Troop Guide Tiffany Hằng, Trưởng Mai Đông Thành 
đến từ LA, Trưởng Tín, Trưởng Vân Bùi đến từ San Diego và 
cùng các Trưởng ở San Jose là Trưởng Tống Diệu Liên, Mạc 
Minh, Trần Minh Phụng. Mọi người đều thán phục tinh thần 
đoàn kết thân thiện của đội Cú, bất kể khi nào gọi "Cu dau Cu 
dau" là có tiếng đáp lại "Cu day Cu day" liền liền, nhất là tính 
vui tươi nhanh nhảu nhí nhảnh của Troop Guide Hằng đối với 
các đội viên mình tình như anh chị em một nhà. 
 
Ngoài các thành viên của đội Cú, còn có khóa trưởng Trần Văn 
Long, các staff Tùng Nguyên 7 như là Trưởng Lê Quang Tuấn, 
Trần Anh Kiệt, Lê Quý Nhượng, Huỳnh Dũng và các Trưởng 
đồng khóa như là Trưởng Thắng, Trưởng Bình, Trưởng Thọ, 
Trưởng Liêm cùng tham dự buổi lễ. 
 
Sau phần nghi thức trao khăn và gỗ, Trưởng Hiếu thật cảm 
động và có vài lời cảm ơn đến khóa trưởng Trần Văn Long, 
staff, chị Troop Guide thân thương và các bạn không ngại 
đường xa đã đến chung vui ngày lễ hội này, và nhất là cả gia 
đình đội Cú nhà ta. 

 

Tiệc trà thân mật, hàn huyên tâm sự là không thể thiếu trong 
gia đình Hướng Đạo mỗi lần anh em bạn bè có dịp gặp nhau, 
tay bắt mặt mừng để rồi ngày mai mỗi người lại trở về với cuộc 
sống thường ngày của mình. 
 
Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2014, Trưởng Cao đến từ Las Ve-
gas và Trưởng Phương đến từ Liên Đoàn Trùng Dương, cả hai 
đã tề tựu về San Jose để dự lễ trao Huy Hiệu Rừng dưới sự 
chứng kiến của các đoàn sinh, các Trưởng và phụ huynh của 
Liên Đoàn Bách Việt.  
 
Sau vài lời phi lộ và cảm ơn các Trưởng đã tham dự buổi lễ 
của Trưởng Biện Thị Quý, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Bách 
Việt, là đến phần nghi thức trao Huy Hiệu Rừng, quan khách 
tham dự cũng là phái đoàn đến từ LA và San Diego, khóa 
trưởng, ban staff TN7 và các bạn đồng khóa. 
 
Trưởng Cao Hằng là Trưởng lớn tuổi nhất trong khóa Tùng 
Nguyên 7,  Trưởng đã để lại một tấm gương sáng cho tất cả 
các Trưởng Hướng Đạo, là dù ở bất cứ tuổi nào, cương vị nào, 
chúng ta cũng có thể "đi lấy bằng rừng" một cách ngon lành, 
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Buổi lễ diễn ra trong một ngày nắng ấm, dưới sự chứng kiến 
của đại gia đình Lạc Việt, từ các phụ huynh đến các em đoàn 
sinh, đây là một trong những Liên Đoàn đông đoàn sinh nhất 
của thành phố San Jose. Cùng có mặt trong buổi lễ có khóa 
trưởng Trần Văn Long, các Trưởng trong ban staff và các 
Trưởng đồng khóa, một số đến từ San Diego và Orange Coun-
ty. 
 
Tiệc tàn, mọi người chia tay với bầu không khí vui vẻ thân mật 
trong tình huynh đệ, phái đoàn đến từ San Diego và Orange 
County phải gấp rút về sớm vì phải mất từ 6 đến 8 tiếng đồng 
hồ lái xe để ngày mai lại trở về với công việc làm thường 
ngày, tình thân Hướng Đạo là vậy đó, lặn lội từ xa xôi để về 
tham dự ngày hội của bạn bè, để chung vui với niềm vui nhận 
lảnh "bằng rừng" của anh em, nhất là đội Cú và đội Gấu, mỗi 
người một nơi, nhưng mà có dịp là đều tụ về một chỗ, chỗ đó 
là tình thân! 
 
Ngày 8 tháng 11 năm 2014 tại Mile Square Park thuộc thành 
phố Fountain Valley, Liên Đòan Trùng Dương đã tổ chức lễ 
trao Huy Hiệu Rừng cho Mallorie Đặng và Steven Bảo Mai 
của khóa Tùng Nguyên 7 cùng với Randy Nguyễn của khóa 
Wood Badge W4-39-14 do Trưởng Trần Thiên Định làm khóa 
trưởng. Đúng 10 giờ, các em đoàn sinh và Trưởng của Liên 
Đoàn Trùng Dương đã có mặt cùng với phái đoàn các Trưởng 
đến từ San Jose và Orange County để chuẩn bị làm lễ chào cờ 
và sau đó là lễ trao Huy Hiệu Rừng. 
 
Buổi chiều cùng ngày (8 tháng 11 năm 2014), Liên Đoàn Vạn 
Kiếp San Diego cũng làm lễ trao Huy Hiệu Rừng cho các 
Trưởng Khánh Ngô, Hà Trần, Tường Vi Lê, Lân Đặng, và 
Monica Lê dưới sự chứng kiến của các Trưởng , đoàn sinh và 
các phụ huynh tại Hiệp Hội Người Việt San Diego, cũng là 
nơi Liên Đoàn Vạn Kiếp sinh hoạt hằng tuần. 
Được biết Liên Đoàn Trưởng của Liên Đoàn Vạn Kiếp là một 
Trưởng rất ư là trẻ, hình như khóa sinh của Tùng Nguyên 6, 
đúng là tuổi trẻ tài cao, Trưởng đã mang hết bầu nhiệt huyết 
tuổi trẻ để phục vụ cho phong trào và cho các em, mặc dù 
Trưởng vẫn còn con nhỏ chưa đến tuổi vào Ấu Đoàn, bên 
cạnh đó còn có Trưởng Khánh và Trưởng Lân (nhận Huy 
Hiệu Rừng hôm nay), cũng là hai Trưởng rất trẻ, vẫn còn "tay 
bế tay bồng", ấy vậy mà vẫn dành thì giờ để vào giúp Đoàn, 
giúp các em. Thật khá khen tinh thần Hướng Đạo rất cao của 
các anh em trẻ của Liên Đoàn Vạn Kiếp. 
 
Liên Đoàn Vạn Kiếp rất hiếu khách, nhất là khách từ phương 
xa đến, cho nên chiêu đãi rất nồng hậu, có nguyên cả chiếc xe 
nướng BBQ, mùi thơm bay tỏa khắp nơi, mọi người được một 

bữa ăn ngon lành. Cũng bởi vì sự hiếu khách trên, cho nên 
phái đoàn đến từ San Jose quyết định ngủ lại San Diego để vui 
chơi với anh em Vạn Kiếp, để sáng mai trở lại Orange County 
tham dự lễ trao Huy Hiệu Rừng của Liên Đoàn Hùng Vương. 
 
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014, 
Liên Đoàn Hùng Vương tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng cho 
Trưởng Mai Đông Thành, Trưởng Tuệ Nguyễn của khóa Tùng 
Nguyên 7 và Trưởng Trần Xuân Đức Duy của khóa         
Woodbadge địa phương, buổi lễ được tổ chức tại Murdy Park, 
thuộc thành phố Huntington Beach, cũng là nơi Liên Đoàn 
Hùng Vương sinh hoạt hằng tuần dưới sự chứng kiến của các 
Trưởng, đoàn sinh và các phụ huynh. 
 
Được biết Liên Đoàn Hùng Vương là một trong những Liên 
Đoàn mạnh nhất của vùng Orange County. Trưởng Tiffany 
Hằng và Trưởng Trần Xuân Đức Huy là các Trưởng của Liên 
Đoàn Hùng Vương, và cũng là staff của khóa Tùng Nguyên 7, 
cho nên tiếp đãi các Trưởng và khóa sinh của TN7 thật nhiệt 
tình và chu đáo. 
 
Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 11 năm 2014 Liên Đoàn Diên 
Hồng San Jose đã tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rường cho các 
Trưởng Liêm Hồ, Bryan Huy Pham, Quốc Trần, Tim Trần, 
Tuấn Nguyễn, và Thọ Bá Nguyễn. Buổi lễ diễn ra tại Alexan-
der Rose Elementary School thuộc thành phố Milpitas, trước 
sự hiện diện của đông đảo phụ huynh và các đoàn sinh, đây 
cũng là dịp Liên Đoàn Diên Hồng tổ chức tiệc Thanksgiving 
nhân mùa lễ Tạ Ơn cho toàn Liên Đoàn. 
 
Được biết Liên Đoàn Diên Hồng là một trong những Liên 
Đoàn mạnh nhất và lâu đời nhất ở thành phố San Jose, đa số 
các Trưởng kỳ cựu hiện nay cũng đều xuất phát từ Liên Đoàn 
Diên Hồng. Lễ trao Huy Hiệu Rừng của các Trưởng được tổ 
chức chung vào dịp lễ Tạ Ơn của Liên Đoàn, cho nên thức ăn 
đồ uống rất là thịnh soạn, heo quay bánh hỏi, bánh mì cà ry, 
gỏi cuốn cơm chiên, mì xào gà rán, cũng chè xôi chuối và 
cũng chuối xôi chè. Phụ huynh Diên Hồng thật là chu đáo và 
khéo tay, nhất là cái bánh kem "khúc gỗ và cây rìu" thật đẹp 
mắt và ngon miệng. 
 
Vào chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014, Liên Đoàn 
Lạc Việt Sacramento đã tổ chức lễ trao Huy Hiệu Rừng cho 
Trưởng Anh Thư Nguyễn tại Vietnamese Community Center 
Sacramento, buổi lễ này cũng rơi vào dịp Liên Đoàn Lạc Việc 
Sacto kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn. 
 
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của khóa trưởng khóa Tùng 
Nguyên 7 Trần Văn Long và một số Trưởng và staff trong 
khóa Tùng Nguyên 7 đến từ San Jose như Trưởng Kiệt, 



Bản Tin Huongdao.org #10                                        9        

 

Trưởng Tuấn, Trương Dũng, Trưởng Liêm, Trương Bình và 
các Trưởng trong staff đến từ Orange County như là Trưởng 
Tiffany Hằng, Trưởng Nicholas Việt, Trưởng Lý Hui cùng tất 
cả đoàn sinh, các Trưởng và phụ huynh của Liên Đoàn Lạc 
Việt, ngoài ra cũng có một số khách mời cộng đồng người Việt 
sacto và đài truyền hình địa phương đến cho buổi lễ kỷ niệm 
30 năm thành lập Đoàn. 
 
Sau buổi lễ mọi người cùng dự tiệc sinh nhật 30 năm của Liên 
Đoàn Lạc Việt và cùng thưởng thức các màn văn nghệ bỏ túi 
như màn múa nón của phụ huynh, màn kịch ngắn của các em 
Thiếu Sinh. Đây là dịp lễ lớn, cho nên LĐ Lạc Việt đã chuẩn bị 
chu đáo các khoản chiêu đãi cho tất cả mọi người, ngoài phần 
ăn uống các Trưởng còn được tặng một cái Ly và phù hiệu kỷ 
niệm 30 năm của Liên Đoàn. 
 
Phạm Phú Bình ghi nhận 
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từ các phụ huynh, sau ăn trưa, các em tiếp tục các trò chơi cho 
tới 3 giờ chiều cùng ngày. 
  
Năm nay là năm thứ 27, Hội Đồng Hướng Đạo quận hạt Santa 
Clara đã tổ chức ngày Hướng Đạo Việt Nam với mục đích thắt 
chặt tình thân hữu giữa các Liên Đoàn và cho các em có một 
cơ hội chơi với nhau trong tinh thần Hướng Đạo. 
 

Báo Trầm Lặng 
Lê Quang Tuấn 
Chủ Tịch Hội Đồng Hướng Đạo, quận hạt Santa Clara 

 NGÀY HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 2014 
 

Vào Chủ Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, với ngọn nắng sớm 
của thung lũng hoa vàng, gần 800 Hướng Đạo Sinh, Huynh 
Trưởng và Phụ Huynh từ 10 Liên Đoàn tại San Jose và 2 Liên 
Đoàn từ Sacramento đã tụ họp tại sân trường YB High School 
thuộc thành phố San Jose, California để dự ngày Hướng Đạo 
Việt Nam hàng năm do Hội Đồng Hướng Đạo châu Santa 
Clara tổ chức. 
 
Từ sáng sớm, các Liên Đoàn đã tụ tập tại  sân trường, mỗi LĐ 
có một khoản đất riêng để dựng lều, cổng trại, trang trí các 
hình ảnh sinh hoạt của LĐ mình, các Trưởng thì chuẩn bị các 
trò chơi thử thách cho các em. 
   
Đúng 9:00 giờ sáng, các Liên Đoàn tập trung tại sân trường để 
chuẩn bị lễ chào cờ, với một không khí trang nghiêm, lễ chào 
cờ do các Thiếu Sinh cuả LĐ Phù Đồng phụ trách, dẫn đầu là 
cờ chính Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hoà, cờ Hội Đồng Trung 
Ương và cờ từ các Liên Đoàn. Một em Thanh Sinh đã hát 
Quốc Ca Hoa Kỳ sau đó, toàn thể đơn vị đã hát lên Quốc Ca 
Việt Nam Cộng Hòa và Hội Ca HĐVN. 
 
Tiếp theo lễ chào cờ là phần chào mừng quan khách và cảm tạ 
từ Trưởng Lê Quang Tuấn, chủ tịch Hội Đồng Hướng 
Đạo quận hạt Santa Clara, sơ duyệt qua các sinh hoạt của 
Hướng Đạo Việt Nam trong vùng của năm 2014, các sinh hoạt 
sắp đến và sau cùng là chúc các em có được một ngày HĐVN 
thật vui. 
 
Trưởng Tuấn cũng đã có lời chào mừng quan khách và các em 
HĐS. Năm nay, ngoài các phụ huynh HĐ, còn có Ông Jose 
Esteves, Thị Trưởng Milpitas, cô Vân Lê, Vice President, 
Eastside School District Board of Trustee, một số Trưởng đại 
điện từ Girl Scout of Northern California, từ Silicon Valley 
Monterey Bay Council BSA, quý Trưởng Niên và một số 
Trưởng thuộc LĐ Lạc Việt và Hải Đăng đến từ thủ phủ      
Sacramento. 
 
Chủ đề của năm nay là “Friendship”, các em đã được chia đội 
cùng với các em khác từ các Liên Đoàn bạn theo lứa tuổi Sói, 
Thiếu và các em từ 14 tuổi trở lên. Sau đó các em đã được 
hướng dẫn tới các trò chơi theo lứa tuổi đã được sắp sếp từ các 
Trưởng của các Liên Đoàn. 
  
Các trò chơi thật hào hứng đã diễn ra sau khi chào cờ cho tới 
12 giờ trưa. Sau đó, các Liên Đoàn đã tập họp tại các khu lều 
của Liên Đoàn để ăn trưa với những món ăn đặc sắc được nấu 
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Liên làm Ấu Trưởng. 
Một năm sau đó, Liên Đoàn thấy rõ nhu cầu cần thiết 

cho các em nữ có môi trường học hỏi như các em nam, Đoàn 
Nữ Nhị Trưng ra đời (Girl Scouts USA Troop 3198), do 

trưởng Lâm Ngọc Liên kiêm nhiệm Đoàn 
Trưởng. 
 
Vào tháng 12 năm 1995, Xóm Hướng Đạo 
Trưởng Niên Sacramento được thành lập với 
những thân hữu của phong trào HĐVN.  
Trong thời gian ban đầu, Xóm Trưởng do 
trưởng Nguyễn Xuân Mộng tạm kiêm nhiệm. 
 
Liên tục trong 30 năm, Liên Đoàn Lạc Việt 
Sacramento tiếp tục giữ vững vai trò giúp ích 
cộng đồng tại Sacramento và các vùng phụ 
cận.  
Liên Đoàn Lạc Việt tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào HĐVN với sự trợ giúp của các trưởng 

mới và phụ huynh, tạo điều kiện cho các em hướng đạo sinh có 
một môi trường sinh hoạt lành mạnh, học hỏi kiến thức ngoài 
trời cũng như đào tạo cho các em trở thành những công dân 
gương mẫu. 

Các em tiếp tục sinh hoạt và học hỏi kiến thức Hướng 
Đạo qua những buổi sinh hoạt và cắm trại, cũng như thực tập 

tinh thần Hướng Đạo 
qua những tham gia 
sinh hoạt với cộng đồng 
người Việt và thực hiện 
những giúp ích xã hội 
tại Sacramento 
(Messenger of Peace – 
Heart To Heart của các 
em đã được BSA dùng 
để cổ động về chương 
trình này  --   
xin xem http://
www.scouting.org/
sitecore/content/Home/

International/messengersofpeace/Videos.aspx ) 
 

Hiện nay, các em sinh hoạt trong bốn đơn vị: Thanh 
Đoàn Lam Sơn (BSA Crew 243), Thiếu Đoàn Quang Trung 
(BSA Troop 243), Ấu Đoàn Quang Trung(BSA Pack 243), và 
Đoàn Nữ Nhị Trưng (GSUSA Troop 1743). 

https://www.youtube.com/watch?v=PMiQCXPAVT8 
 

30 NĂM (1984-2014) LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT  
SACRAMENTO, CALIFORNIA, USA 

 
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2014, Liên Đoàn 
Lạc Việt tại thủ phủ tiểu bang California đã 
làm lễ kỷ niệm 30 năm sinh hoạt. Nhân dịp 
này, chúng tôi có vài dòng về quá trình sinh 
hoạt của Liên Đoàn từ ngày thành lập đến 
hôm nay. 
 
Nhóm Cựu Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tại 
Sacramento được thành lập vào đầu năm 1984, 
sau khi hai trưởng Lâm Ngọc Liên và Nguyễn 
Xuân Mộng tham dự hai ngày họp mặt các 
trưởng HĐVN tại Costa Mesa (miền nam tiểu 
bang California) vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 
1983.  Hội Đồng Trung Ương HĐVN được 
hình thành từ diễn tiến lịch sử này. 
 
Khi trở về thủ phủ California, hai trưởng tiếp xúc với các 
trưởng, hướng đạo sinh và thân hữu đang định cư tại Sacra-
mento (Nguyễn Viết Tấn, Nguyễn Viết Mỹ, Bửu Lực, Lê Kim 
Thắng, Trần Minh Đức, Nguyễn Xuân Mỹ, Nguyễn Xuân 
Lâm, và Nguyễn Viết Thiện, v.v…) để thành lập nhóm Cựu 
HĐVN và thảo luận chương trình phát triển phong trào HĐVN 
tại địa phương. 
 

Hội Đồng Trưởng HĐVN tại Sacramento được thành lập vào 
tháng 10 năm 1984, ghi danh với Boy Scouts of America 
(BSA) là Vietnam Committee On Scouting of Sacramento, unit 
243. Trưởng Mộng ghi danh là Scouting Coordinator (đại diện 
nhóm). 

 
Thiếu Đoàn Quang Trung được thành lập đồng thời với Hội 
Đồng Trưởng, ghi danh với BSA là Troop 243 do trưởng 
Nguyễn Viết Tấn làm Thiếu Trưởng. 
7 em Tân Thiếu Sinh đầu tiên của Thiếu Đoàn Quang Trung 

 
Một tháng sau đó (11-1984), Tráng Đoàn Lê Lai được 
thành lập dưới sự hướng dẫn của trưởng Lưu 
Quang.  Đồng thời, Liên Đoàn Lạc Việt Sacra-
mento được hình thành do Tráng Trưởng Lưu 
Quang kiêm nhiệm Liên Đoàn Trưởng. 
  
Vào năm 1987, để tạo môi trường cho các thiếu 
sinh lớn có điều kiện tiếp tục sinh hoạt với 
phong trào, Thanh( Kha) Đoàn Lam Sơn được 
thành lập, ghi danh với BSA là Post 243, do 
trưởng Nguyễn Xuân Lâm hướng dẫn. 

Đến năm 1990, để tiếp tục tạo điều kiện giúp 
con em người Việt tị nạn tại Sacramento gìn giữ truyền 
thống dân tộc cũng như truyền thống HĐVN, Ấu Đoàn Quang 
Trung được thành lập (BSA Pack 243), do trưởng Lâm Ngọc 
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2- Trao đổi kinh 
nghiệm sinh hoạt, 
học thêm nhiều 
bài hát, cách quản 
trò sao cho vui và 
sôi nổi. Các sinh 
hoạt ở Đoàn  lập 
đi lập lại mỗi tuần 
nếu không có sự 
thay đổi dễ  trở 
nên nhàm chán đối 
với các em. Sự đa 
dạng trong  sinh hoạt góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau rất 
hữu ích cho các Trưởng mang về áp dụng cho Đoàn mình. 
 
3-  Học hỏi được phương pháp điều hành Đoàn một cách hiệu 
quả hơn. Qua những  buổi thảo luận theo ngành mà Ban Tổ 
Chức có ý định thực hiện, các Trưởng đã học hỏi được kinh 
nghiệm tổ chức Đoàn và điều hành Đoàn, tránh được những  
sai sót. 
 
4-  Hiểu sâu hơn về phong trào Hướng Đạo Việt Nam qua 
những tập tục, nghi thức. Ngoài ra các anh chị em cũng nhận 
thức được sự lớn mạnh của phong trào Huớng Đạo Việt Nam ở 
trên đất Mỹ.Trong một dịp trao đổi ý kiến với một đại diện 
BSA tôi được biết mặc dù tỉ lệ dân số của cộng đồng Việt Nam 
ở Châu Santa Clara  là khoảng 10%, tuy nhiên tỉ lệ Hướng Đạo 
Sinh Việt Nam lên đến 40% số HĐS ghi danh ở District Coy-
ote Creek trong Châu này. Điều này cho thấy các phụ huynh 
Việt Nam rất chú trọng đến việc giáo dục con em mình. 
 
5-  Đây là dịp vui chơi có mục đích củng cố tinh thần yêu 
Hướng Đạo. Có những anh chị em gặp những việc không vui 
vẻ trong Đoàn nhưng khi đến đêm lửa trại đã nhận thức ra rằng 
ngoài mục đích xây dựng con người, Hướng đạo còn mang lại 
niềm vui không những cho các em mà còn cho cả người lớn. 
 
Qua sự thăm dò ý kiến những anh chị em tham dự, tôi nhận 
thấy việc tổ chức những đêm lửa trại này là một nhu cầu mang 
nhiều lợi ích cho các Trưởng và nên được duy trì. Sự tổ chức 
cần được chuẩn bị chu đáo hơn, các nội dung cần được chọn 
lựa kỹ lưỡng để làm sao cho buổi họp mặt trở thành một diễn 
đàn trao đổi kinh nghiệm cho các Trưởng và một điều quan 
trọng hơn hết là sự vận động để mọi Trưởng có dịp tham gia để 
cùng vui chơi với nhau trong tình anh em. 
 
Năm 2014 là năm thứ hai, Hội Đồng Hướng Đạo đã tổ chức 
một Ngày Họp Mặt và Một Đêm Hội Ngộ cho các trưởng 
trong Hội Đồng. 
 
Vượn Cần Mẫn 

CẢM NGHĨ VỀ ĐÊM HỌP MẶT TRƯỞNG 
 

Từ ngày gia nhập Hướng Đạo, tôi có dịp tham dự nhiều đêm 
lửa trại;  khi thì do BSA tổ chức ở trại Hi Sierra, khi thì do 
Hướng Đạo Việt Nam tổ chức trong các khoá huấn luyện 
Trưởng. Với lửa trại Hướng Đạo Việt Nam thì  tôi có nhiều sự 
thích thú hơn vì nội dung mang đậm nét văn hóa Việt nam. 
Mỗi đêm lửa trại đều để lại cho tôi nhiều kỷ niệm vui. Các anh 
chị em diễn kịch, hát hò và chơi các trò chơi một cách hồn 
nhiên như những em nhỏ. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày 
của mỗi phụ huynh thì ít ai có dịp vui đùa một cách tự nhiên, 
thoải mái như vậy. 
 
Sau lần dự trại Liên Liên Đoàn Đồng Tâm 4 ở Cutter Camp, 
nhìn thấy các em Hướng Đạo Sinh từ  các Liên Đoàn trình diễn 
những tiết mục rất hay và vui ở đêm lửa trại, tôi có ý nghĩ tại 
sao các Trưởng  từ các Liên Đoàn lại không có một đêm lửa 
trại như vậy. Tôi có nêu đề nghị này với  Hội Đồng Hướng 
Đạo Châu Santa Clara  nhưng các anh tỏ ra dè dặt vì trước đây 
có một Trưởng đã đứng ra tổ chức một đêm lửa trại cho các 
Trưởng nhưng số người tham dự rất ít. Mãi đến khi tôi có dịp 
dự khóa Tùng Nguyên 7, tôi có đề nghị với Troop Guide  của 
tôi là Trưởng Tuấn để xin chọn việc tổ chức một đêm lửa trại 
cho Trưởng làm đề tài của một trong các ticket của khóa học. 
Được Trưởng Tuấn chấp thuận tôi cũng rất lo lắng; thời gian đi 
Hướng Đạo của tôi cũng không dài và tôi cũng chưa có dịp 
quen biết nhiều Trưởng lãnh đạo  các Liên Đoàn. Làm sao tôi 
có thể thuyết phục được các anh chị đó về thông báo và vân 
động các Trưởng của Liên Đoàn tham dự. Thật là một cuộc 
vận động khó khăn không thua gì ...vận đông tranh cử vậy. 
Mặc dù là một cuộc vui chơi lửa trại nhưng tâm lý thu hẹp các 
sinh hoạt và các mối quan hệ trong phạm vi Liên Đoàn vẫn rất 
phổ biến trong các Trưởng, các buổi sinh hoạt rộng lớn ngoài 
phạm vi Liên Đoàn ít được hưởng ứng. 
 
Tuy nhiên đến ngày họp mặt trong đêm lửa trại với số người 
tham dự hơn 100 đã làm cho tôi rất phấn khởi. Đêm lửa trại 
thực sự là một đêm hội ngộ của các Liên Đoàn, đây là dịp để 
các  anh chị em của các khóa học Indoor, Outdoor Leadership 
Training, Trại Truyền Thống Văn Hoá và ngay cả đến các 
khóa Woodbadge gặp lại nhau. Mọi người cùng hòa nhập trong 
các trò chơi, bài hát sôi nổi của một thời tuổi trẻ. 
 
Qua những lần tổ chức các đêm lửa trại như vậy, tôi nhận thấy 
các  lợi ích mà tôi và có lẽ mọi thành viên tham dự  đều có thể 
được hưởng, thí dụ như: 
 
1-  Được dịp quen biết và kết thân với các Trưởng của từ các 
Liên Đoàn bạn, các anh chị em xem nhau như anh em một nhà. 
Câu nói “Hướng Đạo là anh em” mang một ý nghĩa rõ rệt. 


