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CHÀO MỪNG

Phải chăng Miền II Huấn Luyện của Hướng
WHAT’S

WHEN

Sunday - June 20
7:00a - Blue and Gold Breakfast
(BP Hall)
8:15a - Pack 1 Assembly (Gilwell Field)
9:20a - First Troop 1 Meeting
(Gilwell Field)
11:20a - Course Overview
12:00p - Lunch
1:00p - Patrol Leader Council Meeting
2:00p - Listening to Learn
3:00p - Values, Mission, and Visions
4:00p - Patrol Meetings
5:00p - Who Me Game
6:00p - Flag Lowering
6:15p - Dinner (BP Hall)
7:15p - Leveraging Diversity Through
Inclusiveness
8:00p - Instructional Campfire
9:00p - Cracker Barrel (BP Hall)
10:00p - Good Night
10:00p - Staff Meeting

u n i f o r m
D r e s s c o d e
f o r t h e d a y
7:00a - Complete field uniform
(class A) all day
7:15p - Activities uniform
(class B)

Đạo Việt Nam ở quê nhà nhờ có Trại Trường
TÙNG NGUYÊN mà trở thành vùng địa linh
nhân kiệt nên mới un đúc được bốn Trưởng
Huấn luyện 4 gỗ (DCC/LT/WBCD) lừng
danh ở nước ngoài:
• Trưởng Lê Phục Hưng, thuộc toán HL
Canada, từng là Khóa trưởng Tùng
Nguyên II ở Lost Valley, Hoa Kỳ (1993)
và Trại trưởng Tùng Nguyên III tại Gilwell, Anh Quốc (1996)—một sự kiện vô
tiền khoáng hậu vì chưa có DCC nào
mượn được đất trại Gilwell để mở Khóa
Huấn luyện cho Trưởng HĐ của nước
mình.
• Trưởng Lê xuân Hùng đã được phong 4 gỗ
để làm Khóa trưởng WE.55.99 cho BSA.
Lúc ấy tuy còn trẻ nhưng đã có kinh
nghiệm làm Trưởng Huấn luyện qua 9
khóa Bằng Rừng trước khi nhận trọng
trách.
• Trưởng Nguyễn Tấn Đệ, tuy là dòng dõi
Cọp Khánh Hòa nhưng nhờ ảnh hưởng
biển rộng trời cao của Nha trang nên tầm
nhìn quãng bác thành thử đã là Trưởng 4
gỗ điều hành Khóa Bằng Rừng Thế kỷ
XXI đNu tiên của BSA, mở đầu một kỷ
nguyên mới.

tại đất Kinh kỳ của USA cùng với sự cọng
tác của các Trưởng Huấn Luyện đầy kinh
nghiệm: N guyễn Tấn Đệ, N icholas
N guyễn Việt,Trần Long, Phạm N gọc
Phước, Hoàng Kim Châu, Dave Iwana,
Alina Lee, N guyễn Cửu Lâm, N guyễn
Liên Hương,Trần thị Huê,Trần Công
Hoàng,Trần gia Phú…
Xin chia sẻ niềm vui với Trưởng Lý N hật
Hui và hoan nghênh sự đóng góp tích cực
của các Trưởng Huấn luyện trong việc
phát triển Phong trào Hướng Đạo, vì khi
tham gia sinh họat HĐ, chúng ta chỉ mới
làm một “cấp số cọng”, chỉ khi đóng góp
vào công cuộc huấn luyện thì chúng ta mới
làm một “cấp số nhân”.
***
Chào mừng tất cả các Trainers và toàn thể
Trại sinh Khóa TÙN G N GUYÊN VI với
kỳ vọng sẽ có nhiều người trong chúng ta
noi gương đàn anh nhận trọng trách
Trưởng Huấn luyện 4 gỗ để phát triển
Phong trào Hướng Đạo.
Chỉ có Đại Gia đình Hướng Đạo chân
chính là nơi mà không hề có sự phân biệt
chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, chính kiến,
giai cấp xã hội…nhờ đó mà có thể kiến tạo
nên một Thế giới tốt đẹp hơn
(Scouts:creating a better world)
Đại diện ACE HĐVN thuộc Miền 2 HL ở VN
Leader Trainer Tôn thất Sam
Nguyên Quản đốc Trại trường Tùng Nguyên
Dalat, Việt Nam

N ay đến lượt Trưởng Lý N hật Hui nhận
trọng trách Trưởng 4 gỗ, mở khóa Huấn
luyện Bằng Rừng TÙN G N GUYÊN VI ngay
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HAPPY
FATHER’S DAY

Quarter Master: What is your menu
for next week?
Chief Cook: What’s my budget?
Chief Cook Advisor: Let bring
this whole market to camp!

Passing on the torch for

Hi!
I can’t
find her

Would you please
slow down, I have to
pose for the camera.

Quarter
Master:
I have four
cooks, all I
need is the
janitor

G i l w e l l

G a z e t t e

Hành trang TN-6
Hành trang cũng đã sẵn sàng,
Count down chờ lúc lên đàng thẳng giong.
Camp gear một list dài thoòng,
SPL nhắc , check xong mọi điều.
Hành trang nào có chi nhiều,
Chất đầy back pack với lều một bên.
Bao nhiêu món đã có tên,
Xem đi xem lại có quên món nào.
Lấy ra rồi lại bỏ vào,
Một túi nặng trĩu làm sao mang hè ??!
Tìm va-li có bánh xe,
Có nặng thì kéo phẻ re như gì.
Xem ra cũng hơi kỳ kỳ,
Đi trại mà kéo va-li, thể nào.
Có người chê biết làm sao,
Lại lôi ra xếp trở vào ba-lô.
Ui chao ! là lắm món đồ,
Món nào món nấy cũng vô cùng cần.
Bảy ngày trấn thủ Goshen,
Khóa Rừng em dự là lần đầu tiên.
Nhớ chi thì cứ xếp liền,
Đồng phục mấy bộ áo quần đổi thay.
Health form nhớ để chỗ này,
Thuốc men một góc lấy ngay khi cần.
Đồng hồ , giày dép đi chân..
Đèn pin, vât dụng cá nhân hàng ngày.
Mũ đội cho tóc khỏi bay,
Kem, bóp, gương lược sổ tay bút chì.
Đồ nghề make-up phòng khi,
Lúc diễn lửa trại cần thì điểm trang(?)
Màn chống muỗi cũng cần mang
Nếu không muỗi cắn dung nhan còn gì.
Nước chai cũng phải mang đi,
Gối ôm (?), kính mát đôi khi cũng cần.
Ngày đi thì đã tới gần,
Hành trang một đống có ngần này thôi.
Tháng ngày nước chảy hoa trôi,
Đếm thời chỉ còn đôi ba ngày.
Vui sao đến cuối tuần này,
Goshen ta sẽ cầm tay hát rằng:
Back to Gilwell, happy land,
Đà điểu 815

