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LÁ THƯ LIÊN ĐOÀN 
Nhân Kỷ Niệm Sinh Nhật thứ 10 của LĐ 

 
Đoàn Hướng Đạo Đất Việt thấm thoát đến nay đã tròn 10 tuổi. 

Một quãng đường đã qua, một mốc thời gian đáng ghi nhớ, như cuộc 
đời của một Ấu sinh non trẻ  tìm đến cuộc chơi đầy lý thú bằng những 
bước chân Sói Con, Chim Non, chập chững buổi ban đầu, theo thời 
gian đã lớn dần để chuẩn bị trở thành hướng đạo sinh Chân Mềm háo 
hức trước những Trò Chơi Lớn, lạ hơn, mới hơn Vòng Sinh Hoạt bên 
Tảng Đá Hội Đồng mà các chú bé Mowgli Việt Nam đã không thể 
nào quên.  
 

Nhớ lại những năm đầu tiên khi lập đoàn, chỉ với vài Trưởng nhiệt 
tâm cùng đội thiếu sinh kiểu mẫu trong bộ đồng phục mới toanh mà 
lần đầu các em nghe đến hai chữ Hướng Đạo.  

 
Từ một đốm lửa nhỏ ấy đã được khơi lên giữa mùa hè 2006 bên 

hồ ven Núi Đức Mẹ trong lòng Giáo Xứ Lộ Đức đã dần sáng mãi lên, 
to cao mãi lên với các đơn vị kế tiếp nhau ra đời :  
 

2006: Thiếu đoàn Lam Sơn (BSA Troop 815)  
2007: Ấu Đoàn Phù Đổng (BSA Pack 815) 
2009: Thanh Đoàn Tây Sơn (BSA Crew 815) 
2010: Nữ Đoàn Lê Chân (Troop 15810 GSUSA) 

      
Để có những bước phát triển tốt đẹp như thế phải nói đến những nỗ 
lực bền bỉ, kiên nhẫn và nhiệt tâm của tất cả những thành viên trong 
đại gia đình Đất Việt - Hướng Đạo Lộ Đức trong vòng 10 năm qua. 
Nhờ những thương yêu, hỗ trợ quý báu của quý Cha, quý Thầy và quý 
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh và cộng đoàn Giáo dân. Từ những 
công khó hy sinh của quý Trưởng và sự liên kết, nâng đỡ, cọng tác 
nhiệt tình của quý Phụ Huynh trong đoàn đã tạo được thành quả khả 
quan hôm nay; một thế  hệ trẻ Đất Việt vững mạnh Đức tin, biết sống 
thân ái trong tinh thần đồng đội,  kỷ luật, tháo vát, ham học hỏi, rèn 
luyện tính khí, thăng tiến  bản thân để trở thành những người con 
ngoan, thân thiện trong gia đình và hữu ích cho xã hội.  
 



 Với tâm tình biết ơn nhân kỷ niệm 10 năm sinh nhật Đoàn, chúng 
con xin hết lòng cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa và Đức Mẹ đã thương 
ban.  

 
Xin tri ân quý Cha, quý Thầy,  quý Vị trong hai Hội Đồng Mục 

Vụ và Tài Chánh đã bảo trợ, khích lệ, nâng đỡ đoàn con. 
 
Xin cám ơn tất cả quý Ông Bà, quý Phụ Huynh đã hết lòng 

thương yêu con em của chúng ta đã góp công góp sức yểm trợ  cho 
đoàn. 

 
Xin chân thành cảm ơn quý Trưởng,  quý thân hữu và các em 

hướng đạo sinh đã cùng đồng hành bền vững  trong công cuộc đào 
luyện một thế hệ trẻ Việt Nam tốt đẹp và hữu ích nơi hải ngoại qua 
phong trào hướng đạo. 

 
Nguyện xin ân sủng Chúa và Đức Mẹ luôn tuôn tràn trên tất cả 

chúng ta. Một thập niên đã qua và sẽ còn nhiều năm sắp tới, ước gì 
như tiếng reo của đoàn Hướng Đạo Lộ Đức:  
 
Đất Việt - Mãi Mãi  
 
Chào thân ái 
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MƯỜI NĂM NHÌN LẠI 

Hướng Đạo là đường 

     Là một cuộc đi dài mà đích đến cuối cùng là Nguồn Thật, như lời 
bài hát của Trưởng LM Nguyễn Văn Thích và anh chị em hướng đạo 
Việt Nam thường trân trọng hát lên trong những giây phút lắng đọng 
tâm tư : 

"Anh em chúng ta chung một đường lên, 
Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật. 
Nguồn Thật là đây ! sức sống vô biên, 
Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật" 

    Đường thì dài, đích đến còn xa. Kiên gan bền chí Đoàn chúng ta, 
hàng hàng lớp lớp, tiếp tục đi lên. 

     Miệt mài như người đi gieo hạt, vui cùng sương nắng, mong chờ 
những mùa màng, cây trái tốt tươi. 

 

      Từng chặng, từng chặng hướng về phía trước trên một hành trình. 
Năm năm, mười năm, hai mươi, ba mươi.... Mỗi chặng như một điểm 
đến để nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua, những gian truân phải 
vượt, những thử thách phải bền lòng, những thích thú cần chia sẻ, 
những giúp đỡ cần tri ân, những tình thân cần trân trọng, những lắng 
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đọng bên lửa dặm đường khi đêm về ngồi lại bên nhau ôn lại ngày 
qua.  

 

        Mười năm Đất Việt, một chặng đường. Những ngày đầu non trẻ 
ấy, khi khai sinh đoàn, các trưởng tiên khởi đã nghĩ đến đất nước quê 
hương yêu dấu nghìn đời mà những phần đất lịch sử của cha ông như 
Bản Giốc, Nam Quan, Trường Sa, Hoàng Sa...đã mất dần, lọt dần vào 
tay Tàu Cộng qua sự đồng loã nhu nhược của Bắc Bộ Phủ. Nên các 
trưởng ngày ấy đã đồng ý chọn tên Đoàn là Đất Việt như một mơ ước, 
một gửi gắm tinh thần dân tộc bảo toàn đất Việt cho đàn em thơ. 

 

       Nhìn lại mười năm, 
buổi ban đầu ấy, rất nhớ 
Cha Cố Phê Rô Hoàng 
Văn Thiên (một người 
tù, một Linh mục cang 
cường, uy vũ trong trại 
tù cộng sản Suối Máu). 
Ngài đã từ tâm cho đoàn 
Hướng Đạo Đất Việt 
được khai sinh trong 
lòng Giáo Xứ. 
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       Nhớ các ông bà, các anh, các chị  trong Hội Đồng Mục Vụ mà lúc 
ấy Bác Phan Đình Nhân là Chủ Tịch  đã hân hoan đón nhận đoàn 
Hướng Đạo như là một thành viên non trẻ của đại gia đình GX Lộ 
Đức. Tiếp theo sau đó là anh Nguyễn Văn Nam với nhiều nhiệm kỳ 
Chủ Tịch HĐMV. Đoàn đã phát triển khả quan với nhiều đơn vị mới 
được hình thành tuy có khá nhiều khó khăn về việc đào tạo thêm 
trưởng cho số đoàn sinh gia tăng và đôi chút trở ngại khách quan 
nhưng với thành tâm và thiện chí, các thử thách đó đã được vượt qua.  

      Năm thứ tư, Nữ Đoàn - Troop 15810 GSUSA - ban đầu lấy tên 
Mê Linh sau đổi thành Lê Chân, do Tr Nguyễn Thu Thảo lập đã giúp 
cho Liên Đoàn phát triển cân đối cả  Nam cũng như Nữ hướng đạo và 
đủ 3 ngành Thanh, Thiếu, Ấu.  

 

Mùa hè năm 2011, LĐ Đất Việt đã hân hoan đánh dấu tròn 5 năm 
góp mặt cùng phong trào Hướng Đạo của vùng Houston đông người 
Việt định cư, thuộc miền Trung Hoa Kỳ, bằng một buổi tiệc mừng 
sinh nhật tại nhà hàng Kim Sơn Bellaire với sự hiện diện của gần 500 
quan khách thân hữu và HĐS các đoàn bạn cùng toàn thể các Đoàn 
sinh, trưởng, các phụ huynh và gia đình đông vui và thêm phấn khởi.  

Đó cũng là năm đánh dấu mười lăm năm trại GIỮ VỮNG Miền 
Trung Hoa Kỳ, với hai trại GV mùa hè ở Dallas  và GV mùa đông ở 
Houston, đoàn Đất Việt đều tham dự đầy đủ như 4 mùa trại trước đó.  

Đất Việt                                          - 6 -                                       2006-2016 



     Đường vẫn còn dài ... 

"Anh em ta ơi! Đường trường còn dài, 
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. 
Kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi! 
Cố tâm vượt qua." ( Đường đi không khó  - Phan Công Danh) 

     Sau 5 năm, một lớp đoàn sinh đạt được đẳng hiệu Eagle Scout và 
Gold Award đã trưởng thành bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học.  

     Một lớp đoàn sinh khác nhập đoàn và đoàn vẫn luôn thiếu trưởng.  

     Công tác phụ huynh được đẩy mạnh và quý phụ huynh cũng đã 
thấy được mục tiêu và phương pháp giáo dục trẻ qua phong trào 
hướng đạo. Nên đã có nhiều phụ huynh đã hy sinh hơn nữa là tiếp tay 
và  tham gia vào Ban huynh trưởng, sốt sắng tham dự các khoá huấn 
luyện của hai hội BSA & GSUSA từ cơ bản đến Wood Badge và đặc 
biệt hơn là thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn truyền thống văn hóa 
Việt Nam con em mình nên nhờ vậy mà việc sinh hoạt Đoàn đã khởi 
sắc thêm lên. 
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       Hơn 3 năm gần đây, khi Cha Chánh Xứ Vinh Sơn Đinh Ngọc 
Thảo về coi sóc đàn chiên GX Lộ Đức cùng Cha Phó JM Đỗ Cao 
Nhân cũng như Ông Hoàng Nam Giao, đương kim Chủ tịch HĐ Mục 
Vụ đã hết lòng quan tâm nâng đỡ và tạo điều kiện cho đoàn phát triển 
thêm lên thành một trong những đoàn thể công giáo tiến hành cho 
giới trẻ trong giáo xứ.  

       Nhìn lại mười năm, nhiều lớp đoàn sinh cũng như trưởng và phụ 
huynh đến với đoàn hướng đạo Lộ Đức. Có người đến một thời gian 
rồi đi, nhưng phần đông đều ở lại chung tay xây thế hệ ngày mai trong 
đại gia đình Đất Việt.  

"Ta là Hướng Đạo Việt Nam  
Chúng ta cùng đi xây tương lai 
Ấu Thiếu Thanh sinh hết lòng gắng sức 
Liên đoàn Đất Việt cùng nhau vươn lên" (Đoàn ca) 

     Mười năm, một chặng đường đã qua với nhiều khiếm khuyết, cũng 
chỉ là bước đầu trong công cuộc phục vụ và đào luyện một thế hệ trẻ 
Việt Nam hải ngoại sống đức tin, lành mạnh và hữu ích qua phong 
trào Hướng Đạo.  

     Sự liên đới, hỗ tương với các đoàn bạn trong phạm vi (miền Trung 
HK ) Houston - Dallas,  hay rộng hơn trên toàn Hoa Kỳ đã ảnh hưởng 
lớn đến đoàn sinh và đặc biệt hơn từ Tr Võ Thành Nhân, Chủ tịch 
Ban Thường Vụ, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và Tr 
Nguyễn Tấn Đệ , BSA Advisor The National Vietnamese Scouting 
Committee đã là một nguồn yểm trợ hữu hiệu về tinh thần cũng như 
huấn luyện, đã giúp cho đoàn phát triển hài hoà thăng tiến như một 
đoàn hướng đạo bản địa mà vẫn giữ được nét đặc thù của văn hóa và 
truyền thống Việt Nam dưới mái nhà chung của một cơ sở tôn giáo. 

      Mười năm, có thể là quá ngắn với một đời người nhưng cũng đủ 
dài để chúng ta có thể làm một điều gì tốt đẹp cho quê hương đất 
nước. Và muốn có một đất nước tốt đẹp luôn phải cần có những con 
người tốt đẹp. Chúng ta  có thể tự hào đã góp một phần rất nhỏ trong 
công cuộc lớn lao ấy, với tầm tay hạn hẹp của mỗi người. 



Đất Việt                                          - 9 -                                       2006-2016 
 



       Đường chúng ta đi, đường hướng đạo sẽ không bao giờ là con 
đường một chiều thăm thẳm và buồn tẻ. Trái lại đó là con đường 
thênh thang mở ra những chân trời mới lạ, đầy tiếng cười và tình thân 
ái giữa chúng ta. Mà, mỗi người như là một hòn sỏi nhỏ bé hay cánh 
lá mỏng manh rơi êm ái trên mặt hồ nhân thế, nhẹ nhàng nhưng cũng 
đã tạo ra những hiệu ứng vòng tròn, lan xa, vang xa cùng khắp.  

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Lộ Đức luôn quan phòng và nâng đỡ đoàn 
con. 

Tháng 8-2016 

LĐĐV 

 

 
Đất Việt                                          - 10 -                                       2006-2016 



Đất Việt                                          - 11 -                                       2006-2016 

SAU LƯNG TRƯỞNG LÀ AI? 
  

     “Scouting is a game for boys under the leadership of boys under 
the direction of a man.” Baden-Powell 
 
    "Hướng Đạo là một cuộc chơi cho các em dưới sự lãnh đạo của 
các em với sự hướng dẫn của người lớn" 
 
     Chữ "trưởng" trong bài phiếm này đơn thuần chỉ là "trưởng 
hướng đạo" 
Nhưng "trưởng hướng đạo"  là ai? 
 
     Cứ theo nhà thông thái Google cho biết như thế vầy: 
"Huynh trưởng Hướng đạo hoặc huynh trưởng và ngắn gọn 
hơn trưởng trong Hướng đạo là cách để gọi chung cho tất cả những 
người lớn từ 18 tuổi trở lên, đã tuyên hứa và được huấn luyện, ít nhất 
qua khóa cơ bản và đang điều hành một đơn vị cấp đoàn, liên 
đoàn, đạo, châu hay cao hơn của một tổ chức Hướng đạo. 
 
      Đây là thuật từ chung chỉ một trách nhiệm tự nguyện, không phải 
là một chức vụ hay tước hiệu được ban cho và vì thế không có cấp 
bậc như trong quân đội (Ví dụ như trung uý, đại úy, thiếu tá...) Một 
người lớn mới đến với phong trào để giúp các Hướng đạo sinh, nếu 
chưa hoàn tất phần huấn luyện cơ bản thì được gọi là dự Trưởng. 
Những người dù đã lớn, có sinh hoạt Hướng đạo lúc thiếu thời, nhưng 
chưa làm trưởng bao giờ thì vẫn gọi là Hướng đạo sinh chứ không 
thể gọi là trưởng." 
 
      Thế là rõ như ban ngày, "trưởng" chỉ là một "trách vụ" chứ không 
phải là một "chức vụ".  
 
      Như lời cụ B-P trong câu đã dẫn ở đầu bài thì đơn giản hơn trưởng 
là người hướng dẫn các em trong cuộc chơi hướng đạo. Trưởng chỉ là 
Trưởng của các em, không phải là trưởng của mọi người. 
 
     Quý Trưởng  thường tự xưng là trưởng khi email hay nói chuyện 
với các đoàn sinh thì rất đúng vì Trưởng đúng là trưởng của các em. 
 



      Nhưng khi nói chuyện với phụ huynh hay email cho phụ huynh 
trong Đoàn mà cũng tự xưng là Trưởng. Thí dụ: ký dưới email là Tr 
ABC Nguyễn chẳng hạn thì không nên, nếu cần thì chỉ ký tên và ghi 
thêm trách vụ của mình chẳng hạn: ABC Nguyễn, SM là đủ. 
 
     Tự xưng mình là Trưởng hay viết tắt Tr trước tên mình cho tất cả 
mọi người trẻ già lớn bé biết là điều không nên. Vì Trưởng đâu có 
phải là trưởng của tất cả mọi người!  
 
     Nhiều khi đó chỉ là thói quen thôi nhưng cũng cần để ý kẻo lỗi đức 
khiêm nhường của Trưởng . 
  
     Ký tui hơi đi lạc đề, vì chủ ý của bài phiếm loạn này không nói về 
Trưởng hướng đạo mà chỉ muốn đi tìm ra ai là người đứng sau lưng 
Trưởng mà thôi.  
 

 
 
     Thế thì, sau lưng Trưởng là ai? 
     Dĩ nhiên câu trả lời là sau lưng trưởng  là các đoàn sinh của 
trưởng. Các em Ấu ,Thiếu, Thanh sinh non trẻ vui chơi, sinh hoạt, học 
tập, thực hành ... theo chân và noi gương trưởng. 
  
     Nhưng trong một ý nghĩa khác, Để cho trưởng toàn tâm toàn ý dấn 
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thân phục vụ Đoàn sinh phục vụ phong trào thì sau lưng trưởng chính 
là "Bề Trên" của trưởng. 
  
   Ký tui không biết rõ ai đã là người "sáng chế" ra hai tử ngữ tuyệt 
vời này để chỉ ra người phối ngẫu của quý trưởng một cách ý nghĩa và 
thân ái như vậy! 
  
    "Bề Trên" của Trưởng; một "đấng" uy quyền, nhân hậu và khoan 
dung; lo toan mọi việc và rộng lượng "cho phép" Trưởng xắn tay áo 
"vác ngà voi". Lâu lâu trưởng muốn xách túi đi ngủ rừng ngủ bụi " Bề 
Trên" cũng sẵn lòng cho phép ( hì hì ! không cho cũng không được ) 
mà chẳng hề than vãn:  
 

 
 
- Chàng ơi! Nàng ơi ! Đi đâu cho thiếp (tớ) theo cùng, Đói no thiếp 
(tớ) chịu, lạnh lùng thiếp ( tớ) cam.  
Mà chàng hay nàng khi được phép thì cứ như "chim sổ lồng":  
Tay cầm bị gậy chân quen ( Lỡ có ) 
Mải vui quên hết lời em dặn dò 
Thì " Bề Trên" cũng vẫn nhẹ lòng tha thứ  
 
     Ôi ! Tuyệt vời thay Những bóng dáng "Bề Trên" bấy lâu nay thấp 
thoáng sau  lưng Trưởng mà mấy ai đã để ý. Ký tui nhiệt liệt vinh 
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danh, ca ngợi và hết lòng cảm ơn các "đấng" đã hy sanh (chống) sau 
lưng quý Trưởng, giúp quý Trưởng đứng vững (trên cây gậy nạng) để 
tiếp tục đi trên đường hướng đạo (mà trong số đó có Ký tui). 
 
     Ký tui có biết một trưởng hướng đạo rất tài ba ở miền Đông, chàng 
mê say hướng đạo một cách đặc biệt nên đã ngoài 30 tuổi vẫn không 
chịu lập gia đình vì sợ vướng vào vòng cương tỏa sẽ bị "bề trên" 
không cho tiếp tục chơi hướng đạo nữa. Cuối cùng chàng cũng tìm ra 
một hồng nhan tri kỷ nhưng deal với nàng ( nói là deal để cho lịch sự 
đấy, đúng ra là phải năn nỉ kìa ) rằng xin hãy để cho anh tiếp tục được 
chơi Hướng đạo thì anh mới chịu đeo nhẫn cưới vào tay em. Phúc 
thay, nàng đã nhậm lời. Nghe đâu về sau này nàng cũng lây  
"máu hướng đạo" của chàng và bây giờ trưởng chồng, trưởng vợ cùng 
chăn một bầy Sói Con.  
 

      Ước gì sau 
lưng mỗi quý 
trưởng của chúng 
ta đều có một 
người bạn đồng 
hành, một "Bề 
Trên", một hiệp 
sĩ trượng phu, 
một hồng 
nhan tri kỷ luôn 
kín đáo (hay lộ 
liễu) đứng sau 
lưng, hoặc đôi 
khi quý hơn là  

cùng đi chung đường, chung mầu áo với các trưởng để hết lòng 
support quý Trưởng trong suốt cuộc chơi hướng đạo lý thú, vui vẻ, 
mạnh khỏe từ lúc son trẻ cho đến lúc không còn trẻ nữa cứ vẫn còn 
được "chơi hướng đạo ". 
 
Mong lắm thay! 
 
KÝ GÀ 
 
 

Đất Việt                                          - 14 -                                       2006-2016 



Đất Việt Mười Năm 

 

      Đất Việt, tên của một Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại thành 
phố Houston, được thành lập vào tháng 6 năm 2006 bởi Toán Lam 
Sơn thuộc Tráng Đoàn Nguyễn Trãi. Cũng cần nhắc lại là Tráng Đoàn 
Nguyễn Trãi thành lập ngày 4 tháng 7 – 2002 tại trại họp bạn Thẳng 
Tiến VII ở Camp Strake, thành phố Conroe, Texas. Một trong những 
trọng tâm công việc của tráng sinh là phát triển Phong Trào như lời 
dặn của Bi Pi “Tương Lai Phong Trào Hướng Đạo Trong Tay Các 
Tráng Sinh”. Năm 2003 Tráng Đoàn Nguyễn Trãi là đơn vị bảo trợ 
cho Liên Đoàn Minh Đức tại thành phố Fort Worth, Texas. Hầu hết 
các tráng sinh của Tráng đoàn là Trưởng của một số các Liên Đoàn 
trên nhiều tiểu bang.  

      Linh mục chánh xứ và Hội đồng mục vụ thuộc giáo xứ Đức Mẹ 
Lộ Đức hoan hỉ cho thành lập một liên đoàn Hướng Đạo tại giáo xứ 
để cùng sinh hoạt với các hội đoàn trẻ trong giáo xứ sau khi 6 tráng 
sinh Toán Lam Sơn tổ chức một buổi nói chuyện về sinh hoạt Hướng 
Đạo để linh mục chánh xứ (lúc đó là linh mục Hoàng Văn Thiên) và 
các thành viên trong hội đồng mục vụ hiểu về mục đích, nguyên lý và 
phương pháp Hướng Đạo. Sau đó là mời gọi phụ huynh trong giáo xứ 
ghi danh cho con em vào sinh hoạt Hướng Đạo. Những hình ảnh và 
tài liệu sinh hoạt Hướng Đạo được trưng bày giới thiệu cùng các giáo 
dân của giáo xứ. Kết quả sau đó là có 12 em ở tuổi Thiếu được cha 
mẹ ghi danh cho vào Hướng Đạo.  

      Đơn vị được đặt tên là Liên Đoàn Đất Việt và ghi danh với SHAC 
là Troop 815.  
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     Các Thiếu sinh tiên khởi của Liên Đoàn Đất Việt là các em (xem 
hình trang kế theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải): 
Khang Thân, Kevin Lê, Khôi Đào, Bình Ngô, Dustin Hoàng, Khoa 
Thân, Justin Phạm, Michael Trần, Harold Võ, Howard Nguyễn, Việt 
Đinh và Khánh Thân.  

     Buổi sinh hoạt đầu tiên và cũng là dịp giới thiệu liên đoàn diễn ra 
ngày 11 tháng 6 – 2006 tại khuôn viên giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức với 
các Trưởng lúc ban đầu cũng là tráng sinh toàn Lam Sơn: Trần Ngọc 
Toàn, Hoàng Kim Châu, Vương Văn Thư, Đặng Quốc Thắng, Cao 
Ngọc Cường và Phạm Ngọc Phước. Dần dà số thiếu sinh của Troop 
815 gia tăng lên đến gần 30 em được chia thành 4 đội: Báo, Gấu, Hổ 
và Hươu. Thời gian sau đó Ấu đoàn được thành lập, rồi đến Thanh 
đoàn. Nữ Hướng Đạo cũng được hình thành dưới tên là nữ đoàn Lê 
Chân do Trưởng Nguyễn Thu Thảo phụ trách. Liên đoàn trưởng là 
Trưởng Cao Ngọc Cường. Liên đoàn càng ngày càng phát triển nên 
đòi hỏi phải có thêm Trưởng để giúp các em. Trong mười năm qua, 
một số phụ huynh đã trở thanh Trưởng không dưới con số mười người 
và số Trưởng trẻ cũng gia tăng. Lớp thiếu sinh đầu tiên nay có em đã 
tốt nghiệp đại học và hầu hết đang theo theo tại các đại học trên toàn 
quốc. Các Trưởng tiếp tục tham dự các khóa huấn luyện căn bản và 
những khóa Bằng Rừng để có những kiến thức và kỹ thuật căn bản 
cho “Nghề Trưởng”.  

      Ngoài những sinh họat bình thường, các em còn tham dự các trại 
huấn luyện đội trưởng, trại mùa hè, mùa đông, các trại họp bạn 
HĐVN như Giữ Vững của Miền và Thẳng Tiến (IX và X), các sinh 
hoạt chung với các đơn vị Hướng Đạo Hoa Kỳ ở cấp Đạo. Trong lần 
trại họp bạn Giữ Vững IX – 2006, lần đầu tiên tham dự, các em đã 
xuất sắc nhận ba phần thưởng hạng nhất. Các công tác thiện nguyện 
và giúp ích cũng được các Trưởng cho các em tham gia như tổ chức 
viếng thăm và tặng quà ở các viện dưỡng lão, cộng tác với các đài 
phát thanh và truyền hình để thực hiện “Ngày Vui Giáng Sinh” để tạo 
điều kiện vui chơi cho trẻ em tại thành phố Houston…Số đoàn sinh 
ngày càng gia tăng nên cũng có lúc Liên đoàn phải lên “waiting list”. 
Nguyên nhân là do đồng hương trong vùng muốn gửi con vào sinh 
hoạt Hướng Đạo ngày càng đông để hưởng những lợi lộc tinh thần vì 
các em sẽ được hướng dẫn để trở thành những công dân hữu ích cho 
bản thân, gia đình và xã hội. 
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     Trong mười năm hoạt động đã có 13 thiếu nam nhận được đẳng 
thứ “Eagle Scout” gồm: Chris Nguyễn, Mathew Trần, Khôi Đào, 
Khang Thân, Michael Trần, Kevin Lê, Emmanuel Nguyễn, Connor 
Thân, Jeffery Thân, Đa Minh Trần, Khanh Vũ, Việt Trần, Andrew 
Nguyễn và 4 nữ thiếu nhận được “Gold Award” là: Thịnh Nguyễn, 
Christine Nguyễn, Sarah Nguyễn và Katherine Phạm. Phụ huynh 
trong Liên đoàn từ ngày đầu khi mới thành lập cho đến nay luôn luôn 
sát cánh và cùng làm việc với ban huynh trưởng để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các em trong liên đoàn, đặc biệt là yểm trợ vật chất và 
đóng góp rất nhiều công sức.  

     Bước qua năm thứ 11, chắc chắn Liên đoàn Đất Việt sẽ có những 
sinh hoạt phong phú hơn để các em luôn luôn thăng tiến, trở thành 
những Hướng Đạo Sinh Việt Nam giỏi và hữu ích, góp phần vào công 
cuộc xây dựng các thế hệ tiếp nối trên đất nước Hoa Kỳ mà không 
quên nguồn gốc tổ tiên, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc cũng như những tập tục truyền thống Hướng Đạo Việt Nam 
tại hải ngoại.  

Sáu Trưởng đầu tiên LĐ Đất Việt: Đặng Quốc Thắng, Trần Ngọc 
Toàn, Hoàng Kim Châu, Vương Văn Thư, Cao Ngọc Cường, Phạm 
Ngọc Phước (đứng bên phải cùng với các em)  

Bài và ảnh: Trưởng Hoàng Kim Châu 
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Mừng Đất Việt 10 Năm 
 

Liên Đoàn Đất Việt, Ấu, Thiếu, Thanh 
Phù Đổng vươn vai nay trưởng thành 

Chân cứng đá mềm trên vạn dặm 
Suối nguồn tô đẹp lớp tuổi xanh 

 
Dưới bóng thông reo mái giáo đường 

Có đàn trẻ Việt rất mến thương 
Cùng chọn con đường vui Hướng Đạo 

Sống đời hữu ích lúc tha hương 
 

Ấu Thiếu Thanh sinh vui kết đoàn 
Đất trời Texas rộng thênh thang 
Cắm trại hiking băng rừng núi   
Lửa trại đêm về tiếng hát vang 

 
Chuyên hiệu trước sau học đã rành 

Mưu sinh thoát hiểm vượt rừng  xanh 
Chuyên môn đẳng thứ merit badge 
Đời sống nhân văn nhớ thực hành 

 
Mừng Thiếu sinh “Hướng Đạo Đại Bàng” (1)   

Đường đời trước mặt ắt vẻ vang 
Nhớ câu “Giúp Ích” tha  nhân nhé 

Và luôn " Sắp Sẵn" để lên đàng 
 

Chung hát bài ca vui họp đoàn 
Danh nhân nước Việt, rất vẻ vang 
Lê Chân nữ tướng, ngời thanh sử 

Nữ Thiếu noi gương cũng sẵn sàng 
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Chẳng kém Thiếu sinh nam “Đại Bàng”  
Chân yếu tay mềm vẫn hiên ngang 
Vượt  khó nguy nan bao thử thách 

Xứng đáng Hoàng Kim  “Giải thưởng vàng” (2) 
 

Sói nhỏ chim non sống trong rừng 
Quây quần ca hát săn mồi chung 

Nghe lời các Sói Già huynh trưởng 
Sức trẻ Việt Nam đẹp vô cùng 

 
Nhiều năm cùng tiếp bước đồng hành 

Cùng bao đồng đội ở chung quanh 
Phụ huynh sát cánh cùng huynh trưởng      

Giúp trẻ tương lai ý nguyện thành 
 

Ngợi khen các Trưởng chẳng hết lời 
Hy sinh để dẫn dắt cuộc chơi  

Dẫu gặp khó khăn luôn bền chí 
Đàn trẻ tương lai sẽ rạng ngời 

 
Mừng Đất Việt đệ thập chu niên   

Mười năm vui sống với thiên nhiên 
Tỏa ngát quê người hương Đất Việt 

Rạng ngời con cháu giống Rồng Tiên 
 

Phong Châu    
Tháng 8 – 2016 

 
Ghi chú: 
(1) Eagle Scout  (2) Gold Award 



LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT - BSA TROOP 815 
EAGLE SCOUT COURT OF HONOR July 17, 2016 

 
     Một buổi chiều trung tuần 
tháng bẩy ở Houston, bầu trời 
đang hanh nắng bỗng dịu hẳn 
đi nhờ cơn mưa rào qua thành 
phố. Trong phòng  hội khang 
trang và sáng sủa của Thuỷ 
Cục Tây Bắc thành phố 
Houston, số 9431 Rio Grande 
Dr. Houston, Texas 77065 , 
một  địa chỉ quen thuộc với gia 
đình Hướng Đạo Lộ Đức đã 
nhiều năm nay, vừa diễn ra 
một buổi Lễ Trao Đẳng Hiệu 
Hướng Đạo Đại Bàng cho 2 
thiếu sinh Trần Anh Việt và  
Andrew Nguyễn của BSA 
Troop 815, Thiếu đoàn Lam 
Sơn, Liên Đoàn Đất Việt.  

 
     Hai giờ chiều, trong căn phòng hội thoáng đãng đã được trang 
hoàng đặc biệt cho buổi Eagle Scout Court Of Honor, các hướng đạo 
sinh, quý Trưởng, quý phụ huynh, thân hữu của Liên Đoàn Đất Việt 
cũng như các đoàn bạn và quan khách đã tề tựu đông đủ.  
 

Về mặt tinh thần, chúng tôi thấy có sự hiện diện của Linh mục 
Nguyễn Văn Trung và Ông Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch Hội Đồng 
Mục Vụ GX Đức Mẹ Lộ Đức và phu nhân thay mặt đơn vị bảo trợ 
Đoàn, cũng là 2 cậu của HĐS Andrew Nguyễn.  

Các cấp trong phong trào Hướng đạo đến tham dự có: 
• Trưởng Đỗ Phát Hai và phu nhân , Trưởng Cố Vấn Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam  
• Trưởng Linda Lê, Liên đoàn trưởng LĐ Pháp Luân và là Trưởng 
Đại Diện Miền Trung Hoa Kỳ .  
• Trưởng Nguyễn Cao Bình trong toán Huấn Luyện của HĐTƯ/ 
HĐVN và là Trưởng cố vấn Ban Đại Diện Miền Trung.  
•  Quý Trưởng Niên Làng Bách Hợp Houston. 
Đất Việt                                          - 22 -                                       2006-2016 



•  Quý Trưởng và Tráng sinh Tráng Đoàn Nguyễn Trãi 
•  Trưởng Thiện Trần, Liên đoàn trưởng LĐ La San  
•  Trưởng Mỹ Nguyễn thay mặt LĐ La Vang và cũng là dì của 
Andrew Nguyễn. 
•  Đặc biệt trong hàng ghế khách mời có hai Trưởng BSA đến từ Big 
Creek District:  Terri và Chuck Pietrzak  Ransleben; Nguyên là Den 
Chief và  Cub Master của Andrew Nguyễn khi còn là ấu sinh 
•   Ngoài ra còn rất nhiều các Eagle Scout cũng như các HĐS của 
nhiều đoàn bạn đã đến chung vui cùng hai tân HĐS Đại Bàng Đất 
Việt và gia đình. 
 

Buổi Lễ đã diễn ra hết sức trang trọng và thân ái theo chương 
trình đã được các Eagle Scout soạn thảo và điều hợp . Mở đầu bằng 
nghi thức chào Quốc kỳ và Hội Kỳ. Dẫn chương trình là ASM 
Daminh Trần, Eagle Scout năm 2012. Sau vài lời của Tr Rosalie Trần 
Troop Commitee, Eagle Scout Advisor là nghi thức trao đẳng hiệu 
Hướng Đạo Sinh Đại Bàng cho Việt Trần và Andrew Nguyễn. Hai 
thiếu sinh Andrew Nguyễn vào Hướng Đạo trong tuổi Ấu sinh và 
Trần Anh Việt nhập đoàn là Thiếu sinh non trẻ qua rất nhiều năm 
tháng liên tục sinh hoạt học tập rèn luyện bản thân, đã có những cố 
gắng vượt bậc để hoàn tất chương trình Eagle Scout một đẳng cấp cao 
quý và vinh dự nhất của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ đã được trao 
cho ứng viên HĐS trước khi các em tròn sinh nhật 18 tuổi.  

 

 

Đất Việt                                          - 23 -                                       2006-2016 



Đất Việt                                          - 24 -                                       2006-2016 

 
Là 2 trong 13 Eagle Scout của Thiếu Đoàn Lam Sơn BSA Troop 

815 Đoàn Đất Việt, Andrew Nguyễn và Việt Trần xứng đáng và được 
vinh dự nhận đẳng hiệu Hướng Đạo Sinh Đại Bàng từ tay phụ huynh 
các em là Trưởng Nguyễn Mỹ Hương, SM.  và Trưởng Trần văn Bé 
Tư, ASM.  

 
Thân ái chúc mừng hai tân Hướng Đạo Sinh Đại Bàng và chia vui 

cùng hai Trưởng và gia đình trong đại gia đình Đất Việt.  
 
Phần cuối nghi thức trao Đẳng hiệu Eagle Scout, hai HĐS 

Andrew Nguyễn và Việt Trần Đã phát biểu cảm tưởng và gửi lời cảm 
ơn đến cha mẹ , quý trưởng,  quý phụ huynh và các bạn hữu. Hai em 
cũng nhận được rất nhiều lời cổ vũ chúc mừng và quà tặng từ bà con 
gia đình các bạn và quý Trưởng đã từng đồng hành cùng các em. 

 
Trưởng Linda Lê thay mặt Hội Đồng Trung Ương Hướng 

Đạo Việt Nam trao tặng hai em tân Eagle Scout bằng Tưởng Lục để 
cổ vũ và khích lệ thành quả thăng tiến của hai em trên đường Hướng 
Đạo. 

 
Cũng cần nhắc lại là những chuyên hiệu và đẳng hiệu này nhằm 

khuyến khích và đánh dấu những tiến bộ trong sinh hoạt. Đẳng hiệu 
hay Award không phải là mục tiêu của phương pháp Hướng Đạo. Đó 
là những phương tiện nhằm hướng dẫn các thanh thiếu niên hoàn 
thiện chính bản thân và trở thành công dân hữu ích cho xã hội.” 

Thân mến chúc các em tân HĐS Đại Bàng hôm nay cũng như tất 
cả các Eagle Scout Liên Đoàn Đất Việt sẽ trở thành những công dân 
tốt và sẽ là những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai để giúp ích cho 
tha nhân xã hội và bảo tồn nguồn gốc và bản sắc Việt Nam, luôn kiên 
vững đức Tin và tinh thần hướng đạo.  
 
Houston 17 tháng 7 năm 2016 
Cao Ngọc Cường, đđsn 
 



TRẠI HUẤN LUYỆN ĐỘI TRƯỞNG 
Liên Liên Đoàn Pháp Luân - Đất Việt 

July 23,24 / 2016 
 

Các Đoàn sinh hai Liên Đoàn Pháp Luân và Đất Việt vừa trải qua 
một kỳ trại Huấn luyện lý thú và bổ ích tại Tu viện Lâm Viên vùng 
Pearland TX do quý Trưởng LĐ Pháp Luân tổ chức nhằm ôn luyện 
nâng cao một số chuyên môn, kỹ năng, sinh hoạt và tinh thần đồng 
đội cho các em thiếu sinh.  

 

 
 
Đất trại nằm trong khuôn viên của tu viện Lâm Viên thanh vắng, 

khoảng khoát và yên lành . Tiết tháng bẩy, thời tiết khá là nóng bức 
nhưng trong vườn chùa, rừng cây oak tỏa bóng  xum xuê râm mát, các 
em đã hăng hái vui chơi học hỏi cách dựng lều, thủ công trại, thủ 
lệnh, hiệu còi, tập họp đội hình..nghi thức cờ . Hiểu biết và áp dụng 
phương pháp hàng đội. Ngoài ra chắc em còn được tập hát tiếng Việt, 
học và thực hành các nút thoát thân, zip lining, thang dây, cầu 
dây...hết sức thích thú và hấp dẫn.  
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Suốt một ngày dài vừa học vừa chơi các em phân chia công việc 

nấu ăn trong đội để có những bữa cơm ngon lành nhờ Tr Tuấn hướng 
dẫn làm các món ăn đặc thù Việt Nam như rau muống (vườn 
chùa) xào tỏi, thịt và thịt heo kho trứng cho bữa trưa, canh mồng tơi 
(hàng xóm nhà Tr Tuấn) nấu với tôm tươi (cũng từ Tr Tuấn cung 
cấp) và thịt gà kho xả cho bữa chiều ... (Của không ngon, nhà đông 
con cũng hết ...huống gì toàn là món ngon ở trại. Lại nữa, con em 
hướng đạo toàn là hậu duệ của ngài Phù Đổng mà lại đông đúc không 
kém đàn con của mẹ Âu Cơ ; làm sao không sạch nồi sạch chảo phải 
không trưởng?) 

 
Chờ đến khi trời tối Tr Hưng dạy về cách xem Sao, định hướng 

rồi ngắm sao tìm sao và lửa trại ngắn nhưng vui nhộn.  
 
 Một cuối tuần ngắn ngủi bên những người bạn mới trong tình 

thân hữu anh em HĐ rồi quyến luyến chia tay 
 
"Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em chung đoàn 
Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em khác đoàn 
Rời tay nhau chớ quên nhé  
Rời tay nhau chớ quên nhé  
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Cảm ơn quý Ni sư Tu Viện Lâm Viên và quý Trưởng hai LĐ và 

hẹn nhau một sẽ có thêm nhiều lần trại nữa.  
 
Pearland 23 tháng 7 năm 2016 
Cao Ngọc Cường, đđsn 
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CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ  
 

         Sau ngày Cộng Sản chiếm được 
miền Nam Việt Nam (30-4-1975), hơn 500 
anh chị em nam nữ Hướng Đạo Sinh Việt 
Nam có mặt tại trại tị nạn Pendleton, 
California đã tự động kết hợp thành các 
đơn vị trong 8 tiểu trại, dưới danh hiệu 
Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Lạc 
Việt. Liên đoàn đã sinh hoạt hữu hiệu cho 
tới khi trại Pendleton đóng cửa vào 
khoảng đầu năm 1976. 

 
Rất nhiều em Hướng Đạo Sinh từng sinh hoạt trong các đơn vị 

HĐVN tại quê nhà nhưng chưa có dịp tuyên hứa đã xin các trưởng 
trong Liên Đoàn Lạc Việt được tuyên hứa trước khi rời trại. Các em 
đã xin được vinh dự đặt tay lên lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa thân 
yêu để tuyên lời thề trung thành với tổ quốc, để “ cho em được giữ lại 
kỷ niệm thiêng liêng: Đã trở thành một Hướng Đạo Sinh Việt Nam ”. 

 
Nhiều ngày 30-4 đã qua trong cuộc sống lưu vong, trong khi nhiều 

người từ chối nguồn gốc của mình, thì các em HĐS Việt Nam vẫn giữ 
nguyên lời thề xưa. Trong bất cứ dịp nào có thể, bên cạnh lá cờ quốc 
gia đang cư ngụ, các đơn vị HĐS Việt Nam đều dùng lá cờ quốc gia 
“vàng ba sọc đỏ” như một biểu tượng của tổ quốc Việt Nam, của một 
quốc gia Việt Nam Tự Do tạm mất. 

  
Từ các trại tị nạn ở Á Châu, từ lục địa Úc, từ các quốc gia Âu 

Châu (Na Uy, Hòa Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Anh...) từ lục địa 
Mỹ Châu (Gia Nã Đại và Hoa Kỳ), các HĐS Việt Nam đều hãnh diện 
với lá quốc kỳ, đều hãnh diện mình vẫn là người Việt Nam. Sự hãnh 
diện này (chứ không phải sự chối bỏ nguồn gốc mình) đã khiến chính 
các bạn Hướng Đạo quốc gia địa phương mến phục và kính nể. 

  
Tôi đã có dịp hỏi một em thiếu sinh Việt Nam ở California: Tại 

sao em lại chào cờ Việt Nam? Em cho hay là một Hướng Đạo Sinh, 
em làm đầy đủ bổn phận quốc gia em đang sống. Nhưng dù em đã có 
quốc tịch khác, em vẫn là người Việt Nam và em có bổn phận trung 
thành với Tổ quốc Việt Nam tùy theo tuổi tác, trình độ, được giải 
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thích và thực hành của em. Tổ quốc đó, với em, tượng trưng qua lá cờ 
quốc gia Việt Nam tự do.  

 
Với một em nhỏ thiếu sinh, ý niệm về tổ quốc giản dị như vậy. Dĩ 

nhiên, vấn đề thực hành khác nhau. Nhưng, nếu mỗi HĐS Việt Nam 
chúng ta và nói rộng ra mỗi người Việt Nam, có được một ý niệm dù 
giản dị như em thiếu sinh trên về tổ quốc Việt Nam thì quả sự hiện 
diện của chúng ta ở hải ngoại không trở thành vô nghĩa. 

 

 
 

Hươu nhanh Trương Trọng Trác (1941-2009) 
 
 

Đất Việt                                          - 29 -                                       2006-2016 



How Scouting Has Impacted Me 
  
 Around the middle of the eighth grade I was introduced into a 

new troop of Girl Scouts at my church. I had no say into this since my 
aunt was one of the leaders. At first, I thought Girl Scouts was all 
about dressing up in uniforms, selling cookies, pitching up tents, and 
singing around campfires. I was right, but wrong at the same time. It 
isn’t all about the cliché images society has labeled scouting to, but 
more of opportunities and experiences to learn from. Scouting has 
challenged me to come out of my shell and has pushed me out of my 
comfort zone. It was not only helped me step up as a leader in the 
troop, but also at school and in my community.  

 

 
  
I took on a project my sophomore year, the Girl Scout Gold 

Award. The requirements were to: plan and take on a service project 
that will make a difference to the community; at least 80 hours in 
service; full leadership at all times; and sustainable after completed. I 
was so clueless of how to begin since I haven’t been exposed to 
anything that requires the real world. I’ve been through textbooks, 
lectures, power points, but not actually interacting with people. 
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Although it took much effort, patience, trial and error, I successfully 
earned the award.  

  
My project was to raise awareness of health issues. I decided to 

sew blankets for the newborns and sick children at a local hospital 
and hold health workshops for younger children. I stuttered through 
my first workshop, but it slowly got easier as I started to loosen up. 
Smiles from the students gave me confidence to keep moving on, and 
compliments from the parents and teachers backed that up. I have 
learned so many new skills that I wouldn’t have learned without going 
through this experience. Skills that will benefit me for the future such 
as communication, leadership, planning, organization, time 
management, and so many more. I plan to take everything scouting 
has given to me to apply to my daily life. This upcoming year, I will 
be attending the University of Houston to study business. Although I 
will be entering the next chapter of my life, I will always be here to 
support my scout family just as how my leaders have.  

 

 
  
“Once a Scout, always a Scout." 
  
Christine Nguyen  

Đất Việt                                          - 31 -                                       2006-2016 



NỮ ĐOÀN LÊ CHÂN 
 
      Nữ đoàn Lê Chân được thành lập ngày 15 tháng 8-2010 và hiện đã 
có đủ các ngành, các đơn vị Brownie, Junior, Cadette và Senior với 
danh số 15810 GSUSA - Châu San Jacinto - Hội Nữ Hướng Đạo Hoa 
Kỳ đồng thời cũng trực thuộc Liên Đoàn Đất Việt - GX Đức Mẹ Lộ 
Đức Houston TX. 
 
     Lê Chân là tên một Nữ tướng của Hai Bà Trưng. Trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc VN, Bà Lê Chân là một bậc anh thư nữ 
kiệt rất hiếu thảo, gan dạ và kiên cường đã được Nữ đoàn chọn làm 
danh xưng để vinh danh học hỏi và noi gương của bà. 
 

 
 
     Nữ đoàn đã khởi đầu với sĩ số khiêm tốn 7 em và 3 trưởng, đến 
nay danh sách đã lên 20 nữ HĐS  và 4 trưởng. Những buổi đầu sinh  
hoạt nhiều em còn rất bỡ ngỡ vì chưa quen biết nhau, chưa từng tham 
dự với đoàn thể, các em còn rụt rè và nhút nhát. Sau vài  tháng, với sự 
hướng dẫn tận tình của các trưởng, những lần các em đi cắm trại với 
nhiều trò chơi vui nhộn như : tìm mật thư, leo núi, thi đua nấu ăn, lửa 
trại v.v…đã làm các em phấn khởi, hăng say và mạnh dạn hơn. Để 
thực hiện lời hứa của hướng đạo “Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào” 
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mỗi mùa Noel về  các em đã hát Christmas Carol và thăm viếng các 
bậc cao niên ở các Nursing Home và tham gia làm việc thiện nguyện 
cùng Liên Đoàn. Các em đã hoà nhập với thiên nhiên, chủ động trong 
các trò chơi đầy sáng tạo. Các em được học về phương pháp hàng đội, 
morse code, thắt nút dây và biết tự kết nút áo. đội trưởng và đội phó 
đã làm việc rất chặt chẽ và sẵn sàng chia sẻ lại cho những bạn mới và 
các em nhỏ hơn những gì các em đã học hỏi được. Cứ mỗi lần đi cắm 
trại là tình cảm cuả các em càng thắt chặt, càng thương nhau hơn như 
trong một gia đình. Đó là niềm khích lệ  lớn lao cho các trưởng. 
 

 
 
     Christine Ngọc Trâm Nguyễn là người đầu tiên trong đoàn đã xuất 
sắc hoàn thành và lãnh nhận Gold Award, đẳng hiệu cao quý nhất của 
Nữ Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ. 
 
     Hiện đang có thêm hai em cũng hoàn thành Gold Award. Nữ đoàn 
cũng có 6 em đã đạt được Silver Award và 5 em đã được Bronze 
Award. Những thành tích các em đạt được là nhờ những cố gắng của 
các em với sự tận tâm của các trưởng và công khó của phụ huynh. Xin 
chúc mừng tất cả một tràng A.A.A.!!! 
 
    Nhìn lại 6 năm vừa qua, với những cố gắng liên tục  của tất cả mọi 
người , Nữ đoàn Lê Chân thành thật ghi ơn quý Cha, quý Soeur, quý 
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trưởng trong Liên đoàn cũng như quý trưởng từ các Liên Đoàn bạn , 
quý phụ huynh và quý ân nhân bảo trợ, đặc biệt cảm ơn chị Christine 
Quỳnh - AB Realty and Mortgage - và phu quân là anh Ben đã giúp 
đỡ từ tinh thần đến vật chất cho các em có được những ngày tháng 
sinh hoạt thật vui tươi và hữu ích trong môi trường hướng đạo. 
 

 
 
    Rất mong tình thương yêu, sự nhiệt thành của quý trưởng và phụ 
huynh vẫn tiếp tục nâng đỡ Nữ Đoàn ngày càng lớn mạnh để các em 
có một tuổi thơ tươi vui trong môi trường lành mạnh và tương lai trở 
thành một người công dân tốt và hữu ích cho bản thân cũng như cho 
gia đình và xã hội. 
 
HAPPY 6TH BIRTHDAY NỮ ĐOÀN LÊ CHÂN/ LĐ ĐẤT VIỆT 
 
VÀNG ANH KIÊN TÂM 
 
Tháng 8/2016 
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HỘI NGỘ 
CÁC HĐS ĐẠI BÀNG và NỮ HĐS HOÀNG KIM 

LIÊN ĐOÀN ĐẤT VIỆT- MÙA HÈ 2016 
 

Mùa hè năm nay 2016 nhiều Eagle Scout của LĐ Đất Việt đã trở 
về Houston xum họp cùng gia đình nên Tr Rosalie LĐP và cũng là 
trưởng đặc trách chương trình thăng tiến cho HĐS (Eagle Scout's 
Advisor) đã đề nghị tổ chức buổi Eagle Scout & Gold Award Reunion 
2016 và Ban Huynh Trưởng đã chấp thuận tiến hành. 

 
Các Eagle Scout và Gold Award Girl Scout LĐ Đất Việt đã có 

một buổi hội ngộ mùa hè 2016 kỳ thú vả vui vẻ bên nhau tại Kim Sơn 
Buffet cùng với sự hiện diện của 70 phụ huynh, thân hữu, trưởng và 
các hướng đạo sinh trong liên đoàn cùng đến tham dự để chia sẻ niềm 
vui cùng những nhân vật trung tâm của buổi lễ này.   

 
Đó là một chiều tối mùa hè tại khu Southwest, thành phố Houston 

cuối tháng 7, trong căn phòng tiệc nhỏ và ấm cúng, mọi người đã có 
mặt đông đủ.  

 
Hiện diện trong buổi lễ, ngoài các Trưởng, các Phụ huynh và các 

em nam nữ HĐS trong phòng hội còn có sự hiện diện của quý Trưởng 
thân hữu như quý Trưởng Thiện Phạm, Mado Hương, Tích Trần, 
Hùng Đào, Nhân Đinh, Nhận Vũ, Điệp Vũ (Làng Bách Hợp Houston 
- một đơn vị Hướng Đạo Trưởng Niên thường xuyên tham dự và cổ 
vũ cho các sinh hoạt HĐVN trong miền), Tr Nhân Tăng & gia đình 
(LĐ La Vang), Tr Khoa Phạm (nguyên LĐT Biển Đông). Đặc biệt có 
sự hiện diện của nữ  trưởng lão, nguyên Akela Nguyễn Thị Hai - 
(Làng Bách Hợp Dallas) đến từ Garland TX 

 
Sau nghi thức chào Quốc kỳ. Liên đoàn trưởng có đôi lời khai mở 

buổi lễ Vinh danh các HĐS Đại Bàng và Hoàng Kim của Liên đoàn 
trong 10 năm qua. Tr Rosalie là MC nói về mục đích của buổi lễ và 
giới thiệu đến cử tọa các nam nữ hướng đạo sinh xuất sắc nhất của 
Đất Việt và là tâm điểm của buổi lễ hôm nay. 

 
Trên  một cái bàn dài trang hoàng cách điệu bằng 3 màu biểu 

tượng của đất nước Hoa Kỳ; 12 Hướng đạo sinh Đại bàng và một nữ 
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Hướng đạo sinh Hoàng kim, tuổi từ 18 đến 24, có em đã tốt nghiệp 
xong Đại Học có em mới bước vào năm đầu tiên College, đầy sức 
sống, tươi trẻ, rực rỡ như ánh bình minh đứng sát cánh bên nhau đầy 
tự tin và tỏa sáng như niềm hy vọng ngày mai. 

 
Lần lượt từng người đứng lên tự giới thiệu và phát biểu ngắn vài 

cảm nghĩ, những  trải nghiệm và sự phấn đấu trên hành trình hướng 
đạo, sự kết nối thân thiện sắp sẵn để vào đời, hướng đến tương lai và 
lòng biết ơn...  

 
Mười ba người khách danh dự trẻ tuổi mỗi người nhận được một 

món quà đặc biệt từ Ban Huynh Trưởng dành cho các em trong buổi 
hội ngộ Eagle Scout và GS Gold Award hôm nay đó là một chiếc áo T 
shirt màu đỏ ngành Tráng với Eagle Scout và Gold Award logo với 
dòng chữ Liên Đoàn Đất Việt rất đẹp và  1 huy hiệu Kỷ Niệm 10 năm 
thành lập Liên đoàn. 

 
 Đặc biệt có một món quà duy nhất đó là một tấm plaque lưu 

niệm  là một mũ ES tưởng thưởng riêng cho Eagle Scout Daminh 
Trần về những đóng góp nhiệt tình và hữu ích cho Liên Đoàn trong 
những năm gần đây. 

 
Cuối cùng là một buổi  tiệc buffet của nhà hàng Kim Sơn dành 

cho tất cả mọi người hiện diện trong buổi lễ, một bữa ăn ngon lành 
đầy tình thân hữu.  

 
Đồng hành cùng phong trào hướng đạo, trong tình yêu thương 

nâng đỡ chăm sóc của phụ huynh, dưới sự hướng dẫn, đào luyện của 
quý trưởng, và trên hết nhờ sự chuyên cần cố gắng của chính bản 
thân, để đạt được đẳng hiệu cao nhất  của hai ngành Nam và Nữ 
Hướng đạo Hoa Kỳ; những cánh Chim Non bé nhỏ, những Chân 
Mềm yếu đuối chập chững năm nào nay đã trưởng thành, là những cô 
gái hoàng kim tài năng nhân hậu, những cánh đại bàng mạnh mẽ kỳ vĩ 
thỏa sức bay lượn trên bầu trời tự do cao rộng gặp lại nhau đông đủ, 
ôn lại chuyện cũ, kể nhau nghe chuyện nay, đùa vui như những năm 
còn là thiếu sinh thuở nào trong tình huynh đệ hướng đạo một nhà. 

 
"Cũng cần nhắc lại là những đẳng hiệu này (Eagle Scout hay Gold 

Ad) nhằm khuyến khích và đánh dấu những tiến bộ trong sinh hoạt.  



 
Đẳng hiệu Eagle Scout hay Gold Award không phải là mục tiêu 

của phương pháp Hướng Đạo. Đó là những phương tiện nhằm hướng 
dẫn các thanh thiếu niên hoàn thiện chính bản thân và trở thành công 
dân hữu ích cho xã hội.” 

 
Ước gì buổi Hội ngộ mùa hè này sẽ gắn kết thêm lên tình thân 

giữa những người trẻ trong đại gia đình Đất Việt đang trên đường 
hoàn thiện chính mình, đạt nhiều thành quả trong học vấn. Sẽ trở 
thành những nhà lãnh đạo trẻ nhân ái tài ba giúp ích cho bản thân, gia 
đình và cộng đồng xã hội. Và cần nhất, là trở lại nêu gương sáng và 
giúp đào luyện lớp đàn em của mình. Mong lắm thay! 

 
BHT 
Tháng 7/2016 
 

Ghi chú: 
LĐ ĐẤT VIỆT 

EAGLE SCOUT:  
Chris Nguyen, Mathew Bùi , Khôi Đào, Khang Thân, Michael Trần, 
Kevin Lê, Emanuel Nguyễn, Connor Thân, Jeffrey Thân, Daminh 
Trần, Khanh Vũ, Việt Trần, Andrew Nguyễn 
 
GSUSA GOLD AWARD 
Thịnh Nguyễn, Christine Nguyễn 
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TRẠI THANH 
 

 
 

Trại dã ngoại Summer Camp 2016 tại Guadalupe River State Park 
cuối tuần qua Aug 5-6-7 là một nỗ lực của Crew 815 nhằm giúp cho 
các thanh thiếu sinh trong LĐ có những giây phút thoải mái vui thú 
cùng bạn bè trên sông nước trước khi trở lại niên học mới.  

 
Trại được phối hợp bởi Tr Tom Nguyễn, phụ trách Thanh đoàn 

815 và rất nhiều Trưởng và Phụ Huynh tham gia đã tạo cho hơn 30 
thanh thiếu sinh có dịp kết thân qua 3 ngày với các buổi hiking và 
tubing vẫy vùng trên sông nước trong nắng tháng 8 vô cùng oi bức 
của miền Texas. 
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