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 Start Living the Skills You are 
Learning 

    Is it Day 2 already?  It feels like 
you just met your Den Chief and the 
other members of your Cub Scout 
den, moved along a Cub 
Scout trail and saw the staff 
exhibit on the trail to Eagle.  
After the assembly on Gil-
well Field, you were able to 
bridge from Webelos to 
Scouts of Troop 1.  At your 
first troop meeting, you 
worked on making woggles 
(not always an easy task!), talked 
about Scouting’s aims and methods, 
and reviewed the patrol method by 
doing  jigsaw puzzles.  You attended 
your first Patrol Leader Council 
meeting. 
       Then you heard a presentation 
that gave an overview of what 
Wood Badge is about, and your 
Troop Guides shared several listen-

ing techniques with you. 
 In “Values, Mission, and Vi-
sion,” you were introduced to writ-
ing a ticket.  You played a game 
called “Who Me,” in which you 

learned more about one an-
other and discovered bonds 
of commonality between 
patrol members. 
 The evening fin-
ished off with an instruc-
tional campfire and then a 
Vietnamese Scout tradi-
tional campfire complete 

with Baden-Powell himself!  Your 
day ended with a cracker barrel 
 Today you will be building 
upon the foundation you established 
yesterday—commonalities, shared 
visions, new skills, and Scouting 
traditions.  You will have several 
opportunities to practice and refine 
your new skills as you move for-
ward becoming a high performance 

W H A T ’ S  W H E N   
 

Monday - June 21 
 

7:00a - Breakfast (BP Hall) 
8:00a - Troop1 Assembly  
             (Gilwell Field) 
8:30a - Course Photos (Gilwell Field) 
9:20a - Second Troop1 Meeting 
             (BP Hall) 
11:00a - Stages of Team  
               Development (BP Hall) 
12:00p - Lunch 
1:00p - Patrol Leader Council  
             Meeting (PLC Hut) 
1:30p - Communication (Patrol Sites) 
2:30p - Project Planning (BP Hall) 
3:30p - Rocket Competition 
5:00p - Patrol Meetings 
6:00p - Dinner (BP Hall) 
7:00p - Wood Badge Game Show 
8:00p - Win All You Can (BP Hall) 
9:00p - Cracker Barrel (BP Hall) 
10:00p - Good Night 
10:00p - Staff Meeting 

 

Welcome to Day 2 of Wood Badge TN 
6 Today holds many opportunities for 

learning and fun. I hope your patrol has started to come 
together – working and communicating as a team during 
the last 24 hours. Have you discussed the design of your 
patrol totem and flag? Have you started thinking of a 
unique patrol yell? Finally, has there been initial discus-
sion about a common vision for your patrol project? 
While your patrol may not have discussed all of these 
topics in your "spare time," you should take advantage 

of any available opportunity to brainstorm on each of 
these subjects. If you are unclear about any of these 
items, please ask your Troop Guides. They are well 
prepared to help you. The staff has prepared another 
full day for you! We will explore team development, 
communications, and project planning. In addition, we 
will have some opportunities to put the skills into 
practice.  
 

Oh, and another hint about today’s activities – watch 
out for flying objects! 

Patrol Teamwork S P L  M a r t i n   

T H E  

Gilwell Gazette 
The wood Badge wr-tn-06 newsletter 
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Foxes! 
 

So the first thing that 
the Foxes com-
mented about on 
their group when 
they first got together 
was that they noticed that 
they were Den 4 and they 
had 4 guys and 4 
girls.  They pro-
ceeded to be ob-
sessed with this 
fact and came up 
with all kinds of 
conspiracy theo-
ries on why they had so 
many girls while others had 
only one or two.  The con-
versation continued for 10 
minutes.  I didn’t know why. 
 

They came up with a clever 
yell.  I didn’t understand 
what it meant, but they 
laughed, so I’m assuming it 
was good.  Execution was 
sketchy, but I’m going to 
blame it on how complicated 

B y  t h e  T r o o p  G u i d e s  
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they made it.  But I 
knew that it meant 
they would come up 
with a good patrol 
yell when they 
learned what critter 
their patrol would 

be.  They did not disappoint 
(except for maybe execution 
again… JK). 
 

It’s always funny how par-
ticipants really carry out the 
characteristics of the animal 
their patrol is named for.  
Like a fox, the Fox patrol is 
a diverse group of cunning, 
clever and quick individu-
als.  However, like a den, 
they have quickly come to 
help and support each other.  
A fox is also sneaky, which 
might be why they have still 
yet to loudly execute their 
great patrol yells.  J 
 

Troop Guide:  
Patrick Nguyen - Fox  

Owls! 

Phú Bear xin 
chào gia đình Cú 
bước vào trại 
t rường Tùng 
Nguyên 6. Từ xa 
Phú Bear đã hửi được 
mùi của gia đình Cú rồi. 
It’s quite a family of the 
invisibles! Great chance 
to get to know your fam-
ily of talkative Owl, 
chicken Owl, lady Owl, 
sloppy Owl, wandering 

Owl, near sighted 
Owl, and ducking 
Owl. 
Chúc nhà bác Cú 
được vui và học 
nhiều điều từ lẫn 
nhau và trong khóa 

này. 
 
TTBTT, 
 

Troop Guide: Phú Trần 
            Hải Ly Gilwell 

Gold Breakfast.  And by 
the way, the food 
has been great.   
After breakfast, 
the Den had a 
bridging cere-
mony in to Boy 
Scouts. 
     With a new 

outlook into Boy Scouts, 
the new Beaver patrol 
promises to be upbeat and 
filled with high energy 
throughout the entire 
course. 
 

Troop Guide: Nathan Tran  

Beavers!   
 
What can I say 
about the Beaver 
Patrol?  They came 
in on arrival day 
with high expecta-
tions but with few 
commonalities…  
After a few hours of wan-
dering into the forest and a 
little bit of curiosity at one 
another, the entire den 
came together. 
On Day Two, Den 1 had a 
great time at the Blue and 

Boy Scouts really 
fast.  I cannot wait to 
see what happens 
next.  My, is it your 
birthday again tomor-
row? 
 

Bobwhite        Bobwhite 
Bobwhite        Bobwhite 
Bobwhite        Bobwhite 
Fly high           Bay cao   
Fly high           Bay cao 
Fly far            Bay xa 
 

Troop Guide:  
Colleen Metzger -  

Antelope 

Bobwhites! 

Wow, what a great 
day!  Our patrol is 
made up of seven 
amazing people.  
They come from 
California, Texas and one 
drove from Michigan.  We are 
blessed to have Fr. Victor as a  
part of our patrol.  Thanks for 
the mass yesterday, Victor.  
We started out our day as Den 
2 with me as Denner and a 
great cheer and walked across 
the bridge to become Bob-
whites.  We grew up to be 

Eagle! Niềm Hy Vọng 
 

Bay khắp nơi từ những 
vùng xa xôi của nước Mỹ, 
đội Eagle chúng tôi cùng 
nhau họp mặt tại Goshen 
– TN6. 
Tuổi từ 18 đến 69, tất cả 
Eagles chúng tôi đều sinh 
hoạt trong Hướng Đạo ít 
nhất 10 năm và lấu nhất là 
41 năm. 
Tôi thật hãnh diện đang 
đóng góp một vai trò 
Troop Guide cho đội Ea-
gle. 

Những ngày sắp đến tại 
trại trường, tôi hy vọng 
và cầu chúc tất cả Eagles 
học hỏi được thật nhiều, 
mạnh khoẻ và thật nhiều 
niềm vui. 

Troop Guide:  
Nguyễn Tấn Tiến 

Buffalo 

The wise woods man knows to stop and sharp his axe 
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Buffalos! 

Enthusiasm from 
everyone is obvious 
from the moment 
we started.  Despite 
the difference in 
weather as everyone comes 
from different parts of the 
country, the spirit of a 
Scout who is always cheer-
ful is easy to see even dur-
ing the set up period which 
was partly under rain.  The 
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Bears! 
Khi nhận lời để 
l à m  T r o o p 
Guide cho khóa 
TN6, tôi vừa 
muốn học hỏi 
một kinh nghiêm mới 
cũng như tạo cho mình 
một thách đố mới. Khi 
nhận các trại sinh trong 
đội của mình, tôi thấy rất 
vui vì gồm đủ các lứa 
tuổi, từ 20 đến 71; 
những người thật nhiều 
kinh nghiệm và những 
người thật trẻ, thật hăng 

say với đời sống 
Hướng Đạo. 
Tôi nhìn tương lai 
trong những ngày tới 
với niềm hy vọng 
hoàn tất tốt đẹp 
nhiệm vụ của tôi.  

Chúc các anh chị em trong 
đội Bear có sức khỏe để 
đạt được  những điều 
mong muốn khi quyết định 
tham dự khoá TN 6. 
 

Troop Guide:  
Nguyễn Cửu Lâm  

Fox 

bridging ceremony 
as well as receiving 
the Troop 1 necker-
chief are unforgetta-
ble moments to eve-
ryone..  Active par-

ticipation with a cheerful 
attitude from every Buffalo 
is definitely a sure sign of 
success of their Tung 
Nguyen 6’s participation. 
 

Troop Guide:  
Anh PhamTuong - Buffalo 

Antelopes! 
Đội Antelope, tiếng trống hươu nhanh 
Năm anh, hai chị đất lành gặp nhau 

Tùng Nguyên tham dự lần đầu 
Cali-Texas chung nhau một nhà 

Chị Nguyễn Thu Thảo ấy mà 
Đảm đương hết ý, tính là dễ thương 

Lão gia ni mới can trường 
Bảy mươi sáu tuổi coi thường hiểm nguy 

Tên Phò mẹ đặt trước khi 
Biến thành tên Phở nghe thì muốn ăn 

Ăn nhiều mập quá ngủ lăn 
Ấy chàng John Nguyễn cũng hăng … hăng nằm 

Kaylee Nguyễn tựa trăng rằm 
Thành viên trẻ nhất chuyên cần đáng khen 

Còn chàng Huỳnh Thế trung niên 
Nhiều ăn, ít nói có duyên lặng thầm 
Jim Nguyên thất thập chuyên cần 

Tuổi già sức yếu trăm phần hăng say 
Trẻ nhanh mới đúng anh này 

Tên là Jim nguyễn suốt ngày … Hươu nhanh 
Xin chào các Trưởng, chị - anh 

Đội Antelope Hươu nhanh trình làng. 
 

Troop Guide: Ngọc Bích Hồ 
Bambe Dễ Thương 

G i l w e l l  G a z e t t e  
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7223 Lee Highway Suite 100.  Falls Church, VA 22046 
www.iccvs.org 

 
Thư Chúc Mừng 

 
 

Kính gởi Trưởng Lý Nhật Hui,  
  Khóa Trưởng Trại Huấn Luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên VI, 
 
         Thay mặt Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam kính chúc Trưởng cùng Toán Huấn 
Luyện và các Khóa Sinh có được một kỳ trại Bằng Rừng thật thành công và thật vui vào những ngày sắp tới. 
 
        Từ lúc chúng ta ra hải ngoại cho đến nay, các khóa Tùng Nguyên đã đào tạo hàng loạt các Trưởng ưu tú mà 
hiện nay đa số vẫn còn đang nắm giữ đơn vị cho phong trào. Tùng Nguyên đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch 
sử huấn luyện Trưởng Hướng Đạo Việt Nam.  
 
        Các khóa Bằng Rừng tự nó không làm nên thành quả nếu chúng ta không có quý Trưởng chịu khó hy sinh thời 
gian và công sức. Nhân đây xin Trưởng giúp Ban Thường Vụ kính chuyển lời hỏi thăm đến toàn thể Toán Huấn 
Luyện Tùng Nguyên VI.  
 
        Riêng Trưởng, xin nhận nơi Ban Thường Vụ tấm lòng cảm kích và luôn trân quý sự dấn thân của Trưởng.  
 
        Cuối cùng kính chúc các khóa sinh  bình an và có được những ngày Hướng Đạo thật vui tại Tùng Nguyên VI. 
 
 
       Hoa Thịnh Đốn, Ngày 18 tháng 6 năm 2010 
      TM BTV Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam 

 
Võ Thành Nhân  

Bầy sói hôm nay bước lên đoàn 
Giã từ tổ ấm đời sói con 

Qua cầu lắc lẻo vui chân bước 
Trước mắt rạng ngời cảnh núi non 

Chị đến Beaver tôi đội Owl 
Đội Bear, Antelope đón chào 
Bobwhite cùng với Eagle, Fox 

Sau Buffalo đến đội nào? 
 

Phong Châu 

SÓI  CON   
LÊN  ĐOÀN  

 

(Webelos to Scouting Bridging) 

G i l w e l l  G a z e t t e  
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used for fire-making, the 
thong was long enough to 
make a two-strand Turk’s 
head woggle.  The woggle 
you made today is of red, 
yellow and blue nylon cord 
and it will be worn with 
our Troop 1 neckerchief in 
much the same fashion as 
the leather woggle has been 
worn for years. 

In the early days of Scout-
ing, the scarf was fastened 
at the throat by a knot, but 
in 1920 or 1921, the scarf 
slide came into use. 
 

It is said that the name 
“woggle” was invented for 
it by Gidney, the first Camp 
Chief of Gilwell.  In those 
days, the lighting of fires by 
friction was very much a 
novelty and, for many 
years, was demonstrated on 
Wood Badge courses.  The 
main piece of equipment for 
this activity was a leather 
thong.  When not being 

The resources and guides leave some questions about the 
wearing of the Wood Badge bead, neckerchief and woggle. 
It is mentioned in "The Story of Wood Badge," "Gilwell," 
and the "Duty Patrol Symbols," but it is unclear as to their 
exact wearing. The subject is also covered in the BSA in-
signia guide. But to give general guidance, the following 
has been the widely accepted practice for wearing Wood 
Badge items are: 

The "Wood Badge" is the beads.  They may be worn any-
time with the official BSA field uniform, with or with-
out the neckerchief and woggle.  The beads may be 
worn with the official BSA activity uniform (polo 
shirt), but never with a t-shirt.  They may not be worn 
with the dress blazer uniform or civilian clothes. 

The Wood Badge neckerchief and woggle may be worn 
with any BSA field uniform.  The woggle and necker-
chief must always be worn together, and the beads 
must also be worn.  It is optional if the beads thong is 
twisted over the tails of the neckerchief.  No knot is 
tied in the tail of the neckerchief, it is itself a symbol 
of service. 

Your Wood Badge Necker-

chief, Woggle and Beads   
by Lord Baden-Powell 

I have been asked, many times, why in Wood Badge, we talk 
about “Working Your Ticket”?  The phrase comes from my 
earlier years with the British Army, and you should try to 
understand the make-up of the British Army’s Officer 
Corps. 

Most Officers were from well-to-do families, who had out-
side income to compensate for the “not very much” army 
pay, but there were many (and I was included) that had little 
or no such benefits, and were expected to purchase our own 
uniforms, attend local social functions, and to pay our own 
way on holiday excursions and trips. 

In order to afford these “extras”, it was necessary to find 
ways of earning extra moneys, and in my case, I bought, 
trained and sold polo ponies, wrote newspaper and magazine 
articles, and acted in local productions, among other ways. 

Thus it goes in the life of an army officer, until one day you 
realize, that within a few years, you would be up for retire-
ment, that you were stationed many thousand of miles from 
your home, in another part of the world, and you would 
have to pay your own way. 

And so you would plan to work your “ticket.” 

As the British Army would pay for your travel tickets, in 
command transfers, you would start watching for openings 
in an area, that you could transfer to, that would get you 
closer to home.  And by so doing, you would be “Working 
your army ticket”, from point to point, accomplishing your 
goal and decreasing the distance between your station and 
the British Isles, and hopefully and eventually, you end up 
near your home, at the time of your discharge from the 
army. 

So, we use the same principle in Wood Badge, our ticket that 
we write, is the road map we follow.  And then by going 
from point to point in achieving our goals, we are “Working 
our Ticket” to get us nearer home in our challenge to be-
come better informed scouts. 

Lord Robert Baden-Powell 

The Wood Badge Woggle 
By Cuong Cao 

Working Your Ticket…  
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Within 24 hours I was a Cub Scout, Denner, Webelos,  
Boy Scout and Patrol Leader.  I am scare to think 
about where I’ll be by the end of the week. 

Long Phạm - Bear Patrol 
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      Theo thời biểu của khóa, trưa ngày 19 những 
trưởng dự khóa mới lập thủ tục ghi danh nhập trại. 
Nhưng vào lúc 4 giờ sáng, chúng tôi trên chiếc “xe 
van” chở 11 trưởng từ Texas đã đến đất trại Tùng 
Nguyên VI. Chúng tôi gồm hai trưởng thuộc LĐ Bửu 
Môn (Port Arthur) và 9 trưởng thuộc LĐ Đất Việt 
(Houston). Chuyến xe khởi hành 3 giờ sáng ngày 17 từ 
thành phố Houston, xuyên qua các tiểu bang Louisi-
ana, Alabama, Mississippi, Georgia,Tennessee, Vir-
ginia. Trên đường đi ngang qua Georgia thì lưu thông 
bị tắt nghẽn vì có một mobile home qua cầu không lọt 
(!). Sau khi chờ gần một tiếng đồng hồ, trưởng Thiện 

quyết định băng đồng chở đoàn lữ hành tiếp tục lên 
đường.  bỏ lại đòan xe vài trăm chiếc, chúng tôi chợt 
thấy một China Buffet bên đường mà không nở làm 
ngơ, bèn ghé vào quán để thực hiện câu “có thực mới 
vực được trại…” Sau đó lên xe tiếp tục thẳng tiến về 
Tùng Nguyên. Hình như mọi người đang có mặt ở đây 
đang ngủ… 
        Trên con đường vạn dặm đến Tùng Nguyên có rất 
nhiều tình tiết vô cùng thú vị. Sẽ xin kể sau, vì chúng 
tôi phải chuNn bị một số công việc để sẵn sàng nhập 
trại… 
        Đất Việt Houston  

TIN NGẮN      
 
  Đón Chào:Trong buổi đón tiếp chào mừng 
Toán Huấn Luyện có mặt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, 
Làng Bách Hợp và các trưởng đơn vị trong vùng, đặc 
biệt Đạo Thủ Đô đã nhận giúp Toán Huấn Luyện đón 
các trưởng dự Tùng N guyên tại phi trường để đưa vào 
trại. Các trưởng niên có trưởng N hữ Văn Trí, Đỗ Quốc 
Tuyến, Hạ bá Phúc…Trưởng đơn vị với các trưởng 
Tùng, Tiến, Dũng, Đệ, Duy, Cương, Lam Sơn, Hùng 
v.v… 
 

 Tặng Quà:Cũng trong buổi sinh họat trên, khóa 
trưởng Tùng N guyên VI, trưởng Lý N hựt Hui đã tặng 
quà lưu niệm cho các trưởng giúp đưa đón trại sinh. Xin 
a a a…thật lớn để cám ơn quý trưởng vùng Hoa Thịnh 
Đốn. 
 

  Đôi BànTay Đẹp:Trong lúc có mặt tại đất Tùng 
N guyên, trưởng N guyễn Đức Tùng cảm thấy ngứa ngáy 
nơi hai bàn tay nên trưởng bèn thò tay vào túi quần sau 
của mình, lấy cuốn check, rồi… tiện tay ký ngay một 
tấm check…  500 đô để biếu cho Tùng N guyên VI. 
Hoan hô anh này một cái…hoan hô anh này… 
 

 Tuổi Anh Tuổi Chị Tuổi Em: Tính đến 3 giờ 
chiều ngày 19 tháng 6, nhóm phóng viên TN  VI ghi 
nhận được: Cánh liền ông dự trại có trưởng Lê Phước 
Phò thuộc LĐ Lạc Việt (San José) đúng ngày nhập trại 
vừa tròn 76 cái “xưng xanh”. Cánh liền bà có trưởng Lê 
N goan thì trăng tròn vừa 71 năm cũng đến từ San José 
thuộc LĐ Âu Lạc. Cánh thiếu nữ có trưởng nhí N guyễn 
Phương Thịnh thì sẽ cắt bánh sinh nhật lần thứ 18 ngay 
Tùng N guyên VI. Trưởng Thịnh của LĐ Đất Việt 
(Houston) đi bằng đường bộ mất 48 tiếng đồng hồ để 
đến Tùng N guyên. Trưởng Thịnh cũng bật mí cho biết 
là “Mom” của trưởng cũng có mặt trong Tùng N guyên 
VI. AAA cho cả “Hai…Hai… Mẹ…Mẹ… Con…
Con…”                                                    

         Thông báo khẩn: N ếu trưởng nào tuổi lớn hơn 
76 (nam) và 71 (nữ) và trưởng nam nào từ 18 tuổi trở 
xuống, hãy nhanh chân đến gặp bất cứ người nào trong 
nhóm phóng viên TN  VI để nhận quà tặng đặc biệt. 
 

 Đầu Bếp Đầu Bếp Và Đầu Bếp: Ban bệ phụ 
trách N hà Hàng Tùng N guyên VI (Quarter Master) nằm 
phía sau BP Hall gồm các trưởng Trần Công Hoàng, 
Cao N gọc Cường, Lê Kim Dung, Trần Thị Huê, Hồ 
Trúc Chi và Hồ Phi Yến. N goài ra còn có trưởng 
N guyễn Hữu Đệ là Lý trưởng Làng Bách Hợp vùng 
Hoa Thịnh Đốn có mặt thường trực để giúp cho nhà 
hàng Tùng N guyên VI. Hoan hô trưởng Đệ.  Trong một 
buổi lễ long trọng, khóa trưởng Lý N hựt Hui trao cho 
mỗi người một chiếc tạp dề và một chiếc nón kiểu mấy 
Chú Ba. Không hiểu vì cớ gì mà tên của trưởng Lê Kim 
Dung lại in ngược trông rất “FUN ”…Trưởng Lê Kim 
Dung cho biết chiếc tạp dề này sẽ được đem ra đấu giá 
tại Tùng N guyên VII.  
 

 Thời Tiết: Theo thông báo của Sở Khí Tượng 
TN  VI thì trong những ngày qua thời tiết nóng ban ngày 
lên đến trên 90 độ, ban đêm xuống chỉ còn 65-70. Chỉ 
cần sleeping bag là ngủ qua đêm, không cần mền. Buổi 
sáng mặt trời mọc vào lúc “điểm tâm”. Buổi chiều mặt 
trời lặn vào lúc “trời tối hù”. Dự báo cho những ngày 
tới: Chưa biết. 
 

 Lễ Tinh Thần: Chiều thứ bảy, 19 tháng 6, 
Thánh Lễ N gày Chúa N hật dành cho các trưởng Công 
Giáo được cử hành tại nhà nguyện do trưởng linh mục 
Victor Thảo Trần làm chủ tế. Được biết trưởng linh 
mục Victor Thảo Trần thuộc LĐ Lạc Việt (San José) 
cũng là trại sinh của khóa Tùng N guyên VI. 
 Sáng chúa nhật, 20 tháng 6, buổi Tĩnh Tâm của 
các trưởng Phật tử cũng được cử hành tại nguyện 
đường Tùng nguyên VI.  
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