
  

 

S c o u t m a s t e r  H u i  L y  s a y s :   
 
 
 
 
 
 

W H A T ’ S  W H E N   
 

Wednesday - June 23 
 

7:00a - Breakfast (BP Hall) 
8:00a - Troop1 Assembly (Gilwell Field) 
8:30a - Leading Change (BP Hall) 
9:30a - Patrol Leader Council  
             Meeting (PLC Hut) 
10:00a - Flag Lowering (Gilwell Field) 
 Travel to Overnight Outdoor  
 (Brown-sea Island) 
12:30p - Lunch (BP Hall 2) 
1:00p - Problem Solving and Decision Making  
            (BP Hall) 
1:30pp - Problem Solving Round Robin (BP Hall 2) 
2:45p - Outdoor Experience Assembly 
            (Brown-Sea Island) 
3:45p - Generation in Scouting (Brown-Sea Island) 
4:15p - Managing Conflict  
            (Brown-Sea Island) 
5:15p - Patrol Meeting (Patrol Sites) 
6:00p - Dinner by Patrols (Patrol Sites) 
7:30p - The Diversity Game (Patrol Sites) 
8:30p - Participants Troop Campfire and Cracker             
            Barrel 
10:00p - Good Night 
10:00p - Staff Meeting 

     The first three days of Wood 
Badge are structured to repre-
sent the experience of a Scout 
unit moving through the meet-
ings and activities.  The 
last three days of the 
course will be an excit-
ing outdoor activity that 
is an outgrowth of the 
learning and planning 
that occurred during the 
first three “meetings.”  
So we’ll be hiking out to a simi-
lar campsite, but you’ll get the 
full outdoor experience, from 
preparing your own meals at 
your campsites, to seeing pres-
entations outdoors (as weather 
permits), to having more out-

door activities. 
 As you are becoming high 
performance teams, your 
Troop Guides will be moving 

more to the “Guide 
and Enable” styles of 
leadership with you.  
They will still be 
near, though, in case 
more “Explain” or 
“Demonstrate” is 
necessary.  As al-

ways, they will be available 
to help you with polishing 
your tickets! 
      So, set up your tents at the 
Brown Sea Island Marriott, 
and get ready for more adven-
tures at Gilwell!!  

S P L  M a r t i n  P h a m  

       Hôm nay tôi có dịp đi trên con đường 
mòn dẫn tới Browsea Island mà thiếu đoàn 
số I sẽ thám du vào ngày 23 tháng 6. Thật là 
thú vị. Hy vọng quý trưởng sẽ thích thú và có 
nhiều kỷ niệm về con đường này. Khi băng 
qua đoạn đường này, tôi nhớ đến những lần 
cùng đoàn đi thám du trong những con 
đường mòn che phủ bởi cây rừng của Đà lạt 

không xa trại trường Tùng Nguyên. 
       Thân chúc quý trưởng luôn hăng hái như đã  hăng hái trong 
ba ngày qua để cùng với đội của mình vượt mọi chướng ngại về 
miền Browsea nắng ấm. Thử thách và niềm vui đang chờ quý 
trưởng. 
       Tabtt 

T H E  

Gilwell Gazette 
The wood Badge wr-tn-06 newsletter 
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T H E  " T O T E M "  

You may notice an intricate little drawing on the 
staff's presentation charts, table markers or on the 
back cover of your songbook.  This "totem" is a 
form of logo for a specific Wood Badge patrol, 
and is one of Wood Badge's many traditions.  The 
"totem" frequently symbolizes a special experi-
ence the patrol shared while on "the hill" and oc-
casionally includes the course designation within 
the design.  When staffers share meals at your 
patrol site or table, they will bring their table 
"totems" with them and are definitely conversa-
tion pieces.  Your patrol may want to develop 
their own "totem" during the course and unveil it 
to the rest of the troop, with prior OK from your 
Senior Patrol Leader, at a Gilwell troop assembly. 
 
Dave Iwana, a Beaver 

 

W R - T N - 0 6   

P A T R O L  " T O T E M "   

Scouting Quote 
 

“We should all realize that every right implies a 
responsibility, every opportunity an obligation, 
every position a duty, and that the most effective 
sermon is expressed in deeds instead of words.” 
 

WAITE PHILLIPS 
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C r i t t e r  c o r n e r  

Bob-Bea-

Qua một buổi tối đến một buổi sáng đó là ngày thứ Ba.  
Các trại sinh đã tiến thêm một bước trưởng thành: 
“Hoàn thành cờ đội của mình, là biểu tượng TIN THẦN 
ĐỘI. 
Ý nghĩa cờ đội Bobwhite: 
1. (From the upper left) ĐẠO (chữ Hán) như: Hướng 

Đạo, Đời … Hướng Đạo cho đời (Scout for Life), 
Hướng Đạo suốt đời (Scout for life, once a Scout, 
always a Scout) 

2. (From the upper right) Logo of the badge of our 
Wood Badge camp: WR-TN-06. 

3. (Central) A pregnant Bobwhite (Bobwhite “Bầu”), 
and the seven signatures under it stand for seven 
baby Bobwhites and also the vision of our Bobwhite 
family that we’re going to give birth to (to produce) 
many other Bobwhites in the future to come. 
Finally, special thanks to all of the staff who worked 

so hard to make this camp possible for us.  Each of you 
is so friendly, cheerful and humble in serving others.  
Colleen, you too!  You are special. ‘Till then, everything 
is grace from above.  Thank God and thank you all. 
 
TABTT, 
Bobwhite Victor Thao 

Niềm Mơ Ước 
 

Hai mươi năm qua những mong chờ 
Huấn luyện Bằng Rừng khóa mở ra 

Lãnh đạo, chuyên môn cùng thấu đạt 
Con tim rộn rã vui chan hòa 

Dắt trẻ đi theo con đường mới 
Hướng mắt trông về cố hương xa 

Ý chí sắt son chung xây dựng 
Vẻ vang Đất Việt nước non nhà 

 
Bạch Thu Hà 
Đội Đại Bàng 

Eagle 

Scoutmaster: “The only 
way to acquire a new skill 
is to start at the bottom.” 
Tender Foot: “But I want 
to learn to swim!” 
 
Q: What do you call an 
Eagle 
Scout with a crew cut? 
A: A bald eagle. 

Scout Humor 
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Buffalo 

Day 2 @ TN6 
By Thuy Ngo, Bear 
 
@ 7:00am:  After a light breakfast (made and cooked 
by a chief cook – delicious!) we had reviewed 
“leftover” homework from yesterday.  And finally, we 
were finished with the patrol project. 
@ 8:00am – 8:45am:  We gathered at the Gilwell field 
to take pictures.  A lot of pictures were taken by pho-
tographers.  We had taken serious and funny pictures.  
Staff, troop guides, and we had a good time hanging 
around.  What a fabulous morning of Day 2 at TN6. 
@ 9:20am – noon:  We played a game.  It was very 
interesting to ask friends what we were afraid of.  
Most of them answered (including me) that we are 
afraid of death.  It is normal, isn’t it?  We are human!!   
There are four days left – I hope I survive to the last 
minute!!  Anyway, I love TN6, and I like the friends 

Bear 

Fox 

 
Ow
l 

DAY THREE OF TÙNG NGUYÊN 
 
       Lại một ngày nữa trôi qua. Thời gian ở Gilwell đi 
nhanh thật! Sau một ngày học hỏi những trò chơi thật 
thú vị và bổ ích, đàn Trâu Rừng (Buffalo) cùng nhau 
quây quần ở BP Hall để “gậm gỏi gà”. Phải công nhận 
gỏi gà của QMs ngon hơn cả cỏ non. Ngay cả sự đau 
đầu vì “Ticket” cũng không làm giảm bớt vị ngon của 
những bữa ăn không chê vào đâu được! 
        Nói đến “Ticket” là  Buffalo này sắp thành “Bò 
Điên”. Làm sao để chọn năm dự án để làm Ticket đây? 
Đúng là nhức cả cái đầu! Nhưng thôi! Mình hãy đi ăn 
một tô cháo nóng để phục hồi não bộ hầu suy nghĩ tiếp. 
Có thể khi mình ăn tô cháo và cảm thấy biết ơn sự hy 
sinh và khổ cực của QMs và các Trưởng trong Staff thì 
mình sẽ nghiệm ra một cái  gì đó mà mình có thể làm 
cho bản thân, cho đoàn, cho Phong trào và dĩ nhiên, 
cho “Ticket”. 
 
Wild Wings 
Buffalo Scribe 
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"The trouble with many of us is that we would 
rather be ruined by flattery and praise 
than saved by honest criticism." 

WAITE PHILLIPS 

Antelope 

Antelopes (AKA Bambi – dễ thương) 
 
My patrol is the best!  How often do you see a 
whole patrol wait late at night to all shower to-
gether?!  The bond we have made is truly amaz-
ing.  At first, our initial judgments caused us to 
put up barriers and hold back our personalities but 
as soon as our oldest – I mean wisest member said 
a joke, we knew that we would be having a good 
time this week.  Now, non-stop, we have been 
laughing and building a stronger bond, and we 
have become a family, from Anh Phò to Bé Mập. 
 
Thank you, Bambi, you sooooo de thuong! 
 
P.S. We love you, mommy! 

I remember when I first saw the members of my 
patrol.  I thought I was going to be in it for a 
whole week with a bunch of cranky old men.  Lit-
tle did I know ALL we do now is laugh!  I am so 
blessed to be in this Antelope patrol.  I hope I can 
one day grow up to be like these men.  
 
By Johnny Doan 

Buổi trưa đầu tiên ngồi trong BP Hall cứ mong hết giờ 
để chạy ra ngoài hít tí gió mát. Không ngờ mình ở trong 
khu rừng mà cũng nóng bức khó chịu. Nhưng rồi cũng 
quen dần với mồ hôi và tiếng ì ầm của bốn chiếc quạt 
treo ở bốn góc phòng. Những giờ nghe giảng bài cũng 
có khi nhắm mắt và gục. Mở mắt ra vì nghe tiếng vỗ tay. 
Lại tỉnh người. Cứ thế và cứ thế. Đôi mắt nó không 
chiều ý cái đầu cho nên cái đầu cũng chỉ ngo ngoe khi 
có tiếng động. Hỏi các bạn trong đội để nắm vững vấn 
đề. Cuối cùng rồi cũng ổn. Ngủ nghê có thiếu mà ăn 
uống lại thừa. Khuya hơi se lạnh thì tắm nước nóng rồi 
leo lên giường có nệm làm một giấc ngon. Sáng thức 
dậy thấy tinh thần phấn chấn. Ngày thứ hai thứ ba và 
còn những ngày sau nữa. Phải cố gắng thôi. Nhớ mấy 
đứa nhỏ mà không gọi được. 
 
TiTi 
Đại Bàng  

FIFA World Cup updates! 
 
Saturday, June 19 
 Netherlands, Japan: 1 – 0 
 Ghana, Australia: 1 – 1 
 Cameroon, Denmark: 1 – 2 
 

Sunday, June 20 
 Slovakia, Paraguay: 0 – 2 
 Italy, New Zealand: 1 – 1 
 Brazil, Ivory Coast: 3 – 1 
 

Monday, June 21 
 Portugal, North Korea: 7 – 0 
 Chile, Switzerland: 1 – 0 
 Spain, Honduras: 2 – 0 
 

Tuesday, June 22 
 Mexico, Uruguay: 0 – 1 
 France, South Africa: 1 – 2 
 Nigeria, South Korea: 2 – 2 
 Greece, Argentina: 0 – 2 
Wednesday, June 23 
 Slovenia, England 
 United States, Algeria 
 Ghana, Germany 
 Australia, Serbia  
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“Tic Tic Tic…ket”  


