
 

Các Trưởng đã trải qua ngày 
thứ tư của khoá, tiếp nhận đề 
tài “Sự Thay Đổi 
Trong Lãnh Đạo” sẽ 
bổ sung cho các 
trưởng trong tầm nhìn 
để giá trị cầm đoàn có 
thể đạt được mục 
đích. 
Lên đường sang 
Brown-Sea Island là 
một thử thách cho quý trưởng 
từ trại trường đầy tiện nghi 
đến đất trại giảm tiện nghi, có 

lẽ sự thay đổi môi trường để 
các trưởng có thể trao dồi 

thêm kinh nghiệm. 
Rồi đề tài “Các Thế 
Hệ Trong Phong 
Trào” chắc sẽ để quý 
trưởng suy nghĩ nhiều 
trong tiến trình phục 
vụ trước mắt. Những 
vấn đề trở ngại, các 
trò chơi đòi hỏi sự 

đóng góp của cả 
đội. 

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   
 

Thursday - June 24 
 

7:00a - Breakfast  
8:00a - Troop1 Assembly  
            (Gilwell Field) 
8:30a - Coaching and  
            Mentoring 
9:30a - Conservation Project 
11:30a - Self Assessments 
12:00p - Lunch 
12:30p - Patrol Leader  
              Council 
1:00p - Patrol Project  
            Exhibition 
3:30p - Wood Badge Ticket  
            Review 
6:00p - Dinner  
7:00p - Patrol Meeting 
8:00p - Patrol Campfires 
9:00p - Staff Meeting 

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

 WR - TN - 06 

       Các Trưởng thân mến, 
      Một ngày đáng ghi nhớ của Tùng 
Nguyên VI, hôm nay chúng ta đã thực hiện 
một chuyến du hành đầy thú vị từ đất trại 
đến Brownsea Island, một địa danh mà bất 
cứ một Hướng Đạo Sinh nào cũng biết. 
Chuyến đi khá vất vả nhưng chúng ta đã đến 
đích. 

       Chúng ta có cả một khu rừng thoáng mát để cùng nhau học 
cùng nhau chơi. Tinh thần đồng đội càng ngày càng thể hiện 
một cách rõ ràng trong mọi sinh họat. Hôm nay các Trưởng 
phải tự mình nấu ăn, tự mình thực hiện đêm lửa trại trong rừng 
với các tiết mục tự biện tự diễn. Thời gian trôi qua thật mau. 
Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa. 
        Mong các Trưởng tiếp tục thể hiện tinh thần Hướng Đạo 
mà Baden Powell đã để lại cho chúng ta kể từ ngày 20 trẻ em 
được đưa ra Brownsea Island để dự trại năm 1907. 
       Tabtt, 

T H E  

Gilwell Gazette 
The wood Badge wr-tn-06 newsletter 
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C r i t t e r  c o r n e r  
 

Eagle 

Chương trình hôm nay được thay 
đổi. Mười giờ sáng Đoàn bắt đầu lên 
đường để làm cuộc hành trình về 
Browsea Island thay vì vào lúc 1 giờ 
trưa như đã định. Sự thay đổi có lẽ vì 
lý do thời tiết. Thêm một điều thú vị. 
Vẫn ăn sáng, chào cờ, đổi đội trực 
trong ngày, những thông báo cần 
thiết để chuNn bị lên đường. Brown-
sea Island đang chờ đón chúng tôi. 

Đoàn chia hai cánh. Cánh thứ 
nhất thực hiện cuộc thám du theo lộ 
trình đã định. Cánh thứ hai xử dụng 
lộ trình tương đối ít gian nan hơn 
dành cho các trại sinh thuộc lớp tuổi 
cao niên. Trời vẫn nắng như mọi 
ngày. Mồ hôi đổ và chân vẫn phải 
tiến bước. Đã là ngày thứ tư của trại. 
Thời gian từ nay sẽ đi rất nhanh và 
rất nhanh. Brown-Sea Island là nơi 
đến trước mặt… 

Mười giờ sáng, mặt trời đã bắt 
đầu rọi những tia nắng xuyên qua 
rừng cây xanh. Đoàn được lệnh lên 
đường. Ba lô sẵn sàng trên vai, các 
đội cùng hát:  “N ào anh em ta cùng 
nhau xông pha lên đường, kiếm 

nguồn tươi sáng…” Băng rừng, leo 
đồi, vượt suối. Càng đi đường càng 
xa. Mồi hôi ướt đẫm áo, đoàn người 
đạp lá rừng, phá chướng ngại tiến 
bước. Dốc đứng, chúng tôi đã có gậy 
trong tay, chúng tôi dắt nhau băng 
qua suối và nắm tay nhau dắt xuống 
vực sâu…Vừa đi vừa hát, quên 
đường xa, chẳng bao lâu chúng tôi 
đã đến Brownsea Island. Các đội đều 
được tiếp đón bởi anh thiếu trưởng. 
Mọi người dừng chân, lau mồ hôi rồi 
ai vào việc nấy như chương trình đã 
định. Thứ tự đến Brown-Sea Island 
gồm các đội: Fox, Eagle, Owl, Bob-
white, Buffalo, Bear, Beaver và An-
telope. Đúng 12 giờ, cơm cá thịt 
rau…có sẵn. Giờ ăn đến rồi. Mang 
thức ăn về góc đội, chúng tôi dùng 
bữa cơm đầu tiên trên Đảo Brown-
Sea. 

Khóa học diễn ra dưới bóng mát 
của rừng cây, gió thoảng mát và 
phần lý thuyết không kéo dài dễ gây 
buồn chán. Tiếp đến là nhũng trò 
chơi thực tập tinh thần làm việc đồng 
đội, tính nhanh nhẹn và sự khéo léo. 

N ắng càng lúc càng gay gắt và mồ 
hôi cứ tiếp tục ướt đẫm áo. N hiều thế 
hệ cùng sống chung dưới một mái 
nhà Hướng Đạo đã tạo thành những 
mong ước chung cho tương lai. Bài 
học về Thế Hệ mang đầy ý nghĩa. 

Chiều dần xuống, trở về góc đội 
tiếp tục học và chơi. Quây quần bên 
nhau để nấu các món ăn và bữa cơm 
đầu tiên do chính trại sinh thực hiện 
tại Brown-Sea. Đêm xuống trong 
rừng cây xào xạc, những con chim 
bay về tổ ấm. Ánh lửa bập bùng lên 
cao lên cao. Tiếng gọi lửa, những 
bước chân nhịp nhàng quanh ánh lửa 
thiêng, những tiết mục văn nghệ vui 
của các đội tuần tự được trình diễn. 
Tiếng hát vang vọng cả khu rừng. 
Rồi đêm đen bao phủ không gian. 
Trong thinh lặng, mọi người trở về 
lều để trả lại cho thiên nhiên sự tĩnh 
lặng tuyệt đối. N hìn lên bầu trời, 
trăng và sao giữa mênh mông. Thấy 
mình nhỏ bé lạ lùng. 

   
  Đại Bàng Phiêu Lưu 

DAY FOUR OF TÙNG NGUYÊN VI 
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Antelope 

HLV:  Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin trình 
bày một phong trào giáo dục  thanh thiếu 
niên rất hấp dẫn và lôi cuốn ví dụ đó là 
phong trao Hướng Đạo. Tôi mời một người 
đầu bếp đến nấu cho quý vị. Xin bắt đầu: 
Hướng Đạo là gì, thưa HĐ là… 

Đầu bếp:  Là một món ăn vừa ngon vừa bổ mà ai 
cũng ưa thích trong bất cứ mùa nào, món 
bánh tôm. 

HLV:  Chúng ta vừa đi qua phần định nghĩ HĐ là 
gì. Bây giờ chúng ta đi qua các thành phần 
của HĐ. HĐ gồm có 

Đầu bếp:  1-lb tôm tươi – 1 lb cà rốt - 1 lb khoai lang 
- 1 lb bột mì. 

HLV:  Chúng ta vừa đề cập đền thành phần của 
một Liên Đoàn HĐ. Bây giờ chúng ta đi 
qua hành trình của một em từ lúc gia nhập 
HD tới lúc em được trao huy hiệu cao quý 
nhất: Đại Bàng. Trước hết, em thiếu sinh 
sẽ được: 

Đầu bếp:  Lặt đầu, lột vỏ cho sạch. Khoai lang xắt 
nhỏ như sợi. 

HLV:  Chúng ta vừa qua giai đoạn nhập đoàn. 
Tiếp theo, em thiếu sinh sẽ được đưa vào 
các giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện em 
kiểu nào, thưa là: 

Đầu bếp:  Bắt lên bếp. Đổ dầu vào chảo. Đợi dầu 
nóng thì cho vào và trộn cho điều. 

HLV:  Đây là giai đoạn rất quan trọng vì các em 
có thích thú theo đuổi HĐ hay không là ở 
sự khéo léo của các trưởng. Trong các giai 
đoạn này chúng ta nhớ: 

Đầu bếp:  Để lửa nhỏ riu riu. N ếu lớn quá sẽ mau 
khét. 

HLV:  N ếu trong khi huấn luyện, em thiếu sinh 
cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc bởi vì các 
trưởng quên: 

Đầu bếp:  N êm một ít bột ngọt cho vừa ăn. 
HLV:  Các trưởng đừng bối rối. Các trưởng hãy 

bình tĩnh ngồi xuống viết một bức thư động 
viên em tiếp tục cuộc chơi HĐ. Trước khi 

. Hướng Đạo là gì 

Buffalo 
Quãng đường qua ải Tùng Nguyên. 
Trời đêm trăng tỏ mơ huyền quá ta. 

Trưởng em trưa nóng gật gà. 
Giảng sư mê mải cao xa trên trời. 

Mai về đoàn cũ nơi nơi. 
Nhớ hoài những lúc ta chơi hết mình. 

 
Buffalo D1 

       Đằng sau sự thành công của một người đàn ông 
Việt N am. Thường là một người vợ đảm đang. 
N hưng đằng sau của một người đàn bà Việt N am 
thành công, thì đằng sau họ phải là một người đàn ông 
như thề nào? 
     Tôi đã được hỏi câu này, trong một buổi sinh hoạt 
cộng đồng ở Washington D.C.. Chỉ sau một tíc tắc tôi 
đã có ngay câu trả lời: Xin thưa. N gười đàn ông đó 
phải là một Hướng Đạo Sinh! 
 
     Behind a success man is a loving and caring 
woman.  
     But behind a success women what type of a man 
must he be? 
     He must be a type that courteous, kind, friendly, 
clean, he can cook, he can wash his own clothes, care 
for others, always …. He must be a Boy Scout! 
 

Buffalo Hà 

FIFA World Cup updates! 
 
Wednesday, June 23 
 United States, Algeria: 2 – 1
 Ghana, Germany:  0 – 1 
 Australia, Serbia: 1 – 0 

Brown-Sea weather 
 

Partly cloudy 
High 85F – Low  66F 

Humidity: 88% 
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 bỏ bức thư vào phong bì, các trưởng nhớ: 
Đầu bếp:  Bỏ vào một ít dầu ăn và lắc cho điều. N hớ lắc 

cho điều. 
HLV:  Đọc được thư, em thiếu sinh sẽ cảm động lắm 

vì được trưởng để ý săn sóc. Em thiếu sẽ tiếp 
tục sinh hoạt lại với thiếu đoàn. Trong lần trở 
lại này, để các em  có một suy nghĩ tốt về 
trưởng, trước khi đi họp các trưởng nhớ: 

Đầu bếp: Bôi một ít bơ lên mặt. N hớ đừng dày quá sẽ 
mau ngán. 

HLV:  Chẳng bao lâu các em sẽ qua các giai đoạn 
của thiếu sinh. Thời gian từ khi vào Thiếu 
đoàn đến khi đạt danh hiệu Đại Bàng. 

Đầu bếp: Chừng ba chục phút. Vậy chừng ba chục phút 
sẽ hoàn tất. Chúng ta dọn ra dĩa và đem đi 
mời. 

HLV:  Các trưởng duyệt xét. Chắc chắn các trưởng 
huấn luyện sẽ khen các trưởng giỏi, món ăn 
rất ngon miệng. Chắc chắn trưởng Lý N hật 
Huy sẽ miễn các trưởng khỏi làm TICKET và 
trao huy hiệu rừng cho các trưởng ngay. N ói 
tóm lại, HĐ chỉ là: 

Đầu bếp: Một món ăn vừa ngon, vừa rẻ, lại vừa dể làm. 
 
 
 

What’s Scouting 
                                       (From the Patrol campfire skit) 
 
Trainer:  Today we would like to tell you about a 

movement for youth that is Scouting.  I in-
vited a chef to cook.  Let explore What’s 
Scouting?  Scouting is….. 

Cook:  This is a dish that is tasty and healthy, we can 
eat any time. The Fry shrimp cake. 

Trainer:  We just went through the explanation of 
Scouting. N ow let go in detail. Scouting in-
clude: 

Cook:  1-lb shrimp, 1-lb carrot, 1-lb sweet potato, 1-
lb flour - oil  

Trainer:  We just list what is in our unit. N ow we will 
discuss the about the Eagle’s trail for a scout 
from the time he start until he earn the highest 
rank “the Eagle Scout”. To start the scout will 
get: 

Cook:  Clean the heads and peel the shell. Cut the 
potato in strip, mix in flour and water. 

Trainer:  He just gone thru the first initiation, after this 
he enter into the training period. What type of 

training: 
Cook:  Put the pot on the stove , Pure in the oil and 

wait until it hot. Put in the ingredient an stir. 
Trainer:  This is the important step, he continue with 

scout depend on the leader skill. In this pe-
riod the leader need to remember: 

Cook:  Turn the heat down, too high it will burn. 
Trainer:  While in training, the scout lost interest, and 

want to quit because the leader forget ... 
Cook:  A little sugar to taste 
Trainer:  Don’t worry. Calm down and write a letter 

to encourage him to continue the game of 
scouting.  Before you seal the envelope, 
remember: 

Cook:  Put a bit of oil and shake to coat evenly 
Trainer:  The scout will feel good when the leader 

pay attention to him. He will come back 
and continue with his scouting. At this 
time, to maintain the positive thinking of 
the leaders, before go to the meeting, re-
member: 

Cook:  Spread some butter on, not too thick 
Trainer:  N ot too long, the scout will pass all the 

stages. the total time is…. 
Cook:  About 30 minutes it will be ready, Put on a 

plate and serve. 
Trainer:   The leaders conduct a board review.  Defi-

nitely the Instructor Leader will be please 
and Scout Master Hui Ly will excuse you 
from doing your tickets and reward you the 
Wood Badge right away. To conclude this 
talk.  Scouting only is: 

Cook:  A dish that delicious, inexpensive and easy 
to do!!! 

Antelope Patrol 
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