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Bao năm chờ đợi... đã gần kề
Thẳng Tiến 11 lại hẹn về
Hướng Đạo bốn phương vui hội ngộ
Nối dây thân ái khắp tứ bề
Giữ gìn truyền thống dân Hồng Lạc
Lời hứa bao năm vẫn ước thề
Chung một bóng cờ nơi cố quốc
Muôn lòng bách hợp thỏa tình quê
ĐĐSN
Kể từ năm 1983, sau Hội nghị Costa Mesa, Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại đã có một chu kỳ sinh
hoạt cứ khoảng mỗi 4 năm một lần tất cả các Hướng Đạo Sinh (HĐS) Việt Nam khắp nơi trên thế giới có
trại Họp Bạn mang tên Thẳng Tiến.
Trại Thẳng Tiến là trại Họp bạn lớn mang tầm vóc quốc tế không những của HĐVN mà còn của cộng
đồng người Việt hải ngoại trải rộng khắp các quốc gia các châu lục nơi có đông người Việt di tản trên
thế giới. Những Trại Thẳng Tiến luôn luôn mang đậm nét lịch sử, văn hoá Việt Nam; và thể hiện rõ nhất
là ngay trên tên gọi của các đoàn, Liên đoàn HĐVN hải ngoại như: Bách Việt, Hồn Việt, Hướng Việt, Lạc
Việt...và hầu hết tên các địa danh lịch sử như Bạch Đằng, Chí Linh, Lam Sơn.., những anh hùng nước
Việt: Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi...Cho đến hôm nay Phong Trào
Hướng Đạo có mặt trên 216 quốc gia và vùng lãnh thổ; riêng Hướng Đạo Việt Nam vẫn là một phong
trào dành cho thanh thiếu niên còn thu hút nhiều giới trẻ đến sinh hoạt. Trong nước, mặc dù không có
sự cho phép của nhà cầm quyền, các đoàn HĐVN vẫn có những sinh hoạt lành mạnh được nhiều gia
đình VN hưởng ứng.
Tại Hải ngoại hiện nay có hàng chục ngàn HĐS Việt Nam đang sinh hoạt tại các quốc gia ngoài Việt
Nam.
Xuyên qua nhiều kỳ trại TT đã có nhiều ghi nhận: “Sau 40 năm nơi hải ngoại, nhiều thế hệ thanh thiếu
niên đã trưởng thành và đã mau chóng hội nhập vào cuộc sống trên quê hương mới nhưng vẫn cố gắng
giữ gìn văn hóa Việt Nam. Ngày Văn Hoá Truyền Thống trại Thẳng Tiến các đơn vị HĐVN trình bày
những nét đặc sắc về văn hoá truyền thống dân tộc VN, HĐVN như y phục, hình ảnh, âm nhạc... các
món ăn, thổ sản của quê hương trong ngày Hội Làng đã để lại trong lòng những em HĐS nhiều kỷ
niệm.”
Facebook: @thangtien11 / Instagram.Twitter: #11hdvn

Tường Trình Trại Thử Nghiệm Thẳng Tiến 11 - Ngày 30 Tháng 6, 2017
Thẳng Tiến 11 đã có mặt tại Camp William B. Snyder của National Capital Council vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn để
chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trại Thử Nghiệm TT11 được thực hiện trong các ngày cuối tuần này 30/6 đến
2/7/2017. Được biết Camp William B. Snyder này cũng là nơi sẽ tổ chức Trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN lần thứ 11
vào cuối tháng 6 năm 2018 tới đây.
Là một trại Thử nghiệm cho Trại Thẳng Tiến 11 (Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp) nên mọi kiến trúc cũng như
chương trình sinh hoạt cho các ngành và đời sống trại đều được thực hiện mẫu hôm nay để rút kinh nghiệm cho
trại chính năm sau. Qua một ngày làm việc cật lực và vui vẻ, Ban Kiến Thiết đã hoàn thành những công trình
chính như Cổng Trại, Kỳ đài khán trường và các công trình phụ. Ban Ghi Danh và Y Tế đã nhận nhiệm sở là một
văn phòng lớn ngay tại cổng chính, nơi đầu tiên chào đón quý trại sinh đến Snyder Camp.

Ban Ẩm Thực cũng đã làm quen với
căn bếp tiện nghi với một nhà ăn
đẹp đẽ cực lớn có thể chứa hơn 600
thực khách đồng thời cũng hoàn tất
một thực đơn ngon lành cho hơn
300 trại sinh tham dự Thẳng Tiến 11
Shakedown Camp.
Trại Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi,
cũng là LĐT Liên Đoàn Potomac, một
đoàn HĐ lâu năm ở Maryland, là
một người trẻ lớn lên ngoài Việt
Nam và trưởng thành trong phong
trào HĐVN hải ngoại tâm tình khi
nhận trách vụ trại trưởng một trại
họp bạn hướng đạo lớn mang tầm
vóc thế giới như trại TT11. Buổi khai
mạc Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown
Camp được diễn ra đúng 4:00 chiều
thứ Sáu tại khán đài chính của trại.
Hơn 300 trại sinh của 6 Đơn vị Liên đoàn HĐVN ở Miền Đông Hoa Kỳ hiện diện trong hàng ngũ trước kỳ đài là
các LĐ Potomac, LĐ Gia Định, LĐ Hùng Vương, LĐ Phú Xuân, LĐ Thăng Long, Ấu & Thiếu Đoàn Trưng Vương và
Crew 212 Virginia cùng các Trưởng trong TT 11 Staff thuộc Miền Đông Hoa Kỳ và một số Trưởng đến từ các tiểu
bang xa mà chúng tôi có thể nhận biết như: Tr. Trần Anh Kiệt, Tr. Lý Nhật Hui, Nguyễn Helen, Tr. Nguyễn Trí Tuệ,
Tr. Nguyễn Bá Thành ...đến từ California, Tr. Đỗ Phát Hai, Tr. Trần Ngọc Toàn,Tr. Hoàng Kim Châu, Tr. Nguyễn
Cao Bình, Tr. Lê Linda, Tr. Trần Thanh Triết đến từ Houston, Tr. Phạm Duy Thắng đến từ Michigan. Từ Florida
đến là Tr. Trần Công Hoàng và Tr. Trần Mai Hoa.
Buổi lễ đã được khai mạc lúc 4:00 chiều bắt đầu bằng nghi thức chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Hội Kỳ và Hội Ca. Trại
trưởng Phạm Ngọc Quế Chi đã đăng đàn giới thiệu quý Trưởng trong Ban Tổ Chức và Điều Hành trại TT 11 và
tuyên dương những nỗ lực từ nhiều năm qua đã giúp việc tổ chức trại thêm hoàn thiện. Trưởng cùng tâm tình
đôi phút cùng các em HĐS thân yêu hiện diện tại hàng và tuyên bố khai mạc trại Thẳng Tiến 11 Shakedown
Camp.
Sau đó Tr. Võ Thành Nhân, Chủ tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN và Tr. Bobby Trần, Trưởng Đại Diện Miền Đông
Hoa Kỳ đã được mời lên nói đôi lời về trại Thẳng Tiến sắp tới.
Sau băng reo truyền thống của HĐVN kết thúc buổi lễ khai mạc.
Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp của ngày đầu tiên tại trại; trời đã dịu mát hẳn đi và trong nắng trong gió
trong không gian tuyệt đẹp của Virginia, Miền đất của tình nhân mùa hè 2017 đã mở lòng ra để đón nhận những
hướng đạo sinh tiên phong trên đất trại Camp Snyder cho trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN vào năm sau 2018.
Thân ái chúc Ban Tổ Chức và Điều hành TTXl rút thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích từ đây để giúp cho sự thành
công của trại Thẳng Tiến 11 vào mùa hè sang năm cũng tại nơi này: Camp William B. Snyder của National Capital
Council vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
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