
  

MỘT CẢI CÁCH MỚI … 
 
Hôm nay nhận được tin từ anh Xuân Vũ, người phụ trách trang nhà HĐTƯ-
HĐVN, Chi nhánh Đức. 
 
Trang nhà đã thay đổi lại sau một thời gian dài, lý do như sau… 
 
Vào đầu tháng tư anh Xuân Vũ thông báo cho Chi Nhánh biết là ….Bề mặt 
còn tốt nhưng các bộ phận giử cho Trang Nhà đã cũ ra cũ rích hết trơn 
rồi……….. 
 
……các nhà lưu trữ ´´Hosting´´  như Webhosting của chúng ta mỗi khi họ 
bảo quản và làm mới nhà của họ sẽ tắt đi những phiên bản cũ…… 
 
Kết luận Trang Nhà chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ ngưng hoạt động. 
 
Đề nghị thay đổi bộ mặt lẫn kết cấu của Trang Nhà đã được ban Huynh 
Trưởng A một tiếng thật to. 
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Trang Nhà HĐVN Chi Nhánh Đức đã có mặt thật lâu trên diễn đàn, ngoài 
tin tức sinh hoạt của Chi Nhánh, của các Liên Đoàn. Bây giờ  còn có thêm 
phần sinh hoạt của các Chi Nhánh bạn, của HĐTƯ HĐVN, điển hình là 
những trại Thẳng Tiến hay trại Huấn Luyện mới nhất là thông báo của 
HĐTƯ về trại Thẳng Tiến 12 sang năm 2022.  Chúng ta còn tìm thấy nơi 
Trang Nhà những đề tài khác như phần Huấn Luyện, thơ văn, chia xẻ vui 
buồn trong gia đình Hướng Đạo khắp nơi…..vv…vv… 
 
Niềm vui thứ nữa là Trang Nhà đã được quý Trưởng khắp nơi như Mỹ, 
Canada, Úc, Pháp thường xuyên vào thăm với nhiều lời khen ngợi, chưa kể 
đến anh em trong gia đình CNĐ. 
 
Theo statistik của ba tháng vừa qua, có khoảng ba trăm người ghé qua Trang 
Nhà vào mỗi tháng.  Ngoài những bài vở cây nhà lá vườn của Chi Nhánh 
chúng ta còn hân hạnh đọc được những bài hay,  lẫn nghiên cứu  giá trị của 
quý Trưởng như Sử gia Trần Anh Tuấn, Vĩnh Đào, Cao Ngọc Cường, 
Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Mạnh Kim, Mỹ Phương, nhiếp ảnh gia Hồ 
Đăng…..vv….vv…Những tác giả nêu trên đều được CN xin phép tác giả và 
đưa vào Trang Nhà cho thêm phần phong phú. 
 
Nhìn sơ qua hình thức sau khi thay đổi, người xem sẽ dễ dàng tìm kiếm đề 
mục nào mình muốn tìm.  
 
 Cũng giống như những Trang Nhà khác, bài vở lưu trử nay đã được xếp thứ 
tự vào từng tháng tiện cho ai muốn xem lại cũng không mất nhiều thời gian 
kiếm tìm.  Còn bài vở mới vào thì được cập nhật thường xuyên.  
 
Chuyện kể là khi dự TT 11 ở Washington năm 2018, một số Trưởng đã 
ghé thăm và khen Trang Nhà, số khác lại xin webside để vào xem làm chúng 
tôi cũng vui làm sao.  Chưa kể nhiều điện thư đã gửi cho anh Gà hết lời 
khen Trang Nhà CNĐ. 
 
Ở đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trưởng Đặng Quang Thái trong những 
ngày đầu khi Trang Nhà được thành hình, sau khi Trưởng ngưng sinh hoạt 
thì may mắn làm sao Trưởng Minh Tân đã ngỏ lời nhờ anh Xuân Vũ một 
thân hữu của CN giúp đỡ và anh đã sốt sắng nhận lời giúp chăm sóc cho 
Trang Nhà bền vững cho đến ngày hôm nay. 



  

 
Hơn hai năm dịch corona kéo dài mọi sinh hoạt CNĐ hay nói chung mọi 
nơi đều có phần đứng lại, ban huynh trưởng chỉ họp hành qua online hay 
sinh hoạt với các em cũng vậy. 
 
Trại Bách Hợp thường niên của CNĐ cũng đã hai trại hè hủy bỏ, hy vọng 
nhiều cho sang năm dịch qua đi chúng ta lại khăn gói lên đường dự trại. 
 
Cảm ơn người phụ trách Trang Nhà, người đã âm thầm đóng góp cho Trang 
Nhà CNĐ lâu nay để mỗi ngày một phong phú hơn lên. 
 
Bây giờ thì xin mời quý Trưởng khắp nơi, quý anh chị em trong gia đình 
HĐ CNĐ, quý phụ huynh thân hữu ghé vào thăm Trang Nhà với những thay 
đổi mới mẻ đầy thú vị. 

 
Minh Trang Oanh Oanh Hùng Khí  

Một ngày mùa thu ở Munich 
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