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Từ 1960, mỗi 
năm Làng Tân 

Hương thường họp tại Gia Định vào dịp 
Tết. Sang Hoa-kỳ họp nhiều lần bên cạnh 
Họp Bạn Thẳng Tiến. Năm 2009, Làng 
vừa họp tại San Jose, TT9. Hè 2010, dân 
làng sống ở ngoại quốc về Saigon họp 
với dân làng trong nước. Năm nay, trước 
lễ Thanksgiving, dân làng lại vội vàng 
họp tại Irvine, Cali. để đón vợ chồng 
Khán Phi từ Úc qua. Đúng vào dịp giỗ cụ 
ThượngVũ Thanh Thông lần thứ VI. Dân 
làng quây quần tưởng niệm người anh 
kính mến.  

 
Trương Thủy đang khấn vái cụ Thông, xin cho chúng em 
thương nhau dài lâu ! 
 

 
Từ trái: Chị Ngự, Phó Hợp, chị Phi, cô Năm và anh Ngự. 

Nhờ Tr. Lê Quang Đức giúp, 
chúng tôi đi thăm Tr. Ong Lắm Mật Lê 

Mộng Ngọ ở Long Beach và Tr. Sói Cười 
Đinh Xuân Phức ở Costa Mesa. Xin thêm 
vài hàng về hai trưởng lão  93 tuổi:  

 

* Tại quê nhà, Tr. Ngọ là nhà mô phạm 
tận tâm, cũng là Trại Trưởng đào tạo 
trưởng HĐ cho phong trào.  Sau tháng 
4/1975, Trưởng rời Trung học Hồ Ngọc 
Cẩn, về nhà âm thầm châm cứu miễn phí, 
cứu người bệnh tật. Từ khi qua Mỹ đến 
nay, Trưởng vẫn tiếp tục giúp đời bằng 
trị liệu đông y. Gần đây, với tuổi 93 
Trưởng vẫn minh mẫn nhớ rõ huyệt đạo, 
chữa lành cho một người bị gãy tay. 
 
* Ở Saigon, Tr. Phức là Châu Trưởng và 
ALT huấn luyện ngành Ấu. Trưởng luôn 
vui vẻ, tươi cười. Một Sói già hiền lành, 
gương mẫu… Mấy năm nay, Trưởng vất 
vả chăm sóc chị Phức nằm bệnh. Năm 
nay, chị Phức vừa qua đời thì Tr. Phức 
phải nhập viện. Khi ngồi nói chuyện với 
chúng tôi Trưởng thường xúc động 
mạnh… Trưởng yếu nhiều, phải có người 
bên cạnh chăm sóc đặc biệt  

 
Trưởng Ngọ  Trưởng Phức 

 
Tối chủ nhật 13/11/2011. LĐ Ngọc 

Hồi/Quang Trung mời Làng Tân Hương 
đến  mừng lễ Tạ Ơn tại Mission Del Amo 
Club House. Không gian nhộn nhịp vui 
tươi với giọng hát tiếng cười. Các trưởng, 
hoà hợp với phụ huynh, tận tụy săn sóc 
các em. Chúng tôi thấy dấu hiệu của Liên 
Đoàn đang lên.   Một niềm vui hãn hữu 
là trong buổi họp này, có 5 trưởng sinh 



hoạt ở một liên đoàn mang tên Ngọc 
Hồi/Quang Trung, từ Saigon đến Cali: 
Trần Trung Hợp (1957), Trần Đình Thủy 
(1960), Trần Ngọc Tuyến (1970), Phạm 
Tường Anh và Kim Ngưu. Dù ở đâu, 
chúng tôi vẫn giữ truyền thống kết chặt 
tình thân và cố gắng phục vụ tuổi trẻ. 
Truyền thống này đang trao qua thế hệ 
thứ tư …  

  
Từ trái : Kin Ngưu, Tuyến, Thủy, Hợp, Anh 

 

 
Dân làng Tân Hương và các trưởng LĐ. Ngọc Hồi/ 
Quang Trung (CA- Thanksgiving2011) 

 
Niềm vui của chúng tôi, HĐ. 

trưởng niên, gặp nhau để ôn lại sinh hoạt 
lúc thiếu thời. Đến thăm các trưởng lão 
để bầy tỏ lòng biết ơn và tôn kính. Kết 
thân với các trưởng trẻ để chia xẻ kinh 
nghiệm, bồi dưỡng tinh thần phục vụ trẻ 
em mà vô vị lợi. 
 
Trần Trung Hợp 
2011 


