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Trại Hè lần đầu tiên dành cho giới trẻ được tổ chức tại Chalet Jolimont (Grand-Paradis, Champéry) từ 

sáng thứ bảy 31-08 đến chiều ngày chủ nhật 1-09-2013 đã để lại nhiều dư âm trong tâm hồn mỗi người 

tham dự. Đây là năm đầu tiên, Ban Phụ Trách giới trẻ đã giao cho các em trẻ lên chương trình sinh hoạt 

với mong muốn rằng nội dung sinh hoạt sẽ phù hợp với các em hơn. Các em trẻ trong Ban Phụ Trách: 

Thảo, Đinh Lăng, Thắng, Chiến, Đức, Huy & Phúc đã hăng hái lên một chương trình thật chu đáo, với sự 

cố vấn của anh Khiết & chị Uyên Ly. Các em đã đi lên Champéry trước để tham khảo địa thế và thảo ra 1 

chương trình trại hè hấp dẫn. Chính nhờ đó mà Trại Hè 2013 đã diễn ra một cách tốt đẹp ngoài sự tưởng 

tượng của Ban Tỗ Chức. Chính vì các em Phụ Trách nhận lo tổ chức từ A đến Z Trại Hè này nên các anh 

chị trong Ban Tổ Chức (9 người) chỉ lo về các công việc Hậu Cần như là chuyên chở, ẩm thực, quét 

dọn….và chỉ “được quan sát từ xa” mà thôi. Vì lẽ đó bài viết dưới đây chỉ nhằm tường thuật lại hai ngày 

sinh hoạt trại hè theo cái nhìn quan sát từ bên ngoài, chắc hẳn còn có nhiều chi tiết thú vị hơn mà chỉ có 

các em mới có thể diễn tả được. 

Tham dự Trại Hè lần này đã có 45 em trẻ ghi tên tham dự, trong đó 22 em trên 18 tuổi và 23 em từ 12 

đến 17 tuổi. Nhắc đến Trại Hè lần này, chúng tôi phải nhắc đến Chalet Jolimont, nơi mà chúng tôi đã có 

một cảm tình đặc biệt. Khi lái xe đến Chalet, chúng tôi có cảm tưởng như đang bước vào 1 cánh rừng mà 

xunh quanh chỉ có cây xanh và rừng thông cao ngất. Đường chỉ đủ 1 xe đi và leo lên 1 con dốc cao chừng 

30-40 độ. Chalet Jolimont nằm gọn trên 1 ngọn đồi giữa những dãy núi Alpes hùng vĩ như trong carte 

postale với những vách núi xanh rờn, những căn nhà gỗ nằm rải rác dưới chân núi. Nhắm mắt lại chúng 

ta chỉ nghe thấy tiếng gió thì thào, tiếng chim ríu rít hay tiếng chuông bò văng vằng từ xa, không khí 

trong lành và mùi hương thơm của cỏ dại làm tâm hồn như bay bổng nhẹ nhàng. Đây la một nơi lý 

tưởng để làm Trại Hè. Hôm đó thời tiết rất đẹp đã tạo nên 1 khung cảnh núi thiên nhiên thật tuyệt vời. 

Xin cám ơn Thiên Chúa đã tạo ra 1 vũ trụ tuyệt đẹp này và đã cho chúng con 2 ngày sinh hoạt Trại Hè 

nhiều kỷ niệm. 

Chương trình Sinh Hoạt Trại bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 31-8, sau khi gặp gỡ làm quen, các em 

được chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm có 1-2 em Phụ Trách. Sau đó các em bắt đầu cuộc đi du ngoạn thi đua 

theo nhóm, tuyến đường “Galerie Défago”. Đây là tuyến đường đi bộ vòng quanh 1 ngọn núi, một bên là 

vách đá, một bên là hàng rào ngăn cách chúng tôi với thung lũng dưới chân núi. Ban Hậu Cần chúng tôi 

cũng đi theo tuyến đường này nhờ sự dẫn đường của anh Khiết, trong lúc các em trẻ đang sinh hoạt ở 

chalet. 

Buổi chiều, trong lúc các em trai làm tournoi de ping-pong và babyfoot, thì các em gái làm cup cake 

(bánh ngọt). Sau đó, tất cả 6 nhóm thi đua làm pizza… Sau hơn 4 tiếng hì hụp cân, đong, đo, đếm, nhồi 

bột, nắn bột, cắt, tỉa rau quả, trang trí bánh, đem đi nướng… cả 6 nhóm đã làm ra những cái pizza 

“khổng lồ”, đủ loại : nào là pizza với cá cơm (anchois), nấm, cá thon, jambon, có cả bánh pizza calzone và 

pizza với ratatouille nữa. Pizza với ratatouille là chiếc bánh đặc biệt mà các em trong Ban Phụ Trách đã 

làm dành riêng cho các cô chú đó trong Ban Hậu Cần … thật là 1 cử chỉ cảm động dành cho Ban Tổ Chức 

chúng tôi. Trước bữa cơm tối, Cha Thanh đã đến và dâng Thánh Lễ cho các em. Nhờ những lời giảng 

chân tình của Cha, cùng những bài Thánh Ca bằng tiếng Pháp và tiếng đàn guitar điêu luyện của anh 

Tuấn, các em đã có một Thánh Lễ sốt sắng ở Chalet Jolimont bên cạnh cảnh núi thật thơ mộng. Buổi tối, 

các em trẻ đã nhóm lửa trại và sinh hoạt chung với nhau bên cạnh những tiếng nói cười vui vẻ. 



Ngày Chủ Nhật, các em đã dậy thật sớm để dùng bữa điểm tâm lúc 7g30. Sau đó, là chương trình hội 

thảo theo nhóm do các em tự đưa ra. Các em đã có những giây phút chia sẻ để nói lên cảm nghĩ của 

mình về Cộng Đoàn Việt Nam nơi các em đang sống. Dĩ nhiên là những người lớn trong Ban Tổ Chức 

không tham dự để các em tự do nói lên cảm nghĩ của mình. Tiếp sau đó là 1 buổi nói chuyện trực tiếp 

trước tất cả mọi người, các em Phụ Trách chia sẻ với đại diện của Ban Hành Giáo miền về những cảm 

nghĩ và suy tư của các em. Điểm đáng vui mừng là tất cả các em đều mong ước tiếp tục duy trì sinh hoạt 

của Cộng Đoàn Cộng Giáo Việt Nam. Các em cũng mong ước có nhiều sinh hoạt hơn dành cho giới trẻ để 

các em có cơ hội gắn bó với nhau hơn vì khoảng cách các Cộng Đoàn hơi xa nên các em chỉ biết Cộng 

Đoàn của mình thôi. Các em bày tỏ mong muốn được sinh hoạt 1 cách tự lập để phát huy tinh thần sáng 

tạo và để thu hút giới trẻ hơn, Các em trẻ ở Fribourg đã bắt đầu có những sinh hoạt do các em tự tổ 

chức như văn nghệ Tết, sinh hoạt giới trẻ CĐ.  Tuy nhiên ở các CĐ khác chưa có sinh hoạt cụ thể dành 

cho giới trẻ. Nhân dịp này, các em Phụ Trách đã kêu gọi giới trẻ ở các CĐ cùng hợp tác với nhau để tổ 

chức sinh hoạt chung như Trại Hè hôm nay. Cũng xin nói thêm, trong 2 ngày trại hè, các nhóm đã phân 

công tác làm bàn ăn, dọn dẹp, rửa chén, lau nhà…. không chê vào đâu được, chỉ làm bể 2 cái ly mà 

thôi…. 

Và để kết thúc Trại hè, các em tự chuẩn bị pique-nique cho mình để làm 1 cuộc du ngoạn thứ hai gọi là 

Excursion au Lac Vert (đi lên núi bằng téléphérique) từ 11 giờ đến 16g chiều. Trong thời gian này Ban 

Hậu Cần chúng tôi lo quét dọn để trả Chalet Jolimont về lại vị trí ban đầu. Đến 16g30, mọi người quến 

luyến chia tay nhau, các em Phụ Trách đã bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cô chú trong Ban Hậu Cần. 

Mọi người chia tay nhau trong sự luyến tiếc, ao ước những giây phút cuả Trại Hè còn kéo dài mãi.  

Sau ngày Trại đó, các em trong Ban Phụ Trách đã gửi thư cám ơn đến Cha Thanh, thầy sáu Duyệt, anh 

Khiết và tất cả các anh chị trong Ban Tổ Chức đã giúp cho các em rất nhiều để Trại Hè được diễn ra và 

kết thúc tốt đẹp. Xin cám ơn sự hy sinh của các bậc phụ huynh đã khuyến khích & chuyên chở con em 

tham gia Trại Hè. Xin cảm ơn các anh chị trong Ban Hành Giáo đã luôn khuyến khích và ủng hộ tinh thần 

cũng như vật chất cho các em. Xin cảm tạ Thiên Chúa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đem đến niềm 

vui đến cho tất cả mọi người qua Trại Hè năm nay. 

 



Chụp hình lưu niệm  

 

 

 

Cảnh núi Alpes nhìn từ Chalet Jolimont 

 

 



 

 

 


