Lịch Sử Gia Đình Phật Tử Linh-Sơn
từ năm 2007 đến 2012
Năm 2006 đánh dấu một sự thay đổi trong hàng ngũ huynh-trưởng GĐPT Linh Sơn. Hai
huynh-trưởng kỳ cựu: anh Thanh Quang Ngũ Quốc Thái nguyên cựu Liên Đoàn Trưởng
GĐPT Phật Quang và anh Minh Bảo Trần Lê Ngọc cựu huynh-trưởng cấp Tập GĐPT
Huyền Quang đã gia nhập vào các sinh hoạt của GĐPT Linh Sơn . Cùng tham gia với hai
anh, đơn vị vui mừng đón tiếp các huynh-trưởng nữ như chị Diệu Tín Ngũ Thanh
Xuân(phu nhân anh Thanh Quang), chị Nguyên Tú Nguyễn Thị Thu Nguyệt (phu nhân
anh Minh Bảo), chị Nguyên Câng Võ Thị Nhung và chị Diệu Trinh Nguyễn Ngọc Tuyết.
Năm 2007, sinh hoạt của đơn vị đã khởi sắc với sự đóng góp nhiệt tâm của quý anh chị
nêu trên. Các buổi lễ Phật được anh Thanh Quang theo dõi và hướng dẫn một cách kỹ
lưỡng. Trong các buổi lễ Phật, anh Thanh Quang đã nhiệt tâm hướng dẫn các em đọc
tụng các bài sám hối từng câu, từng chữ để các em có thể đọc lại một cách dễ dàng.
Trong thời gian này, anh Thanh Quang và anh Minh Bảo đã bỏ nhiều công sức gầy dựng
và đổi mới đoàn lân Linh-Sơn bằng các kiểu múa, lối đánh trống, đánh chiêng có tính
chuyên nghiệp hơn. Quý anh cũng đào tạo một đoàn nữ múa rồng rất là ngoạn mục . Tết
năm 2007, đoàn lân Linh-Sơn đã phục vụ cộng đồng địa phương trong những ngày Tết,
đồng thời mang về cho đơn vị một số tiền để chi trả sinh hoạt trong năm ($6,500 sau khi
trừ các chi phí cho dụng cụ, ẩm thực và vận chuyển v.v...)

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2007, Ban Huynh-trưởng Linh Sơn đã tổ chức buổi lễ phát
nguyện tân thành viên Ban Huynh-Trưởng GĐPT Linh Sơn gồm các thành viên sau đây:










H.Tr. Thanh Quang Ngũ Quốc Thái, nguyên cựu Liên Đoàn Trưởng GĐPT Phật Quang,
giữ chức vụ Ủy Viên Nghiên Cứu và Phát triển, kiêm Đoàn Trưởng đoàn thiếu nam
GĐPT Linh-Sơn.
H.Tr. Minh Bảo Trần Lê Ngọc, cựu huynh trưởng cấp Tập GĐPT Huyền Quang , giữ
chức vụ Liên Đoàn Phó ngành Nam, kiêm Đoàn Trưởng đoàn Oanh Vũ Nam GĐPT
Linh-Sơn
H.Tr. Diệu Tín Ngũ Thanh Xuân, cựu Thủ Quỹ GĐPT Phật Quang, giữ chức vụ Liên
Đoàn Phó ngành Nữ, kiêm Đoàn Trưởng đoàn Thiếu Nữ GĐPT Linh-Sơn
H.Tr. Nguyên Tú Nguyễn Thị Thu Nguyệt, cựu huynh-trưởng GĐPT Kim-Quang, nhận
chức vụ đoàn trưởng đoàn Oanh Vũ Nữ GĐPT Linh-Sơn
H.Tr. tập sự Thiện Quí Lư Hồng, phụ huynh GĐPT Linh-Sơn, nhận chức vụ đoàn phó
đoàn Oanh Vũ Nam GĐPT Linh-Sơn.
H.Tr. tập sự Ngũ Thùy Linh, thanh nữ GĐPT Linh-Sơn, nhận chức vụ đoàn phó đoàn
Oanh Vũ Nữ GĐPT Linh-Sơn.
H.Tr. tập sự Nguyễn Vi Kesia, thiếu nữ GĐPT Linh-Sơn, nhận chức vụ đoàn phó đoàn
Oanh Vũ nữ GĐPT Linh-Sơn.
Vào cuối tháng 4 năm 2007, đơn vị đã tham dự
khóa tu học mùa xuân cho huynh-trưởng và đoàn
sinh ngành thanh thiếu do Miền Tịnh Khiết tổ
chức từ ngày thứ sáu 27 tháng 4 năm 2007 đến
chiều chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2007 tại
Chùa Linh Sơn Northwest, Houston, Texas.
Với sự lớn mạnh và hổ trợ của các huynh-trưởng,
đơn vị cũng đã tổ chức được một trại Chu Niên
thứ 21 cho đơn vị Linh Sơn, lấy tên là Trại Hùng
Vương tại Spring Creek Park (15012 Brown
Road, Tomball, TX) trong ba ngày từ ngày thứ
sáu 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2007.

Cũng trong thời gian này, Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức tại San Bernadino, California
đang vận động gây quỹ yểm trở xây dựng Tứ Động Tâm, tạo một phong cảnh sinh hoạt . Ban
Hướng Dẫn GĐPT Việt-Nam tại Hoa-Kỳ dưới sự hướng dẫn của Huynh-trưởng Nguyên Tịnh
Trần Tư Tín đã liên lạc với Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết để phát động phong trào gây quỹ
xây dựng Trung Tâm . Việc này đã đưa đến việc tổ chức đêm văn nghệ tiệc chay gây quỹ HOA
LAM II tại Houston , Texas vào ngày 24 tháng 8 năm 2007 . Đơn vị Linh Sơn cùng các huynh-

trưởng đã nhiệt tâm đóng góp công sức của mình vào việc phân phối vé, cổ động buổi tiệc chay,
giúp trong các công tác vận chuyển, đóng góp các tiết mục văn nghệ cho đêm văn nghệ được
thành công tốt đẹp .
Trong chiều hướng đào tạo các huynh-trưởng lãnh đạo, đơn vị đã gởi 3 huynh-trưởng tham dự
trại Lộc Uyển và 2 huynh-trưởng tham dự trại A-Dục tại Chùa Trúc Lâm, Chicago từ ngày 1
tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 năm 2007. Các huynh-trưởng tham dự trại Lộc Uyển 2007 gồm có:
Minh Tuệ Lâm Tấn Phước, Nhuận Bảo Tú Ngũ Thùy Linh, Diệu Lương Nguyễn Minh Thanh .
Hai huynh-trưởng tham dự trại A-Dục là: Diệu Tín Ngũ Thanh Xuân và Nguyên Tú Nguyễn Thị
Thu Nguyệt. Tất cả các huynh-trưởng này đều đã được trúng cách trong kỳ trại huấn luyện này.
Cứ mỗi bốn năm, BHD Miền Tịnh Khiết đều có tổ chức các trại huấn luyện, các buổi tu học, các
trại ngành Oanh, trại Dũng, trại Hạnh . Năm 2008, đơn vị Linh-Sơn được chọn làm địa điểm tổ
chức trại ngành Oanh 2008 Vùng Nam. Vì địa bàn sinh hoạt của miền Tịnh Khiết rất rộng từ
Chicago đến Houston, Ban Hướng Dẫn Miền đã chia việc tổ chức trại ngành Oanh ra ba nơi: Bắc
tại Chùa Trúc Lâm- Chicago Illinoi, Trung tại Chùa Pháp Hoa-Witchita Kansas, Nam tại Chùa
Linh-Sơn - Houston Texas. Có thể nói quang cảnh Chùa Linh-Sơn rất thích hợp cho các sinh
hoạt ngoài trời như có bóng cây, có một sân đá banh rộng rãi nhưng tiếc là các phương tiện như
hệ thống nước nóng, các phòng vệ sinh, phòng sinh hoạt vẫn còn rất thiếu thốn và hạn hẹp . Tuy
vậy vì nhu cầu của tổ chức, đơn vị đã đứng ra tổ chức trại ngành Oanh 2008 từ ngày 19 tháng 4
đến ngày 20 tháng 4 năm 2008 với sự giúp đỡ của hai đơn vị bạn là đơn vị Huyền Quang
Southwest Houston và đơn vị Phổ Đà Dickinson. Những kỷ niệm thật khó quên về các hình ảnh
các huynh-trưởng đơn vị bạn (Nguyên Quý Bùi Viết Thiện, anh Hạnh Chánh Ngô Thanh Hoàng,
anh Thiện Phước Nguyễn Khương Bình cùng nhiều anh chị em khác) đã cùng huynh-trưởng
Linh-Sơn làm sạch sân cỏ với nhiều lá độc hại như poison ivy để các em có chỗ vui chơi.
Sinh hoạt đáng ghi năm 2008 của đơn vị là buổi
sinh hoạt liên trại huấn luyện đội chúng trưởng
Anoma, Ni-Liên, Tuyết Sơn tại Trung Tâm Phật
Giáo Chùa Việt-Nam từ ngày thứ sáu 1 tháng 8
đến ngày chủ nhật 3 tháng 8 năm 2008. Vì trại
được tổ chức gần nơi cư trú, đơn vị đã gởi 15
em tham dự trại Tuyết Sơn và 16 em tham dự
trại Anoma- NiLiên .
Các em tham dự trại Tuyết Sơn gồm có: Bùi
Minh Đức Danny, Tinh Chấn Kiệt, Lâm Tấn
Andrew, Campbell Mikah Huy, Nguyễn Minh
Tuấn, Nguyễn Bảo Hân, Phạm Diona, Phạm
Erica, Nguyễn Karen, Nguyễn Kathleen,
Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Mỹ Lynn, Lưu Nguyên Trang, Phan Đoan Tri, Ngô Ngọc Trân .

Các em tham dự trại Anoma-Ni Liên gồm có: Nguyễn Xuân Vương, Nguyễn Nathan, Nguyễn
Quân Tony, Võ Luật Tân, Lâm Nhàn Amy, Đặng Nga Tina, Phạm Thị Ý Nhi, Bùi Đức Hạnh
Justina, Bùi Minh Hiếu Jennifer, Trần Kimly Pura, Triệu Diana, Nguyễn Laura, Phạm Thị ý Vi,
Phan Đắc Niên, Hoàng Anthony, Trần Hoàng Anh .
Vào giữa tháng 6, đơn vị tổ chức cho các em một trại Phù Đổng tại Spring Creek Park vào ngày
20 tháng 6 năm 2009. Trong trại Phù Đổng này, đơn vị có mời một anh trưởng hướng đạo có
bằng rừng anh Vĩnh Tuấn, đến tham dự và hướng dẫn các trò chơi và các kỹ năng lãnh đạo.
Cùng hòa nhịp vui với các đơn vị trong miền, đơn vị Linh Sơn đã về Chùa Viên Giác Oklahoma
để tham dự trại Hạnh từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7 năm 2009. Đơn vị Linh Sơn có tất cả
8 em thiếu nữ sau đây về tham dự trại Hạnh 2009: Bùi Justina, Lâm Nhàn Amy, Phạm Thị Ý Nhi,
Bùi Jennifer, Nguyễn Holly, Trần Pura, Lê Nhã Chi, Trần Nguyễn Ngọc Vy. Các anh chị huynhtrưởng sau đây cũng về tham dự trại Hạnh: Tắc Dũng, Minh Tuệ, Nguyên Tú và Diệu Nguyện .
Năm 2010 là năm đánh dấu sự đi xuống của số lượng huynh-trưởng: chị Nguyên Câng vì lý do
sức khỏe và việc tu học đã rời gia đình về dưỡng bịnh và sang sinh hoạt với các Phật tử bên ViênThông Tự. Huynh-trưởng Minh Quang và huynh-trưởng Diệu Tín vì bận công ăn việc làm nên
cũng xin nghỉ sinh hoạt. Kinh tế của Houston đi xuống theo tình hình kinh tế chung của nước Mỹ.
Huynh-trưởng Tắc Dũng nhận nhiệm sở mới đòi hỏi anh phải đi công tác xa . Việc sinh hoạt
chung do đó không được tốt đẹp. Huynh-trưởng Nguyên Tú sau khi mất việc tại Houston mong
muốn trở về lại quê cũ, Sacramento, California để sinh sống . Anh Minh Bảo cũng đã từ chức vụ
Liên Đoàn Phó sau đó một năm. Vào năm 2011 anh thật sự về sinh hoạt bên vùng tây Hoa Kỳ tại
Sacramento, California.
Sự vô thường và biến đổi của vạn vật không vì vậy mà làm thay đổi sự tồn tại của đơn vị. Dưới
sự kiên trì của bác gia trưởng Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn, một huynh-trưởng lâu năm của tổ
chức . Bác đã tiếp tục lèo lái con thuyền tiếp tục đi tới . Cùng với bác lại có sự hỗ trợ của huynhtrưởng Chúc Thiên Phạm Công Lạc. Anh là người luôn có mặt trong các công tác phát triển và
bảo trì cơ sở của đơn vị .
Bên anh lại có Jim Campbell là người giữ gìn, duy trì, sửa chửa vật dụng trong khuôn viên của
đơn vị . Jim Campbell là một người Hoa-Kỳ . Ông là phụ huynh của các em Mikah, Mason và
Morgan . Vợ của ông là chị Minh là một Phật tử rất thuần thành . Ông đã giúp bảo trì và sửa
chửa các phòng ốc, vật dụng trong chùa . Sau vài tháng sinh hoạt, ông đã phát nguyện trở thành
huynh-trưởng để phụ giúp việc giáo dục các em.
Năm 2010, đơn vị vui mừng đón nhận sự giúp đỡ của chị Nguyễn Cindy Hạnh và chị Viên Anh
Trần Kin Dung. Sau một thời gian quan sát sự sinh hoạt của đơn vị, hai chị đã tình nguyện vào
giúp các lớp học của trường Việt-Ngữ đồng thời tham dự vào các công tác sinh hoạt với các em
Oanh Vũ . Mùa hè năm 2011, chị Kim Dung đã cổ động và giúp các em Oanh Vũ hoàn thành
được dự án Oanh Vũ mà dự án này đã được nhận giải thưởng từ BHD Miền và BHD Trung
Ương.

Vào cuối tháng 7 năm 2010, mặc dù thiếu huynh-trưởng nam trầm trọng, đơn vị cũng đã về tham
dự trại Dũng Miền Tịnh Khiết vào ngày 23 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 tại Chùa Pháp Hoa,
Witchita, Kansas . Hai anh trưởng Tắc Dũng và Minh Tuệ đã trở các em thiếu nam và một số
thiếu nừ về dự trại Dũng . Các em cũng đã tham dự buổi biểu diễn múa lân và được nhận giải nhì
trong cuộc thi đua này .
Như đã nêu trên, năm Tân Mão 2011 đã gắn liền với sự ra đi của anh trưởng Minh Bảo Trần Lê
Ngọc về Sacramento, California . Năm Tân Mão cũng là năm là chị trưởng Diệu Nguyện Nguyễn
Thanh Phượng rời bỏ chức Liên Đoàn Phó Nữ của đơn vị Linh Sơn . Sau nhiều năm tu tập và
thấm nhuần đạo pháp, chị đã quyết tâm xuất gia với Sư Cô Thanh Lương, trụ trì Viên Thông Tự .
Chị là người huynh trưởng sinh hoạt lâu nhất với đơn vị Linh Sơn bắt đầu từ thập niên 80.
Năm 2011, đơn vị tiếp đón anh Quảng Tuệ Lê Khắc Trí, nguyên là Liên Đoàn Trưởng GĐPT
Linh-Quang từ Nebraska về làm việc tại Houston. Anh đã hoan hỷ nhận nhiệm vụ Liên Đoàn Phó
ngành Nam và trực tiếp sinh hoạt với các em huynh-trưởng tập sự và các em ngành Thiếu . Rất
tiếc là vì công việc đòi hỏi anh vào làm vào chiều ngày chủ nhật nên việc sinh hoạt với các em
cũng không được hữu hiệu .
Mùa thu năm 2011, vì không còn các huynh-trưởng có cấp sinh hoạt với các em, Ban Huynhtrưởng quyết định huấn luyện các em có tinh thần trách nhiệm tuổi từ 15-18 vào vị trí lãnh đạo để
có thể hướng dẫn các em còn lại . Anh Liên Đoàn Trưởng tạm không hướng dẫn các lớp ViệtNgữ mà bỏ thời gian hướng dẫn các em ngành thiếu và ngành thanh vào làm các công tác của
huynh-trưởng . Các em sau đây và ông Jim Campbell đã vào thay thế các vị trí khiếm khuyết của
hàng ngũ huynh-trưởng Linh-Sơn:
 Em Bùi Minh Hiếu Jennifer(19 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó Thiếu Nữ
 Em Lâm Nhàn Amy (19 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó thiếu nữ
 Ông Jim Campbell (61 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành thiếu nam
 Em Võ Tân (18 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành thiếu nam
 Em Bùi Minh Đức Danny(15 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành thiếu Nam
 Em Nguyễn Tony (19 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành OV Nam
 Em Nguyễn Nathan (17 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đòan phó ngành OV Nam
 Em Bùi Đức Hạnh Justina(18 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành OV Nữ
 Em Nguyễn Hồng Holly(19 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành OV Nữ
 Em Nguyễn Quyên(18 tuổi) vào hàng huynh-trưởng tập sự đoàn phó ngành OV Nữ
Trong 10 năm qua, với sự đóng góp của quý phụ huynh, sự gây quỹ của đoàn lân, sự tiết kiệm và
sự tính toán sổ sách kỷ lưỡng của chuyên viên tài chánh Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn, đơn vị
đã dành dụm được một số tiền $70,000.00 để có thể xây dựng thêm phòng ốc. Vào giữa năm
2011, đơn vị Linh-Sơn quyết định nới rộng hội trường Lục-Hòa bằng cách tiếp nối thêm vào cơ
sở chính một phòng rộng 3,000 square feet. Cơ sở mới này tạo điều kiện cho các em có thêm
phòng học và phòng sinh hoạt . Mục đính chính là cho các đoàn có phòng riêng để có thể sinh

hoạt tự trị cho từng đoàn . Kinh phí xây dựng này lại hơn mức dự tính ban đầu nhưng rất may
mắn cho đơn vị là vào cuối năm 2011, ban Phụ Huynh của đơn vị Linh-Sơn đã đứng ra tổ chức
một buổi dạ tiệc gây quỹ đóng góp thêm vào việc xây dựng này .
Một số các số liệu trong dự án nới rộng hội trường Lục Hòa như sau:
Công Tác
Giấy phép xây cất

Nhà Thầu
Marsh/Jalayer&Asso. B&P
Engineering

Khởi Công

Dời trụ điện
Đỗ nền xi măng(4000
sft+driveway)
Thực hiện vật liệu nhà
sắt
Ráp dựng nhà sắt
Hệ thống điện

Central Point Energy
L Cruz Construction

11/15/2010 12/15/2010 $2,000.00
11/23/2010 12/12/2010 $29,710.00

JEDCO building Sys. Inc

11/4/2010

TIM NGUYEN Investmt
Phụ huynh Diệp Long giúp
công thiết trí (chỉ trả phí tổn
vật liệu)
Vinh Hồ Machine shop
tặng (3) Lê Quang Lưu tặng
(1)
Texax Style Homes

11/23/2010 9/8/2011
8/15/2011 8/26/2011

8/7/2011

8/14/2011

$7,700.00

Texax Style Homes
Texax Style Homes
Mr. Đạt giúp
Phụ huynh Diệp Long giúp
công thiết trí (chỉ trả chi phí
vật liệu)
H.C.Glass

8/15/2011
3/4/2012
8/20/2011
8/20/2011

9/7/2011
3/15/2012
8/31/2011
8/31/2011

$8,000.00
$4,275.00
$525.88
$525.88
$4,500.00

11/15/2011
Tổng Số
Tiền
Tiền
Tiền phụ
huynh

11/29/2011
Chi phí
Dành dụm
Ủng hộ
Gây quỹ

$12,000.00
$118,254.88
$70,000.00
$17,626.77
$16,000.00

Sears Window Units (4)

Frame work & sheet
rock job
Ceiling & Insulation
Misc.
Wall painting
Lót gạch nền nhà

Dựng vách gương

Hoàn-tất
Phí Tổn
10/10/2010 $1,800.00

12/20/2010 $30,908.00
$9,600.00
$1,500.00

$2,000.00
$500.00

Đầu năm 2012, đơn vị lại đứng ra nhận tổ chức trại họp bạn ngành Oanh Vũ Nam Tịnh Khiết.
Trại được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2012. Đơn vị đã có tất cả 31

OV Nữ, 32 OV Nam, và 15 huynh-trưởng tham dự . Các huynh-trưởng gồm có: Tắc Dũng,
Quảng Minh Bình Jim Campbell, Minh Quang Bùi Danny, Bùi Jennifer, Nguyên Hỷ Bùi Justina,
Diệu Thu Lâm Amy, Quảng Tuệ, Lâm Thúy Nga, Minh Toàn Nguyễn Nathan, Minh Long
Nguyễn Tony, Diệu Châu Phạm Thanh Vân, Võ Tân.
Vào tháng năm 2012, đơn vị rất vui tiếp đón anh Minh Phúc Trần Quốc Hưng và chị Diệu Đức
Nguyễn Thùy Linh tham gia vào các sinh hoạt của GĐPT Linh-Sơn . Trong buổi lễ Phật Đản
2012, anh chị đã bỏ thì giờ cùng làm việc với các em rất nhiệt tâm để làm cho buổi lễ Phật Đản
được tốt đẹp.
Đã gần hai năm rồi, các em trong đơn vị không có cơ hội thi Vượt Bậc vì rất nhiều lý do nhưng
nguyên nhân chính vẫn là việc thiếu huynh-trưởng và các ngày thi Vượt Bậc không được tổ chức
hàng năm đúng vào ngày quy định. Đơn vị quyết định ngày thi Vượt Bậc sẽ nhằm vào khoảng giữ
hay cuối tháng 5 để có thể dễ dàng sắp xếp các em vào niên khóa kế tiếp . Cuối tháng năm 2012,
đơn vị đã thực hiện cuộc thi Vượt Bậc cho tất cả các em trong đơn vị . Kết quả là có 11 em đậu
bậc Sơ Sanh, 37 em đậu bậc Mở Mắt, 9 em đậu bậc Chân Cứng và 12 em đậu bậc Hướng Thiện.

Huynh-Trưởng và các em đoàn sinh trong đoàn Oanh-Vũ 2012

Đoàn Trưởng Oanh Vũ và các em Oanh Vũ 2012
Vào tháng sáu 2012, đơn vị lại hoan hỷ tiếp đón huynh-trưởng Nhật Lan Lê Nhung và chị Diệu
Chuyễn Trần Thị Thu Hà tham gia vào các sinh hoạt của GĐPT Linh-Sơn. Chị Thu Hà nguyên là
phụ huynh của các em sinh hoạt tại GĐPT Linh-Sơn. Trong khi đó, chị Nhật Lan là một huynhtrưởng của GĐPT Chánh Đạo tại Nam California với bổn sư Thích Viên Lý. Chị Nhật Lan đã
từng tham dự và trúng cách trại A-Dục & Lộc Uyển . Với tinh thần tích cực sinh hoạt của chị
trong vài tháng vừa qua, ban Huynh-trưởng quyết định bổ nhiệm cho huynh-trưởng Nhật Lan
vào chức vụ Liên Đoàn Phó Nữ của GĐPT Linh-Sơn, thay thế cho chị Viên Anh Trần Kim Dung
vì chị Viên Anh hiện đang bận học Đại Học và có rất ít thì giờ đến sinh hoạt cùng các em ngành
nữ. Với sự giúp đỡ của hai chị , ngành nữ của đơn vị Linh-Sơn có khả năng phát triển vui và
mạnh.

Ban Huynh-Trưởng Linh-Sơn 2012
Từ trái sang phải (đứng): Tony, Tắc Dũng, Hưng, Danny, Chúc Thiên, Thiện
Hiền, Quảng Minh Bình, Nhật Lan, Quyên, Amy
Từ trái sang phải (quỳ): Nathan, Justina, Karen, Holly, Jennifer, Trang

