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Programjaink január hónapban
Január 11.

Teaház

Január 19.

Cserkészmise

Csapatmikulás
December 6-án Szent Miklós püspök a sok
gyerek mellett a cserkészeket is meglátogatja.
Így történt ez idén is, december 6-án, pénteken
jött el hozzánk a Mikulás.

Az ajándékok „elfogyasztása” után egy kis teát
is szoktunk kortyolgatni. A maradék időt pedig
különböző játékokkal ütjük el. A program
végeztével pedig a kicsik hazamennek, a
nagyokra pedig még vár a takarítás, de ezt
kárpótolja a programon szerzett vidámság.
Összességében nekem nagyon tetszett az idei
program és remélem, hogy a jövő évi is
hasonlóan vidám hangulatban fog eltelni.
Varga Olivér, Hóbagoly őrs

Csapatkarácsony
Az idei csapatkarácsony úgy kezdődött, hogy
átmentünk a templomba a gyertyagyújtásra,
amit mi vezényeltünk le, azaz mi olvastunk fel
és gyújtottuk meg a negyedik gyertyát. Ezután
visszaindultunk a plébániára, ahol, miután
lepakoltuk a cuccainkat, a nagyteremben a
vezetők csapatokra osztottak minket.

A cserkészeknél ez egy kicsit máshogy szokott
történni, mint akár egy iskolában vagy egyéb
más helyen. Először is összegyűlünk a plébánia
előtt. A Mikulás érkezésére a vezetők mindig
kitalálnak valami különlegest (pl. volt már
álmikulás üldözés is). Miután mindenki nagy
örömére megérkezik a Mikulás, bemegyünk a
plébánia nagytermébe és énekekkel köszöntjük
a jó gyerekek pártfogóját.
Ezután pedig Mikulás előveszi a névsorát és
felolvassa, ki hogyan viselkedett abban az
évben. Szerencsére a Mikulás mindenkiről
mond valami jót és ki tudja osztani a puttonya
tartalmát. De amint a névsor véget ér, a
Mikulásnak mennie kell, mert még sok gyerek
várja őt.

Egy játékkal kezdtünk, mely kvíz kérdésekből
állt, és minden csapat tippelhetett. 6 témakör
kérdései közül lehetett választani: karácsony,
mese, cserkészet, csapat, főzés és híres
emberek. A játék izgalmas volt, és a csapatok
fej-fej mellet haladva küzdöttek az első helyért,
melyet a Láma csapat szerzett meg.
Miután elfogytak a kérdések, a csapatoknak
előadásokat kellet készíteniük a megadott cím
és mondatok alapján. Mindegyik viccesre és
érdekesre sikeredett. Majd mindenki odaadta az
ajándékot a húzott őrsnek, ami kivétel nélkül
sütemény volt; így még a fiúőrsök is meg tudták
csillogtatni tehetségüket. Végül az őrsök
megkínálták egymást a kapott finomságokból,
így teli hassal, és vidám élményekkel vágtunk
neki a hazavezető útnak.
Paller Éva, Csipkebogyó őrs

