A 815. sz. IV. Béla király cserkészcsapat rovata - www.cserkesz.hu/815
Csipkebogyó őrs: VÁRREG

November 27-én reggel 9-kor találkoztunk
a Kelenvölgyi templom kertje előtt. Innen
indultunk el, az előző este lehullott friss
fehér hóban a már 11. alkalommal a
Városmajori
cserkészek
által
megrendezésre
kerülő
Városmajori
Regősnapra, amelynek ebben az évben is
Kistemplom biztosított helyet. Mikor
odaértünk, a délelőtt folyamán volt
lehetőségünk
különféle
kézműves
foglalkozásokon részt venni a sok
Budapestről, és környékéről idesereglett
cserkésszel, és persze "civillel" együtt.
Többek között gyertyázás, agyagozás,
vesszőfonás,
üvegfestés,
papírmasékészítés, hajtogatás, karácsonyfadíszkészítés között válogathattunk, de lehetett
még bőrből fülbevalót, és egyéb
ékszereket, no meg nyakkendőgyűrűt
készíteni,
Fonálból
csinálhattunk
karkötőket, és drótból is minden féle
ékszereket volt lehetőség fabrikálni. De az
egyik legfincsibb része a programnak a
mézeskalács készítés volt a szervezők
csapatotthonában. A találékony fiú
szervezők egy nagy kinti rögtönzött közös
játékra hívtak meg minket, ahol nagy
élmény volt ilyen sokan játszani. Kissé
felidézte bennünk a Kerületi Nagytábor és
az egyéb nagy kaliberű cserkészprogramok
hangulatát. Kifáradtan érkeztünk vissza
bentre, ahol már a megkent kenyerek
vártak minket, hogy befaljuk őket ebéd
gyanánt. Átfázottságunkat pedig a
töménytelen mennyiségű gőzölgő teával
csillapíthattuk.
Délután sok-sok szép kézműves tárggyal a
tarsolyunkban indultunk el, és értünk már
3 körül vissza a Kelenvölgyi suli elé,
ahonnan mindenki a szülőkkel hazafelé
vette útját.

Mi remekül éreztük magunkat, reméljük,
felkeltettük mindenkinek annyira az
érdeklődését, hogy jövőre, a következő
VÁRREG-en a kedves olvasó is emelni
fogja jelenlétével az esemény fényét!
(Csipkebogyó őrs )
Programjaink december hónapban
december 18.
Csapatkarácsony
december 19.
Cserkészmise

JÖN! JÖN!JÖN!: Csapathonlap 2.0
Szebb látvány, új funkciók, webkettő!
Van ötleted bármelyikre? Ne habozz eljuttatni
Robihoz (kepten@gmail.com)! Addig is:
www.cserkesz.hu/815 .
Tréfás természetrajz: "A cserkész" 1. rész külső

A cserkész az emberi faj egyik alosztálya.
A gerincesek közé tartozik, sőt egyike a
leggerincesebbeknek.
A bölcsőből kikerülve ő is, mint minden
ember, járni tanul, majd iskolába megy,
ahol kék pántlikát kötnek a nyakába.
Ebben az időszakban "farkaskölyök" a
neve (valószínűleg azért, mert mindig
üvölt.)
Amint növekszik és erősödik, napról napra
komolyabb lesz, megtanulja a szabályokat,
a kék pántlikát zölddel cseréli le és
megkapja a szépen hangzó "cserkész"
nevet.
A cserkész szeges sarokkal kezdődik, és
felül csúcsban végződik. A hátán púpja
van, de nem olyan, mint a tevének, hanem
élelemmel és felszereléssel tele púpja.
Közönségesen hátizsáknak hívják.
Derekán szíjjal van kétfelé osztva. Alul
térdnadrágot és csíkos lábszárvédőt hord,
felsőrészét pedig betakarja, hogy a
szúnyogok ne csípjék meg. ...
(Folyatás következik!)

