A 815. sz. IV. Béla király cserkészcsapat rovata - www.cserkesz.hu/815
Október: Őrsi kirándulások és portyák
hétvégéje
Hóbagoly őrs: Kirándulás a Kamaraerdőben
Az
októberi
hónap
csapatunkban
a
kirándulások, és portyák hónapja. A Hóbagoly
őrs idén a Kamaraerdőt vette célba. A
kirándulás napja október 17.-e vasárnap volt.
8:45- kor találkoztunk a Kecskeméti József
utcai iskola előtt. A Kamaraerdei Ifjúsági
Parktól felsétáltunk a Szoborparkig, majd
onnan a víztoronyhoz mentünk. Visszafelé a
Tétényi-fennsíkról a Kamaraerdő nagyrétjén
tüzet raktunk, és sütögettünk. Az ebéd
rablóhús volt, és annyira jól sikerült, hogy nem
maradt belőle semmi. Az ebédet követően őrsi
órát tartottunk, ahol megbeszéltük őrsünk
teendőit az elkövetkezendő cserkész évre.
Énekeltünk, játszottunk, és elindultunk, hogy
odaérjünk az esti cserkészmisére. Mindenki
örömére, az idő olyan jó volt, mint a
kirándulás hangulata. Remélem a jövőben is
hasonló lelkülettel, és lelkesedéssel élhetünk
meg újabb élményeket!
Napraforgó őrs: Cupa Activatus nyeremény
pizzázás a Hód őrssel
Csapatunkban már harmadik éve létezik egy
vándorkupa, a Cupa Activatus, melynek
nyereménye egy pizzázás a Hód őrssel, azaz a
vezetőkkel. Ezt minden évben az az őrs nyeri
meg, amelyik a legaktívabb az évközi
csapatprogramokon, s az elmúlt két évben
ezek mi voltunk ( Napraforgó őrs). A
pizzázásra idén október 19-én került sor. Kb.
13 ember vonult be egy átlagos kedd este az
őrmezei Don Pepe pizzériába, ezzel viszonylag
nagy feltűnést keltve. Kivételesen Kingát nem
dobták fejbe az étlappal, ami azért nagy dolog,
mert két éve egy őrsi pizzázás során a pincér
kezéből véletlenül kicsúszó étlap Kinga fején
landolt. Két hatalmas XXL-es pizzát faltunk
fel, mely nem csak az elmúlt év
teljesítményének volt jutalma, hanem az előző
heti cserkészmisén bemutatott ConCordia
beszámolónak is. A többi őrsnek azt üzenjük,

hogy kezdjük úgy érezni, a Cupa Activatus
nem is egy vándorkupa, hanem egy
Napraforgó-Hód pizzázás. Bár szeretjük a
pizzát, de jövőre örülnénk, ha más nyerné
meg,mert nem érezzük a verseny lényegét.
Úgyhogy hajrá többiek!!!
Villáminterjú Abermann Júlia, új
csapatparancsnok-helyettessel
Balogh Alex: Lehetséges, hogy valaki még
ennél is lelkesebb legyen?
Abermann Júlia: Nem.
Balogh Alex: Köszönöm az interjút!
Programjaink november hónapban
VÁLTOZÁS: november 14. Cserkészmise
Cserkészmise
Minden
hónap
harmadik
vasárnapján
(a következő november 14.-én), az esti misén,
17 órákor gitáros-énekes cserkészmise a
kelenvölgyi templomban. Hívd szüleidet,
ismerőseidet is, jöjjenek ők is! Továbba ne
felejtsd el, hogy előtte, 16.30-tól énekpróba,
legyünk ott is minél többen!
Admin lapok és féléves tagdíjak
Kedves
Cserkésztestvérem!
Ugye nem felej-tetted el
kitöltött admin lapodat
visszajuttatni
őrsvezetődnek a féléves
tagdíjjal
(5000 Ft)
együtt?
Amennyiben
válaszod nem „hát
persze, hogy már rég
leadtam!”, akkor kérlek ezt minél hamarabb
tedd meg!
Cserkészet az interneten
Csapathonlap: www.cserkesz.hu/815
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