
Külföldi Magyar Cserkészszövetség

88. sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat 

Mainz

Észak, dél és kelet, nyugat,

vár miránk a nagy ég alatt.

Merre menjek, ha indulok?

Északra, vagy délre jutok?

Nincs iránytűm, de nem félek,

Mert a cserkész el nem téved !!!!

Csak a portyán veszi észre, 

iránytűvel a kezébe´:

Mi történt a kék ég alatt, 

hogy ma keleten nyugszik a nap?

 

Szeretettel várunk benneteket, sőt, mi több, S Z Á M Í T U N K Rátok 

„A négy égtáj“ évünkben.
Reméljük, hogy a csapat összejövetelekre és a programokra, iránytű nélkül is, mindig 

be tudjátok majd tájolni magatokat

2011. II. félévi programnaptár 

Szeptember 4:   Csapat összejövetel; téma: Nyugat  - tábortüzet vezeti: Jutka
                    helye:  Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés 15 óra
                    Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra

Szeptember 17: Családi mise 18.30 órakor az olasz misszióban, Emmeranstr 15. Mainz.
A  családi  mise,  mottója  szerint,  a  fiatal,  gyermekes családoknak ad lehetőséget  a 
közös  ünneplésre.  A  szentmise  középpontjában  a  gyermekek  állnak,  koruknak 
megfelelő  énekekkel,  imákkal,  evangéliumi  példázatokkal.  Mindenkit  szeretettel 
várunk.

Szeptember 18: Lány őrs-nap!!!!!
     Információ Jacitól

Szeptember 25: Sárkány őrs és Ribizlimanók találkozója
                    Információ Andi és Ádámtól

     
Október 16:    Csapat összejövetel; téma: Dél – tábortüzet vezeti: Ádám

 helye: Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés15 óra,  
 Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra



November 5-6:  Kirándulás a világ végére – Őszi tábor 
Tudjátok, hol van a világ vége? Talán nem is sejtitek milyen sok izgalmas dolog van ott? Szeretnétek 
megtudni, hogy juthattok el oda és kinek a birodalma ez, vagy azt, hogy lelógathatjátok-e a lábatokat a 
semmibe? Ha  igen,  akkor gyertek el a táborba…de aki eljön, annak kell tudnia az ott felfedezett 
titkokat megtartani….mint a jó   cserkészeknek. 
Helye: lásd külön meghívó
Időpontja: November 5, szombat 11.00 órától – november 6, vasárnap 14.00 óráig

November 19:  Családi mise 18.30 órakor az olasz misszióban, Emmeranstr 15. Mainz.

November  27:  Csapat összejövetel; téma: Kelet – tábortüzet vezeti: Jaqueline
                              helye: Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés 15 óra,  

    Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra

December 11:    Karácsonyi ünnepség – végre megérkezünk „A négy égtáj“ utolsó állomásához:                    
    Északhoz. Szerintetek miért pont most? Remélem kitaláltátok, hogy azért, mert…..

Január 15:           délelőtt: vezetői megbeszélés, délután csapat összejövetel – külön meghívó 
megy erről később. Helyszín és kezdési időpontok megegyeznek az első csapat-
összejövetelnél írottakkal.

Előre látható időpontok:

Téli-tavaszi tábor: január 27-29 a frankurti, 84.sz. Lehel Vezér cserkészcsapattal együtt

Csapattábor: június 6-10

Kérünk benneteket - amennyiben még nem tettétek meg -, az idei tagdíjak befizetésére. 
Szívesen fogadunk még nem befizetett 2010-es tagdíjat is.
Tagdíj 2011:  óvodások 20,- Euró

        kiscserkész, cserkész (18 éves korig) 40,- Euró (2 gyerek egy családból 70,- Euró)
                      felnőtt cserkész 60,- Euró (házaspár: 100 Euró)

Kérjük, a tagsági díjat a következő folyószámlára utaljátok:
Kovács Ágnes Pfadfinfer
Kto.-Nr.: 577 80 34
BLZ: 550 604 17
VR-Bank Mainz eG

88.sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat - vezetői

Csapatvezetés:  Brauchler Judit cst, cspk, Barcsay-Kelemen Andrea (helyettes)

Őrsvezetők:  Bara Jaqueline őv., Barcsay Ádám őv. 

Törzs: Nagy Csaba őv, Breuer Ágnes st, Sipos Írisz, cst, Dr. Barcsay Ákos cscst. 

Jó munkát!
Brauchler Jutka, csapatparancsnok Barcsay-Kelemen Andrea, csapatpk.-helyettes

www.cserkesz.info

http://www.cserkesz.info/
http://www.cserkesz.info/

