
Külföldi Magyar Cserkészszövetség

88. sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat

Mainz

Az egész életünk egy kincskeresés.

Folyton kincseket gyűjtünk, akármerre megyünk, akármi történik velünk, akár kicsik vagyunk,

 akár nagyokká nőttünk.

Mint magyar cserkészeknek, mik is a mi kincseink? 

 Gyertek el, fedezzük fel őket!

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

„KINCSEINK“ évünkben.
Reméljük, hogy a csapatösszejövetelekre és a programokra, jókedvvel és vidáman és 
kalandokra vágyó szívvel jöttök, hogy minden kicsi és nagy kincset összegyűjthessünk.

2012-II. félévi Programnaptár
 

Szeptember 2:        Kincseink – csapatösszejövetel; tábortüzet vezette: Ákos
                       helye:  Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés 15 óra
                       Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra

Szeptember 15:      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. Aki ott volt, azt 
szeretettel fogadtuk.

Szeptember 23:      Kincseink – csapatösszejövetel; tábortüzet vezeti: ez egyenlőre meglepetés
helye: Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés 15 óra,  
Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra

Szeptember 29-30: AKI – Akadályverseny Kastliban
Október 14 :            Kincseink – csapatösszejövetel; tábortüzet vezeti: ez meg TITOK

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

November 2 – 4:     KÖKI (Körzeti Kiscserkész akadályverseny) 
       
November 10 - 11:  KINCSEINK – Őszi tábor 

Kincskeresésre indulunk a táborban. Sok-sok izgalmas dolog fog történni, amíg 
megtaláljuk, azt, amit keresünk. Ugye ti is izgatottan várjátok már, hogy vajon mik 
azok a kincsek, amik után kutatunk? Vajon a kalózok által rabolt, s az 
évszázadokon keresztül elfelejtett kincsekről van szó? Vagy éppen Nekeresd 
ország királyának elrabolt kincsét kell visszaszereznünk? Vagy talán egészen 



másmilyen kincsek után kutakodunk, olyanok után, amit senki sem látott még? 
Megtudjátok, ha eljöttök a táborba…de aki eljön, annak fel kell készülnie egy 
nagyon kalandos útra. Ezek a “megpróbáltatások” Nektek, mint igazi jó 
cserkészeknek nem lesznek furcsák, hiszen már megszokhattátok a táborozásaink 
során a nehézségeket.
Helye: lásd külön meghívó
Időpontja: November 10 szombat 14.30 órától – november 11, vasárnap 14.00 
óráig

November 17 - 18: Csapatvezetői Konferencia Kastliban
November  25:       Kincseink – csapatösszejövetel; tábortüzet vezeti: ez attól függ, milyen 

          kincseket találtatok a táborban 
helye: Olasz Misszió, Emmeranstr 15. Mainz; Gyülekező: 14.45; Kezdés 15 óra,   
Ribizlimanóknak: 16 óra; Vége: 18 óra

         December 9:             Karácsonyi ünnepség – végre mindenki tudja mik azok a KINCSEK, amiket   
          kerestünk

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

Kérünk benneteket - amennyiben még nem tettetek meg -, az idei tagdíjak befizetésére. 
Szívesen fogadunk még nem befizetett 2011-es tagdíjat is.

Tagdíj 2012: óvodások 20,- Euró
                    kiscserkész, cserkész (18 éves korig) 40,- Euró (2 gyerek egy családból 70,- Euró)
                    felnőttcserkész 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., Nagy Csaba őv.

Törzs: Breuer Ágnes st., Sipos Írisz cst., Dr. Barcsay Ákos cscst. ….................

Jó munkát!

Brauchler Jutka, Barcsay-Kelemen Andrea
        csapatparancsnok      csapatpk.-helyettes

www.cserkesz.info

http://cserkesz.info/?Gyere_el_Te_is!

