88. Bethlen Gábor cserkészcsapat Mainz
Szeretettel várunk a kicsi kerek utcában, a keskeny balatoni hídon, a
főutcán, ahol a mandulafa virágzik, ahol már régen leesett a hó. A vékony
deszka mellett, a budai nagy hegyen, ahol az egyik dombról a másikra
lehet látni, mivel Sári néni otthagyta a papucsát és a Zsuzsika finom
lekváros gombóca vár rád, miközben a csácsogó madárka
Lengyelországba készül, sej de jó szagú

Tehát: felmásztam az eperfára, ahonnét a csillagok, csillagok szépen ragyognak és mind
megitták a pálinkát, jaj de messze a kanális!
Ezért: MINDNYÁJUNKNAK EL KELL MENNI, zimmezumm-zimmezumm, recefice bumm-bummbumm!

Naptár 2014:
január 19

csapatösszejövetel

február 9

csapatösszejövetel

február 23

csapatösszejövetel

március 16

csapatösszejövetel

március 28 -

Cserkészakció: szombat délelőtt pataktisztítás Langenlonsheim

március 29

környékén, péntek este lehet már érkezni, lesz külön értesítő

április 5 - 6

TÁBOR

május 1

Majális Frankfurtban
csapatösszejövetel

május 18
június 15

CSAPATTÁBOR - Langenlonsheimben
csapatösszejövetel

július 6

kirándulás

július 20

Évzáró kenuzás az egész családdal

május 28 - június 1

A csapat-összejövetelek helye az olasz kat. Misszió
(Emmeranstr. 17, Mainz) és időpontja 14.45 órától
18.00 óráig. Cserkészingben és nyakkendővel!!!
Hozzátok el örsi zászlótokat, örsi füzeteteket,
papírt, ceruzát, ollót, ragasztót, italt és egy kis uzsonnát!
www.cserkesz.info

Üdvözlettel:
Varga Julcsa, Garzó Péter, Hajmási Péter és testvére Pál, Biró
Marcsa, Puskás Gábor, Kossuth Lajos, Gábor Áron, béres
legény, a babám, a csendőr kapitány, a juhász, a kanász, a
gulyás, Farkas Ilka, a cimbalmos, a cukorgyáros legkisebbik
leánya, Édesanyám, a huszárgyerek, Virág János, Csínom
Palkó és öccse Jankó, Jancsika & Jancsika, a kocsis, Miklós
huszár, a Pista, Zsuzsika, Árva Panna húgom, a szegény
legény, a boszorka és három fia, Kara István, a Rózsám, a
Galambom, a vadász, a sánta baka, Ábrahám s negyven fia, a
kocsmárosné, Balogh Ádám..............

Melyik 5 dalra utalnak a képek?

Ki tudja a következő összejövetelen a választ?

Jó munkát!
Brauchler Jutka, csapatvezető
0671 / 20312600

www.cserkesz.info

