
Meghívó Kiscserkésztábor 
 

 

Hűűűha ki túrta fel ennyire a kiscserkész házat? Olyan nagy a rendetlenség 

hogy még magamat sem találom meg ebben a nagy össze-visszaságban. Vajon 

ki tehette? Egy kis malac? A vakond? Vagy talán valami kis MANÓ? 

Ezt így nem hagyhatjuk, itt valami nagyon nincs rendben! Kell valamit 

tegyünk hogy ezt közösen kiderítsük! Remélem eljössz, hogy együtt 

megkeressük a titokzatos látogatóinkat és megtudjuk, hogy miért túrták fel 

éppen a MI táborhelyünket! 

Sok szeretettel várunk téged!!! 

 

 

Mikor?? 

Érkezés: szombat március 

23., 11 órakor 

Zárás: vasárnap március 

24., 10 órakor 

 

 

Táborhely?? 

Evangelisches 

Freizeitheim 

Beedenkirchen  

Reichenbacherstraße 13 

64686 Beedenkirchen 

 

 

 
 

 

Tábordíj?? 

családonként 1 tag: 25 € 

családonként 2 tag: 40 €  

A tábordíjat a tábor elején 

gyüjtjük be! 

 

Jelentkezés?? 

Aki jelentkezett doodle-on, 

annak már nem kell külön 

jelentkezni. 

Aki még szeretne 

jelentkezni, annak keddig 

van lehetösége. 

 

 

 

Felszerelési lista: 

Örsi felszerelés: örsi zászló 

Egyéni felszerelés: ágynemü, lepedö, cserkészing, nyakkendö, fehérnemű váltásra, 

zokni, t-shirt, hosszú nadrág, pulóver / meleg pulóver, esőkabát, esönadrág, gumicsizma, 

bakancs, fogkefe, fogkrém, törülközö, szappan, kulacs, törlörongy, pizsama, házipapucs, 

örsi füzet, ceruza, olló, ragasztó, zseblámpa, betegbiztosító kártya (boritékban) 



-alsónemüt és zoknit egy zacskóba pakolni, vagy a táska oldalzsebébe. 

 

A táborban nem engedélyezett a mobiltelefonok/okostelefonok használata. 

 Tábori vésztelefon: 01520/1012756 (Ádám) 

Minden tárgyon legyen rajta a cserkész neve! 

A cserkész ne hozzon olyan ruhát, tárgyat ami nem lehet sáros, piszkos! 

 

Jó munkát 

Barcsay Anna 

Nagy Hanna 

 

 

ÖVVK tanulási hétvége 

 

Fejenként 30 € 

Péntek 18 órától Vasárnap 10 óráig 

Pénteken hideg vacsora lesz, szombattól a tábori konyha főz 

Felszerelés: szigetelö matrac, hálózsák, csajka, pohár, ÖV munkafüzet, cserkészkönyv 

Ágynemü és lepedö nem kell 

 

 

 

 

 

 

 



Cserkészkirándulás (Március 24) Felsenmeer 

Lautertal (Odenwald) 

 

Kinek? Málna örs, Csörgö kigyó örs, Mosómedve örs (föleg azoknak, akik nem voltak a 

táborban) és az egész cserkészcsaládnak (van étterem és kavézó is a helyszínen) 

A sárkányokat is szivesen látjuk, ha a tabor után még van kedvük szülökkel együtt kimenni, 

de külön program nekik nem lesz 

Mikor? Vasárnap 11 órától, kb. 15 óráig 

Találkozóhely: 

Felsenmeer-Informationszentrum Lautertal Odenwald 

A táborhely és a Felsenmeer nagyon közel vannak egymáshoz, úgyhogy nem probléma 

csatlakozni (2 km) 

Lesz egy kb. 2,5 órás rallye utána közös piknik, aztán a hivatalos programnak vége van. 

Mindenki hozzon ezért saját magának ebédet/uzsonnát és elég italt. Süteményeket is 

szivesen fogadunk az egész csapatnak, de elsösorban magatoknak hozzatok táplálékot. 

Gondoljatok pikniktakaróra és esökabátra. és esökabátra. 

Jelentkezés: 

https://doodle.com/poll/gm6vmesaqrxmrxes  

Jelentkezés hétföig! 

 

Jó munkát 

Barcsay Ádám 


