Kedves Szülők!
1)

A levél hátoldalán megtalálhatják a következő félév csapatprogramjait. Kérjük, őrizzék
meg ezt a levelet, és a lehetőségekhez képest alakítsák úgy gyermekük időbeosztását, hogy
az összes programon részt tudjon venni, hiszen a cserkészet nem egy hobbi, és nem is egy
újabb különóra, hanem egy életforma, amit meg kell élni.

2)

Idén szeptemberben Rózsás Krisztián lemondott csapatparancsnok-helyettesi
tisztségéről. Csiribának – ahogy mi hívjuk – rengeteget köszönhet csapatunk, hiszen az
elmúlt csaknem 15 évben meghatározó egyénisége volt vezetőségünknek. A helyét Potó
Vivien vette át.

3)

Leveleinkben össze szoktuk foglalni a cserkészettel kapcsolatos tervezhető költségeket,
azok közelítő értékét és esedékességük idejét. Most sincs ez másként:
·
téli portya költsége – 2-3000 Ft – 2014. január 17.
·
éves tagdíj – 2000 Ft - 2014. február 2.

4)

Két ifjú vezetőnk elhivatottságának köszönhetően csapatunkban október végén egy
lány és egy fiú őrsöt indítunk, melyekbe 2. és 3. osztályos gyermekeket várunk. Kérjük
Önöket, ha tudnak olyan családokról, akiket érdekel a cserkészet, és örömmel küldenék
gyermeküket közösségünkbe, akkor bátran adják meg nekik a levél fejlécében található
elérhetőségeimet, hogy felvehessék velem a kapcsolatot. Köszönjük!

5)

Az elmúlt 4 év során lehetőségünk volt használni a ságvári katolikus plébánia épületét
teljesen ingyen, amiért nagy köszönettel tartozunk az egyházközségnek és Máté atyának.
Ez óriási segítség volt csapatunknak, hiszen mindenféle szervezés nélkül bármikor
tarthattunk itt hosszabb őrsi gyűlést vagy több napos portyát, amelyek elengedhetetlenek
a kisközösségek megfelelő kialakulásához. Idén szeptembertől a hit és erkölcstan
iskolarendszerű bevezetésével a plébánia szolgálati lakásként üzemel, így csapatunk sajnos
nem használhatja a továbbiakban. A csapatvezetőség jelenleg is dolgozik valami
helyettesítő megoldáson. Kérjük, amennyiben van ötletük, osszák meg velünk!

Kelt: Siófok, 2013. szeptember 25.
Cserkészköszöntéssel kívánok továbbra is:

Jó munkát!
Molnár Péter s.k.
csapatparancsnok

Kiscserkész programterv
2013
október 27. (vasárnap!)

egész nap

Őszi csapattúra

november 16.

délelőtt

Kézműves délelőtt

november 30.

17:00

I. advent

december 7.

17:00

II. advent

december 14.

17:00

III. advent

december 22.

16:00

IV. advent

január 17-19.

péntek estétől

Téli csapatportya

március 1.

délután

Farsang

„Cserkészprogram nem vész el, legfeljebb átalakul…”

Cserkész programterv
2013
október 26.

egész nap

Őszi csapattúra

november 16.

délután

Kézműves délelőtt

november 30.

18:00

I. advent

december 7.

18:00

II. advent

december 14.

18:00

III. advent

december 22.

16:00

IV. advent

január 17-19.

péntek estétől

Téli csapatportya

március 1.

délután

Farsang

„Cserkészprogram nem vész el, legfeljebb átalakul…”

