POSTAGALAMB
A szentistvántelepi cserkészek hírlevele
2016. ősz

Őszi - téli programjaink
•

Szeptember 17. szombat: Plébánia nap – kalászi
templomkert, egész nap

•

Szeptember 24. szombat 10-14-óra Marketing képzés
koripályához (Cserkészház)

•

Október 5.-én szerdán 10 órakor - Auchan nap, ünnepélyes
díjátadás

•

Október 7-9: Vezetői hétvége

•

Október 15. szombat - Marketing képzés koripályához
(Cserkészház)

•

Október 21. péntek 18 órakor: Táborvetítés a telepi
templomban

•

November 12. szombat 4 óra - Cserkészbál a Cserkészházban

•

November 19. szombat - Marketing képzés koripályához (Cserkészház)

•

November 26. szombat 9-14 óra Cserkészműhely:ajándékkészítő kézműves műhelyek a
Cserkészházban

•

December 3. szombat 16 óra – Cserkész Mikulás és színi előadás a telepi templomban.

•

December 10. szombat 10 óra - Műjégpálya megnyitó sok meglepetéssel a Cserkészháznál

•

Február 4. szombat - Cseverésző bál a Faluházban

•

Február 17-19. - téli túra

Honlapunk: www.cserkeszek.hu
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Hírek
Plébániai nap szeptember 17.
Ha tudsz jönni szeretettel várunk. HA tudsz valamiben segíteni, akkor még jobb lesz a program.
Sok program lesz. De a legfontosabb, hogy találkozzunk egymással.
(de lesz ebéd, ugrálóvár, kézműves, ping-pong, vetélkedő, rejtvény tábortűz és 18-kor mise a kálvárián)
Műjégpálya + Marketing képzés
Szülők, vezetők és 16 év feletti nemcsak cserkészekkel együtt közös fejtörés,ötletbörze és profi képzés
közösségi műjégpálya arculat, programok, PR, reklám – aki segíteni szeretne ITT és MOST jöjjön!
Mindenkit szeretettel várunk! Minden hónap 3. szombaton kerül megrendezésre ingyenes, de aktív részvétel
szükséges, lehetőleg minden alkalmon, de ez nem feltétele a részvételnek.
Első alkalom: szeptember alkalom: szeptember 24.szombat 10-14 óra Cserkészház
Auchan nap: október 5
Alapítványunk sikeres pályázati részvételének köszönhetően támogatást nyertünk a műjégpálya fejlesztésére,
valamint egy napon át cserkészcsapatunk és tevékenységeink bemutatására a budakalászi Auchan
áruházban. Ennek során az üzletsoron a bejáratnál kapunk helyet. Akinek van kedve és ideje jöjjön el
ünnepélyes díjátadóra okt. 5. szerda 10 órára, valamint kérünk segítséget alapítványunk, cserkészházunk és
korcsolyapályánk népszerűsítésére. Aki szívesen vállal ebben személyes részvételt jelezze, 30 3057305 vagy
wett.andras@gmail.com . SZÜLŐK SEGTSÉGÉT is örömmel fogadjuk..
Áruház látogatás: okt. 5. szerda délután 4 órakor bárki jöhet az Áruház rejtett zugainak megismerése lesz és
cukrászkodás, péksüti készítés, pénztároskodás, séta a tetőn, stb. kb. 6 ig.
Részvételi szándékot is jelezzétek fenti elérhetőségen szept. 30-ig.
Táborvetítés: október 21.
Csokonyavisonta hangulatát idézzük vissza október 21-én este 6-kor a telepi templomban, egy rövid zenés
mozizás keretében. Éld át újra, vagy pillants bele a idei nagytábor legérdekesebb pillanatiba!
Mikulás előadás: december 3.
Szent Márton életét bemutató zenés színdarab. Szerdánként
18-20 óráig van próba.
Cseverésző bál
Hagyományainkhoz híven ezen a télen is lesz Cseverésző bál,
amire hívunk és várunk minden cserkészt (zöld nyakkendőtől
felfelé), cserkésszülőt, régi tagot és barátot. A bál 2017 február
4-én lesz a Faluház nagytermében. Nyitótánccal, színdarabbal,
koktélbárral és sok meglepetéssel készülünk. Kár lenne
kihagyni!
Kérdésekkel, ötletekkel, felajánlásokkal fordulj Csondor Petihez
(bozotkopo@gmail.com)
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