
 Réckbléck 
 Campen, national Aktivitéiten 

Zäi tschrëf t  vun de Lëtzebuerger  Guiden a  Scouten

N°1 2018-2019

E e  g r o u s s e  M e r c i  u n  e i s  S p o n s o r e n

De Platte Knuet
 Wanterzäit 

 Spiller, Bastelen, Kachen am Wanter 
 Resolutioun 

 Paddel däi Kanu géint de Rietsstroum 



2 | Platte Knuet

Be prepared!

Anouk Galassi an Yves „Ivo“ Marchi
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Chers cheftaines et chefs, chers guides et scouts,

L’année guide - scoute 2018/2019, compte tenu entre autre de notre 
centenaire, est marquée par un nombre d’évènements importants.  
A Remich, le congrès a mandaté le comité de prendre position contre 
les tendances d’extrême-droite qui se vont vives dans notre société, et 
de mettre en évidence les valeurs qui caractérisent les LGS. Ceci a été 
fait lors d’interviews sur le chaîne RTL (TV et Radio), par un communi-
qué de presse, ainsi qu‘avec une action #paddeldäiKanugéintdeRiets-
stroum sur les médias sociaux. 

Nous aimerions porter votre attention sur quelques dates importantes:

• 11.1.2019
Le traditionnel pot de nouvel an aura lieu cette fois-ci le vendredi soir 
à la Géisserei, afin de permettre à nos étudiants inscrits à l’étranger 
de pouvoir y participer.

• 1.3.2019
Séance académique « honnert Joer LGS », pour lancer les festivités 
de notre   centenaire. 

• 18.5.2019
Spots (endroits) régionaux, pour fêter le centenaire  « honnert Joer LGS 
» dans votre région. Une possibilité unique pour que votre groupe puis-
se participer au centenaire  dans sa région. Les premières réunions 
de coordination au sein des régions auront lieu à partir du mois de 
novembre.

• 22.&23.9.2019
Combination de la journée des chefs avec le Kanudag (journée de 
formation continue) au Mariendall, avec possibilité de logement et un 
programme du samedi soir à ne pas manquer. La clôture des festivités 
du centenaire „honnert Joer LGS“ aura également lieu lors de ce WE.

Le comité continuera ses travaux sur la promesse guide et scout, le 
programme des jeunes, le projet des langues fédérales, ….

VOUS êtes les acteurs principaux de la scène guide/scout des LGS, et 
ce n’est qu’avec votre concours, et pour soutenir votre action locale, 
que nous pensons l’engagement journalier pour les LGS. 

Léif Ceftainen a Chef,  léif Guiden a Scouten,

D’Guide-/Scoutsjoer 2018/2019, besonnesch am Hibléck op de Centenai-
re, ass vu villen Eventer gezeechent.
Zu Réimech huet de Kongress de Comité beoptraagt Stellung géint Riets 
ze huelen, an d’Wäerter vun de LGS z’ënnersträichen. Dëst gouf beréck-
siichtegt am RTL TV Interview, an der Sendung „am Gespréich“ um RTL 
Radio, duerch e Communiqué de presse, souwéi enger Aktioun op de sozi-
ale Medien #paddeldäiKanugéintdeRietsstroum.

Mir wéilten op e puer aussergewéinlech Datumer hiweisen :

• 11.1.2019
Eisen traditionellen Neijoerschpatt fënnt dës Kéier Freides owes an der 
Géisserei statt, fir datt eis Auslands-Studenten d’Méiglechkeet hunn, 
drun deelzehuelen. 

• 1.3.2019
Séance académique „honnert Joer LGS“ fir eis Festivitéiten am Kader 
vum Centenaire ze lancéieren.

• 18.5.2019
Regional Spotten (Plazen), fir de Centenaire bei iech an der Regioun ze 
feieren. Eng eenzegaarteg Geleeënheet, fir dass äre Grupp, an ärer Regi-
oun, bei „honnert Joër LGS“ matmaache kann.  Éischt Virbereedungsver-
sammlunge fannen am November an de Regioune statt.

• 22&23.9.2019
Kanudag a Chefdag kombinéiert am Mariendall, mat Schlofméiglech-
keet an och flottem  Owesprogramm fir Samschdeg. D‘Ofschlossfeier vun 
de Festivitéite „honnert Joer LGS“ ass och op deem WE.

Weiderfuere wäerte mir wéi d‘lescht Joer lancéiert mam Verspriechenstext, 
mam Programm, dem Projet Sproochen am Verband, …

DIR sidd déi wichtegst Acteuren an eisem LGS Theater; a mat iech, fir 
iech, lount sech den deeglechen Asaz fir d’LGS.

VIRWUERT

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590 - 3000   www.bil.com

Vous avant tout

Cette offre est soumise à conditions.  
Renseignements sur www.bil.com ou en agence. 

Dès à présent, commande ta carte bancaire BIL gratuite et personnalisée 
aux couleurs du LGS sur www.bil.com ou en agence.

Retrouve-nous sur

Scout toujours,
même sur 
ta carte bancaire !

LEE M. CARDHOLDER

Compte Numéro Carte Numéro

Expire Fin

LU64   0058   2029   6740   2100 865987
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BiberMud 2018

De 7. Juli hu ronn 120 Kanner sech op de Wee op Neihaischen 
gemaach, fir um BiberMud 2018 deelzehuelen. Bei guddem 
Wieder a flotten Aktivitéiten, hunn si zesummen de Wikinger 
dobäi gehollef, hiert futtist Seegel vum Schëff ze flécken. 

WikingerschachBrout bake wéi bei de Wikinger

Eng Wikingerkette selwer bastelen Schnëtzele léieren

Mini-Zwerge bemolen

Schëffer mat Seelkanounen ofschéissen

D’Wikinger mat hirem gefléckte Seegel

E flotte Rallye zu Schëffleng

Den 18. Mäerz hunn d’Avex vum Grupp Abbé Poncin Schëffleng fir 
eis méi jonk Kanner e flotte Rallye organiséiert. Dëse war ënnert 
dem Thema Disney an huet fir vill Freed a Spaass gesuergt. Eis 
Avex hunn sech insgesamt 5 Wochen am viraus Zäit geholl, fir 
dës Aventure méiglech ze maachen. Mat vill Krämpes gouf sech 
fir en Thema entscheet, Spiller zesummen iwwerluecht, Spiller 
bis op de leschte Stëppel ausgeräift an de Wee fir bei déi vereen-
zelt Poste mat Rätselen a Hiweiser verschéinert. 

Den 18. Mäerz war et dunn souwäit. D‘Avexcheffe souwéi d‘Avex 
hu sech 30 Minutte virum Start getraff fir alles nach eemol 
duerchzegoen. Méi oder manner pünktlech sinn d‘Kanner dunn 
och komm. Eis Wëllef goufen an 2 Patrulle gedeelt a mat hire 
Cheffe lassgeschéckt. De ganze Rallye war wéi eng „Schnit-
zeljagd“ opgebaut. Op all de Poste kruten si Stempelen an e 
Schlëssel gouf et um leschten. D’Schlëssele goufe gebraucht fir 
de Schatz, well deen ass natierlech gutt verschloss gewiescht, 
onerreechbar fir all Kand. Wéi bis all Patrull erëm war, duerft 
d‘Schatzsich da lassgoen an d‘Schlëssele konnten zum Asaz 
kommen. Mat vill Fläiss an haarder Aarbecht, kruten se dunn 
och hire Präis an hunn en genësserlech genammt. 

Bravo Wëllef, Bravo Avex!
Saskia, Grupp Abbé Poncin Schëffleng

Hues du och eppes Flottes an dengem Grupp erlieft? 

Hunn deng Kanner och eppes fir eng aner Branche 

gemaach? Du wëlls dat mat den LGS deelen, da mell 

dech mat dengem Artikel a Fotoe bei platteknuet@lgs.lu
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Ganz fréi moies, Donneschdeg den 19. Juli, sinn déi Diddelenger an déi Leidelenger Avex 
zesumme mam Bus op de Camp gefuer. Depart war zu Diddeleng um 7 Auer an no ronn 7 
Stonne Busfaart si mer dunn zu Kandersteg ukomm.

Direkt wéi mir ukomm sinn hu mer eis Zelter opgeriicht an eis Kierf ausgepaakt. Den 
zweeten Dag ass dunn eise Programm lassgaange mat Kichen opriichten an Teambuil-
ding. Leider ass eise Programm owes relativ schnell ënnerbrach gi, well op emol e grousst 
Donnerwieder opgezunn ass an et Knëppelsteng gereent huet. Gottseidank gouf awer kee 
blesséiert.

All d‘Zelter ausser engem Jongenzelt sinn dréche bliwwen. Obwuel se d’Lach schnell 
gestoppt haten, war hiert Zelt ze naass a si hu missen eng Nuecht bei deenen anere 
Jongen am Zelt schlofen.
Samschdes hu mir mat verschiddenen Ateliere weider gemaach, wou mer ënnert anerem 
selwer Jus gemaach hunn, iwwert déi verschidden Energiequelle geléiert hunn an e Wand-
auto gebastelt hunn. Owes hate mir e grousst Nuetsspill am Thema vun der Legend vum 
Willhelm Tell.
Den Dag drop ass et direkt mat engem Rallye zum selwechten Thema weidergaangen a 
mëttes ware mir mat deenen Diddelenger Minigolf spillen an déi vu Leideleng hu Kander-
steg entdeckt. Mir hunn den Dag mat engem International Evening ausklénge gelooss, wou 
lauter Gruppe Spezialitéiten aus hirem Land gekacht an ausgetosch hunn. Vu Raupe bis 
Kniddele war alles dobäi.
Dono ass et mat 2 Deeg Hike weidergaangen, insgesamt hu mer ongeféier 1800 Héichte-
meter gemaach a si bal 24 km getrëppelt. Owes hu mir an enger Almhütt giess, iwwernu-
echt a Mölkky gespillt.
De Programm koum net nëmme vun de Cheffe, mee et hunn och verschidden Avex eng 
Olympiad an e Frühsport virbereet, déi mer tëscht deenen normalen Aktivitéite gemaach 
hunn.

Den Dag nom Hike si mer all zesumme bei den Oeschinensee getrëppelt, wou mer 
schwamme konnte goen a Rudderboot gefuer sinn.

Donneschdeg war eisen Adventure Day, wou mer eis an 2 Gruppen opgedeelt hunn a wou 
mer an d’Simme raften an op Interlaken an den Héichseelgaart waren. Chance hate mir 
allefalls beim Wierder fir eis Aktivitéiten a goufe manner naass ewéi geduecht. D’Akkue 
vun den I-Phone ware meeschtens eidel, well mir d’Wierder-App all 5 Minutte misste 
kucken. Wéi all Dag hu mer eis et kulinaresch gutt goe gelooss, dësen Owend gouf et eng 
grouss Raclette um Feier.
Den nächsten Dag ass et erëm mat e puer Ateliere weidergaangen, wou mir ënnert anerem 
e waasserdichten Ënnerschlupf gebaut hunn, mat verschiddenen Technike Feier gemaach 
hunn, e Waasserfilter gebastelt hunn, Stackbrout gebak hunn an en Outdoor Kitchen 
Atelier gemaach hunn fir eist Mëttes an Owesiessen.

Um Site wor eise Grupp haaptsächlech fir eis High 5’en bekannt. Mee mir hunn och vill 
Foularde getosch mat anere Gruppen, ënner anerem mat de Scoute vun Hong Kong. Mir 
sinn och vill anere lëtzebuergesche Gruppen zu Kandersteg begéint an hunn déi kenne 
geléiert.
Den zweetleschten Dag hu mer ugefaangen déi meescht Zelter anzepaken an owes war eis 
Verspriechensvéillée fir déi mir bei e Waasserfall getrëppelt sinn. Mir hunn owes mat all 
den Avex zesummen am Materialszelt geschlof.
Sonndes moies hu mir nach de Rescht agepaakt a si géint 12 Auer mam Bus erëm zréck 
op Diddeleng gefuer, wou eis Eltere scho mat Freed op eis gewaart hunn.

Emma a Luca vun Diddeleng
*Kandersteg International Scout Center

Summercamp zu Kandersteg
 am KISC* 
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Interview mam Emily aus Amerika, 
eng Pinkie* zu Kandersteg

Q: Säit wéi vill Joer hëllefs du schonn hei?

A: Et ass eréischt déi éischte Kéier 

Q: Wouranner bestinn deng Chargen hei um Site ?

A: Ech hëllefe bei internationalen-, Frëndschafts-, an ekologe-

schen Aktivitéiten, ausserdeem sinn ech bei kuerzen Hiken dobäi 

a maachen d’Animatioun beim International Campfire.

Q: Gëss du hei fir deng Aarbecht bezuelt?

A: Ech kréien eng Schlofplaz an Iesse fir näischt an ech hunn 

annerhallwen Dag an der Woch fräi. Dobäi kréien ech Reduk-

tioune bei verschiddenen Aktivitéiten an e fräie Pass fir 

d’Gondel. All Staffmember kritt am Ufank en T-Shirt an no 

enger Saison och e Foulard.

Q: Wéi bass du op d’Iddi komm dech heifir ze mellen ?

A: Ech hunn op engem Jamboree e Stand vum KISC gesinn 

an hunn dank dem Internetsite de Scoutscenter besser ken-

negeléiert an esou decidéiert mech heifir ze mellen.

Q: Géifs du nach eng Kéier heihinner kommen?

A: Jo ech sammelen hei souvill Erfarunge fir d’Liewen, vue dass 

ech hei mat vill verschiddene Leit zesumme schaffen an Aktivi-

téite maachen, déi ech doheem net géing erliewen.

 * Pinkie ass de Numm fir d‘Staffmemberen zu Kandersteg. Et 

erkennt een se wéi de Numm et seet un hiren pinken T-Shirten.

Eng kléng Revue iwwert d’Campingsplaz 
Bucher Berg an Däitschland.
Bucher Berg ass den Numm vun enger 
Campingsplaz am Bundesland Bayern. 
D‘Platz ass circa 6 Stonne vu Lëtzebuerg 
ewech a läit zimlech an de Bierger. An 
de Méint Abrëll, Mee, Juni a September, 
handelt et sech bei der folgender Platz 
ëm eng normal Campingsplaz, wéi wann 
een z.B. an de Fënsterdall géif goen. Vum 
16. Juli bis den 18. August begréissen 
si all Joer bis zu 10.000 Scouten aus 
allen Länner, sou wéi och Jugendgruppen 
am Kader vun engem Internationale 
Camping, wou si och Servicer ,wéi 
Transport a Minibussen a Programm/
Aktivitéiten ubidden.
De Bucher Berg ass eng Campingsplaz 
an der Oberpfalz an huet Platz fir 500 
Persounen. D’Campingsplaz ass mat der 

modernster Infrastruktur ausgestatt, 
wéi beispillsweis 2 behënnertegerecht 
Duschraim an Toiletten, Stroumverde-
eler, gratis Parkméiglechkeeten, gratis 
Zougang zu engem Éischt Hëllef Raum, 
Grillpavillon, Shelter zur Iwwernuech-
tungsméiglechkeet ouni Zelt, Frigoen 
an deenen een säin Iesse gratis raleeë 
kann, Holzuewe fir Pizza, Spullstee mat 
waarmem Waasser a villes méi. D‘Platz 
ass schéi gestallt, bitt vill Fräiraum an et 
een ass iwwert 2 Weeër innerhalb vun 30 
Minutten Trëppelen am nächsten Duerf, 
wou et eng Apdikt, e Supermarché, e 
Bäcker an e Naturbad gëtt, sou wéi eng 
grouss Spillwiss fir Fussball oder mol en 
gemittlecht Nuetsspill.
Bei der Campingsplaz kann een sech 
och Saache léinen, falls ee mol net un 
alles geduecht huet, sou beispillsweis 

Béierbänken, Griller an Zelter. Feierholz 
kann ee beim Staff kafen, genau wéi een 
zwee Deeg am Viraus bei hinne Brout 
oder Mëtsche bestelle kann.
Eng Nuecht op der Zeltplaz kascht 4,95 
Euro pro Persoun. Fir Chef, déi a Better 
schlofe wëllen, gëtt et och Better an 
engem Zëmmer zu engem Präis vun 20 
Euro pro Nuecht a Persoun. Programm 
wie Kanu fueren oder Nuechtwanderung 
kaschten zousätzlech. Präisser zu de 
verschiddene Servicer an Aktivitéite fannt 
dir op hirem Site www.bucher-berg.de
D‘Campingsplaz bitt engem vill un an 
ass wierklech schéin. Speziell unzeroden 
ass se an de Méint Juli, August, mee wien 
et léiwer mi roueg huet, huet jo vun Abrëll 
bis Juni, ewéi September och nach Zäit.  

D‘Plaz ass wierklech empfeelenswäert!

Internationaler Jugendzeltplatz 
Bucher Berg

Wann dir och eng flott Plaz hutt, déi dir 

deenen anere Gruppe matdeele wëllt, da 

mellt iech bei platteknuet@lgs.lu
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  C’est la chaussure qui fait l’allure 

C’est l’assurance qui fait la voiture 
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Votre nouvelle voiture, tout comme vos chaussures, vous permet de vous déplacer aisément et souligne votre 
style et votre besoin de liberté ! 

- Grâce aux formules ‘Performance’, ‘Confort’ et ‘Sécurité’,   s’adapte à vos besoins 
personnels, vos moyens et votre voiture. 

-  , c’est une couverture ultra-complète qui vous permet d’opter pour une garantie Casco 
sans Malus, des services d’assistance 24 heures sur 24 et le paiement par mensualisation gratuite.

- Profi tez en plus de rabais exceptionnels : rabais de bienvenue pour tout nouveau client, rabais de pluralité 
jusqu’à 100.- € par voiture lors du regroupement de vos contrats d’assurances. 

  , c’est votre choix de qualité ! Parlez-en à votre agent ou contactez notre service clientèle 
au tél. 47 61-1.

Découvrez les avantages de votre espace client

lalux for you                            sur www.lalux.lu lalux – meng Versécherung

LA LUXEMBOURGEOISE · 9, rue Jean Fischbach · L-3372 Leudelange · Tél.: 4761-1 · groupeLL@lalux.lu · www.lalux.lu

Clan Foulards Blancs
Am Déngscht vun de Kranken a Behënnerten

Wéi all Joer begleeden d‘Foulards Blancs 
krank a behënnert Matmënschen op 
Lourdes.
D’Foulards Blancs këmmeren sech wärend 
der Rees an zu Lourdes ëm déi Krank.
No laange Virbereedungsaarbechte war 
et dunn sou wäit, vum 21. Juli bis de 27. 
Juli si mir mat de Pilger vu  Metz a Verdun 
mam TGV op Lourdes gefuer.

Eis Rees huet mam Bus zu Hollerech am 
Busbetrib ugefaangen, vun do si mir op 
Metz gefouert ginn a si mam  TGV  op 
Lourdes gefuer. 
Eis Krank a Behënnert hunn am „Accueil 
Notre-Dame“ logéiert, wou si wärend 24 
Stonne vun de Foulards Blancs encadréiert 
gi sinn. 

No 6 Deeg zu Lourdes si mir heemge-
fuer. Trotz der viller Aarbecht si mir 
weiderhi bereet eis an den Déngscht 
vun de Kranken ze stellen.

No 3 Joer Déngscht zou Lourdes hunn 
9 Memberen  de  wäisse Foulard kritt.  

Wann s du wëlls Erfarungen am Ëmgang 
mat Kranker sammelen, kanns du gären un 
enger vun eisen Aktivitéiten deelhuelen.
OKTAV,  TRAMP, PILGERFAARTEN OP 
BANNEUX A  LOURDES

Hues du Froen, dann zéck net a maach 
eng Mail un: foulards-blancs@lgs.lu  oder  
mrasque@hotmail.com



2018 feiert d’ONGD Guiden a Scouten fir ENG 
Welt, hiren 30te Gebuertsdag an och 30 Joer Zesum-
meschaffe mat den Eclaireurs an Eclaireuses du 
Sénégal an hirer ONG, Jeunesse et Développement.  

1988 huet déi gemeinsam Aventure mat engem Camp 
Chantier zu Mboro ugefaangen, wou de Grondstee 
vum Centre International pour la Formation Pratique, 
dem CIFOP geluecht gouf. 

2018, fir dës laangjäreg Frëndschaft a Partnerschaft 
ze feieren, hunn d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten an 
d’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt, zesumme 
mat Jeunesse et Développement (JED) an den 
Eclaireurs et Eclaireuses du Sénégal (EEDS), am 
August, e Camp Chantier zu Mboro organiséiert fir 

do d’Gebaier vum CIFOP zesummen ze renovéieren an 
de Gebuertsdag ze feieren.

Bei där Geleeënheet waren och eng sëllech « 
Anciens », souwuel vun den LGS wéi och vun den 
EEDS, mat um Camp a natierlech och fir déi grouss 
Festivitéiten, den 18 August.
Hei gouf et vill Freed fir sech erëm ze gesinn awer 

och esou munch Anekdot ze erzielen an emouvant 
Erënnerungen un déi viregt Camp Chantieren.

Iwwert d’Mathëllefen an d’Schaffen eraus, 
war och dëse Camp, wéi all Camp Chan-
tier, e staarke Moment vun Zesummeliewen, 

Austausch a Bridderlechkeet.
Hei e puer Fotoe vun dësen onvergiess-
leche Momenter.

D’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt hat am November 

zwee vun hire Partner déi op Lëtzebuerg komm sinn, den Ibrahima Gueye, JED 

Senegal an den Abdoulaye Amadou, ONG LADE, -Niger.

All deene Gruppen a Scouten déi sech fonnt haten, fir zesumme mat hinnen eng 

Aktivitéit, en Treffen ze maachen, vun hei aus e grousse MERCI! Dëst Austau-

schen ass wäertvoll a bestäerkt ons an onser Zesummenaarbecht .

Sidd dir interesséiert méi iwwert déi Aktivitéiten oder och anerer gewuer ze ginn, 

da mellt iech bei ons: anne.botzem@ongd-lgs.lu

30 Joer Projet am Senegal

Vum 8ten bis den 22ten August ware mir 
zu 7 lëtzebuergesche Guiden a Scouten 
am Senegal. Wärend den zwou Wochen 
hu mir un der Säit vu senegalesesche 
Scoute verschidden Haiser ugestrach. 
An der Mëtt vum Camp sinn d’Anciene 
laanscht komm, déi virun 30 Joer dëse 
Projet gestart hunn an de Cifop an 
d’Liewe geruff hunn. Mir haten d’Chance 
virun eise Festivitéiten déi lëtzebuer-
gesch Ambassadrice zu Dakar kennen-
zeléieren.

Mee déi flottsten Erliefnisser hate mir 
um Camp selwer, wou mir et erméig-
lecht krute mat lauter verschiddene Leit 
zesummen ze schaffen an en wichtege 
Kulturaustausch ze maachen, deen eis 
alleguer gepräägt hutt.

Perséinlech konnt ech an deenen zwou 
Woche vill nei Frënn kenneléieren an nei 
Saachen ausprobéieren, déi ech mech 
sou ni getraut hätt, wéi z.B. konnte mir 
Gedäerms vun engem Schof probéieren. 

Déi zwou Wochen hunn mech vill geléiert 
an ech soen deene Leit, déi dozou bäige-
droen hunn villmools Merci fir dat eemo-
legt Erliefnis a si frou, datt ech d’Chance 
kritt hunn, sou onvergiesslech Erënne-
rungen ze schafen. Ech ka just nëmme 
jidderengem un d’Häerz leeë bei sou 
engem Projet deelzehuelen.

Julia vun den Dikricher RaRo
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Vum 23. Juli bis den 2. August ware mer 
zu 28 RaRo vun der FNEL an den LGS um 
Roverway, deen dës Kéier an Holland war.
Et ass lass gaangen zu Den Haag um 
Strand mat enger Aféierung an d‘Thema, 
Opposites Attract, enger Erënnerungsfeier 
an dem Schlofen um Strand.  

Wärend dem 2. Deel  goufe mer a 5 
Paths opgedeelt, ee Path huet aus 40-60 
Participante bestanen, déi aus verschid-
dene Länner komm sinn. Wärend de Paths 
gouf Verschiddenes ugebuede wéi zum 
Beispill, de Fräizäitpark Efteling besichen, 
Seegelen, Boulderen, Bouschéissen, Kanu 
fueren an natierlech och  Vëlo fueren. Et 
gouf vill Wäert op den internationalen 
Austausch geluecht, mat ënnert anerem  
internationalen Owender a Workshoppen.

Den 3. Deel war dann nees mat all de 
Participen zu Zeewolde. Hei goufen a 4 
verschidde Programmberäicher Aktivitéiten 
zum Thema ugebueden. Wärend eiser Fräi-
zäit konnte mer ënnert anerem seegelen, 
Kayak fueren, an d‘Sauna goen an eis 
iwwert WOSM a WAGGGS informéieren. 
Owes gouf et verschidde Live-Shows mee 
och Programm an de sëlleche Baren oder 
Diskoen, dee bis 02h00 gaangen ass. 
No der grandioser Ofschlossfeier ass elo 
nëmmen nach ze soen, mellt iech onbe-
déngt fir op de Roverway a 6 Joer un.

 Fir d‘ Participanten de Wolter David

Roverway 2018 
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Vum 20. bis 21. Oktober hunn sech 50 RaRo um Neihaischen 
getraff fir um traditionelle Weekend de Lancement zesummen 
an d’Joer ze starten. 
Thema wor „Wild 90s“.
Flott a manner flott Evenementer aus deem Joerzéngt goufen 
an der Veillée an am Nuetsspill behandelt . Den Owend gouf an 
der schéin dekoréierter Bar ausklénge gelooss.
D’90er waren ee Joerzéngt, wou vill Schlëmmes an der Welt 
geschitt ass, mee och vill Flottes. 
Sonndes goufe d’90er vun de RaRo an zwee Atelieren  selbstkri-
tesch mat onser aktueller Welt verglach.

Lancement 2018 

Hues du haut deng B.A. scho gemaach?

Fanion anno 1953
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Chrëchtbeemchen falen 
      Bastel ee Chrëschtbeemchen aus alen Zeitungen

Schlo de Katalog op. Diebel déi éischt Säit esou, dass déi iewescht Kant (rout Linn) parallel 
laanscht Mëttellinn (gestréchelt Linn) läit.

Als nächst muss du déi virdru gediebelt Kant (rout Linn) parallel laanscht Mëttellinn (gestréchelt 
Linn) zéien.

Elo muss du den Eck wou ënnen iwwersteet (roude Punkt) erop diebelen; esou dass déi gediebelt 
Kant op enger Linn mat de anere Säiten (gestréchelt Linn) ass.

Dat brauchs du:

 » al Zeitungen, Kataloguen…
 » optional: e Stéck vun engem alen Toilettenrou-

leau
 » Saache fir ze dekoréieren: Stären, Pailletten, 

Spray (z.B. gréng oder gëlleg)

Dat selwecht méchs de elo mat deenen nächste Säiten…

Elo muss du däi Beemchen nëmmen nach dohistellen an 
d’Säite gläichméisseg ronderëm verdeelen, esou dass däi 
Beemchen eng ronn Form kritt.
Falls de wëlls, kanns du däi Beemchen op e Stéck vum Toilet-
terouleau setzen, fir dass en e Stamm kritt. Du kanns däi 
Beemchen och nach e bëssen dekoréieren. Hei si just zwou 
Iddien, denger Fantasie ass hei awer keng Grenze gesat. ☺ 
Vill Spaass beim Nobastelen.

1 2

3 4

5

87

6

9 10
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Informatioun a Reservatioun
Sales-Lentz, Ären Expert � r Bus-Locatiounen
✆ (+352) 26 65 11 
(Méindes bis Freides 8.00 - 17.00)
www.sales-lentz.lu

Gutt ënnerwee!

SLA-2014-11-0224.indd   1 11/10/14   4:49 PM

Aascht-Hockey
E Spill fir de Wanter

Wat brauchs du?

• E Bakblech
• Waasser
• Steng
• 1 Käscht
• 2 Bengelen

Wat muss du maachen?

Schëtt Waasser op de Blech a 
setz en an de Gaart. 

Waart bis d’ Waasser gefruer ass. Bau e Goal aus Steng um Blech.

Spillreegelen

1.   Sich dir e Frënd mat deem s du spille kanns.
2.   Jidderee kritt ee Bengel.
3.   Lee d’Käscht an d’Mëtt.
4.   Probéier elo d’Käscht an deen anere Goal ze schéissen.
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Ee gudde Wëllefche léiert seng Ëmwelt kennen a passt drop op. 
Mee wat fir ee Wëllefche bass du ? 

Mat dësem Test fënns du et eraus….Maach mat a kräiz u wat passt !

1 2 3 4 5trëfft ni zou trëfft heiansdo zou trëfft zum Deel zou trëfft bal ëmmer zou trëfft ëmmer zou

A lass geet et !
1) An d’Versammlung kommen ech mam 
Vëlo, ze Fouss oder mam Bus / Zuch…

1 2 3 4 5

2) An der Versammlung drénken ech aus men-
gem Bidon (z.B. aus Metall, …)

1 2 3 4 5

3) Wa meng Schong ze kleng sinn, gëtt 
meng Mamm se an d’Kleedersammlung 
oder engem anere Kand…

1 2 3 4 5

4) Wann ech aus menger Kummer ginn, 
maachen ech d’Luucht aus….

1 2 3 4 5

5) Op der Sortie ass mäi Picknick an enger 
Schmierekëscht a net am Plastik oder an 
der Alufolie…

1 2 3 4 5

6) Wann ech mech um Camp muss wä-
schen, maachen ech dat mat Öko-Seef ouni  
Stoffer, déi der Ëmwelt schiedegen

1 2 3 4 5

7) Ech spillen am léifsten dobaussen a gi 
gär an de Bësch….

1 2 3 4 5

9) Ech geheie keen Dreck op de Buedem a 
maache keng Planzen express futti.

1 2 3 4 5

10) Als Scout probéieren ech dës Welt e bës-
se besser ze verloossen, wéi ech se virfonnt 
hunn…

1 2 3 4 5

8) Ech weess wat eng Mullebutz, eng Ech an 
e Spiecht ass an erkennen se am Bësch…

1 2 3 4 5

Rechen elo deng Punkten zesummen a fann eraus wien s du wierklech bass !

 Schreif deng Punkten hei an de Stär

10-20 Punkten 21-30 Punkten 31-40 Punkten 41-50 Punkten

Bäh! Bäh! Bäh!
Du muss nach un dir 

schaffen!

Ach herrjeeminee !!! Denk un 
däi Verspriechen als Wëllef-
chen a schwätz mat denge 

Chef an Elteren. Si kënnen dir 
bestëmmt hëllefen.

Du bass heiansdo um rich-
tege Wee, mee…

Iergendwéi mëss du dir nach 
net vill Gedanken iwwert eise 

Planéit, oder? Gëff der een 
Ruck an iwwerlee mol wat ee 

nach kann änneren!

Dat do ass scho guer net sou 
schlecht!

Du gëss oft däi Bescht a pass 
op deng Ëmwelt op. Bravo! 
Wann s du weiderhin un dir 

schaffs, gëtt vläicht nach ee 
richtegt Scoutsvirbild aus 

dir!

Wow! Ö-kay!
Du liefs de Scouts-Dram!

Du hues verstanen op wat et 
op dëser Welt ukënnt a liefs 
däi Scouts-Verspriechen! 
Deng Chef kënne stolz op 

dech sinn!
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1. Als éischt muss ee mam Täschemesser de Batz aus dem 
Apel erausschneiden.

2. Dann hëlt een ee Stéck Aluminiumspabeier an setzt den 
Apel drop.

3. Da mécht een den Zocker, d’Marzipanskugelen an 
d’Roséngen an d’Mëtt vum Apel a street duerno nach 
d’Kanéil-Gewürz driwwer. Dann wéckelt een den Alumini-
umspabeier ronderëm den Apel.

4. Den Apel setzt een an d’Feier.
5. No ongeféier 25 Minutten hëlt een den Apel eraus an et kann 

een e mat engem Läffel iessen.

      Gudden Appetit

Als éischt muss een d‘Muerten an d‘Ënne schielen. Eventuell och 
de Kürbis wann et keen Hokkaido ass. Dann ginn d‘Ënnen, d‘Mu-
erten an de Kürbis kleng geschnidden an an engem Dëppe mam 
Botter ugedëmpt.

Dann schëtt een d‘Britt an d‘Dëppen derbäi a léisst dat Ganzt 
ongeféier 15-20 Minutte kache bis alles gutt mëll ass. 

Dann gëtt d’Zopp ganz mam Mixer püréiert an et schëtt een 
d‘Kokosmëllech derbäi a réiert se ënnert d‘Zopp.

Zum Schluss kann een d‘Zopp nach mat Peffer a Salz wierzen.

Et ass méi einfach d‘Zopp am Chalet ze preparéieren, well een e 
Mixer brauch mee et kann een se duerno awer ouni Problem an 
engem Dëppe mathuelen an iwwer dem Féier rëm opwiermen. 

Wat brauch een :
• Äppel
• Zocker
• Marzipanskugelen
• Roséngen
• Kanéil-Gewürz

• Aluminiumspabeier
• Täschemesser
• Läffel

Wat brauch een :

• 800g Kürbis (mir hunn 
Hokkaidokürbis geholl, 
well dee brauch een net ze 
schielen)

• 600 g Muerten
• 1 Ënn
• 5 cm Ingwer
• 2 EL Botter
• 1 Liter Geméisbritt
• 500 ml Kokosmëllech
• Salz a Peffer

Äppel am Feier Kürbiszopp
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Do war e Bauer, deen hat e grousse Bauerenhaff. Hien hat Hénger, Kéi, Kazen, an och 
en Hond. An der Mëtt vu sengem groussen Haff stoung en décken Nëssert. Hannert dem 
Haus hat hien e Gaart. Hei hat hien zu all Joreszäit Geméis (Muerten, Kürbissen, Grom-
peren, an nach vill aner Zorte vu Geméis), hien hat och Uebstbeem, Äppel, Biren e Kiisch-
tebam an och e Quiddebam stoungen an sengem Bongert.
D’Leit aus dem Duerf, sinn hir Eeër bei de Bauer kafe gaangen, a kruten och vun him 
frësch Mëllech. Wann de Bauer ze vill Uebst oder Geméis hat, da konnt een dat och bei 
him kréien. An am Hierscht gouf et esou guer frësche Viz.

Beim Bauer war ëmmer alles esou schéin an der Rei. Am Hierscht waren d’Blieder gekiert. 
Am Gaart ass keen Onkraut gewuess. D’Hénger si frou an der Wiss ronderëm gelaf, an 
d’Kaze louchen zefridden an der Sonn. Trotz der viller Aarbecht war de Bauer ëmmer gutt 
gelaunt.

An d’Noperen hunn sech gewonnert. „Wéi méchs du dat nëmmen dat bäi dir alles esou an 
der Rei ass. Du hues déi déckste Kürbissen aus dem ganzen Duerf, deng Eeër sinn ëmmer 
frësch, däin Haff ass gekiert, et leie keng faul Äppel ënnert dem Bam, deng Déiere sinn 
esou zefridden a gutt gefleegt. Mir froen ons wéis du dat nëmmen alles hi kriss.“

„Ma, dat ass ganz einfach“ sot de Bauer, „ech hunn 10 Frënn, déi mir all Dag bei menger 
Aarbecht hëllefen“.

„Wéi dann,“ d’Nopere ware ganz erstaunt, „mir verstinn dech net, all Kéiers wann s du 
dobausse bass, da gesi mir dech eleng bäi der Aarbecht, mir hunn nach ni e vun denge 
Frënd gesinn.“  

Dunn huet de Bauer d’Hänn aus der Täsch gezunn an sot hien: „ Ma da stellen ech iech 
elo meng zéng Frënn vir,“ hien huet d’Hänn an d’Luucht gehalen a sot, „hei sinn se, 
meng 10 Frënn“.

Zéng kleng Frënn
Eng Geschicht, fräi iwwersat – Auteur onbekannt

Hei e puer Figuren aus der Geschicht. Bastel nach aner Figuren (Bam, Kou, Hénger..)

Spill d’Geschicht unhand vun dëse Figuren.

Erziel, wat seet den Hond iwwert de Bauer, wat hält d’Kaz vun him, wat erzielt d’Kanéngchen iwwert 

dem Bauer seng Aarbecht?

Fangerspill
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CaraPio-STIP 

Wat ass dat beléiftsten Iessen dat op all WE a Camp ëmmer gutt ukënnt?
Hei waren sech eis Expert´en séier eens : Chilli a Spaghetti

Wat ass deen einfachste Menü resp. deen wou een am mannste Mate-
rial brauch (virun allem interessant wann een z.B. op engem Camp 
Volant oder Hike ass an net ze vill mat ronderëm schleefe wëll)?
Alles wat an 1 Dëppe passt ; z.B. Risotto oder Zopp.

Wéi een Iessen ass gutt no engem Hike?
Och hei nees ganz kloer : Chilli a Spaghetti.

Wat ass äert Liiblingsiessen oder Liiblingsrezept?
Hei huet jidderee säi Favorit :
Simi : Pain perdu.
Steve : Kniddelen.

Wat ass e No Go-Iessen um Camp?
Fir eise Kachduo ass alles méiglech. Obwuel Fleeschfondue lo z.B. net dat 
beschte Campiessen ass. Et muss ee säi Menü de Konditiounen upassen. 
Wann een um Holzfeier kacht, am Beschten net e Rezept eraussiche wat 
ze laang brauch.

Wat ass en einfacht Rezept wann ee Vegetarier huet?
Geméis. 
Chilli mat Geméis amplaz Fleesch, Zopp, Panescher, Gromperekichel-
cher,…

Wéi eng Musek lauschtert dir beim Kachen?
Dat hänkt vum Plat a vun der Auerzäit of. Op kee Fall Radio; Radio ass 
NEE !

Wou kacht dir am Léifsten?
Dat hänkt ganz vum Menü of: Eng Paella am léifsten an der Pan um Feier. 
Mee wann een um Holzfeier kacht däerf een net vergiessen, dass dat eng 
ganz aner Preparatioun verlaangt. An och « d´Feier maachen » muss mat 
ageplangt ginn. Wann ee klengt an dréchent Holz zur Verfügung huet, ass 
dat scho mol eng gutt Viraussetzung.

Wéi sicht dir är Menüen eraus?
Dat hänkt dovun of wou mir kache, well dann ëmmer eng ganz aner 
Organisatioun néideg ass. Wann een z.B. dobannen an enger Kiche mat 
engem gudde Schäffche kacht, kann ee vill Menüen kachen déi een a Rou 
ka virbereeden an eréischt kuerz éiert et z´iesse gëtt, 30 Minutten an de 
Schäffche stellt. Dann huet een net nach lauter Dëppe ronderëm sech 
stoen a muss kucken dass alles matenee fäerdeg gëtt a waarm bleift. 
Apropos Dëppen : egal wou ee kacht, wat ee méi Dëppe brauch, wat et 
ëmmer méi komplizéiert gëtt.

Wéi eng Tipps & Tricks hutt dir fir eis?
De Menü lokal upasse wann een am Ausland (z.B. Slowenien) ass. 
Ëmmer d´CaraPio froe wat si iesse wëllen a wat hinne schmaacht. Net 
ze komplizéiert kachen a sech einfach Rezepter eraussichen (3 Zutaten 
kënnen duergoen). Frësch Liewensmëttel verschaffen (op kee Fall agefruer 
Produiten). Et kascht vläicht e bësse méi Zäit mee et weess ee wat dran 
ass an dat ass e groussen Virdeel bei Allergien.

An zu gudder Läscht nach de Pefferkär vun der CaraPio-Ekipp. Hei nach 
déi beléiftste Menüen, déi op all CaraPio-Aktivitéit gutt ukommen : Boune-
schlupp, Pack-Gamelle, kale Plat mat Duerchzuch, Bauerenomelette, Ierb-
sebulli mat Mettwurscht, Puups-Poulet mat Räis à la Simi & Steve. 

Gudden Appetit !

 En Interview mat dem Kach-Duo Simi a Steve gefouert vun de STIPisten 
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BiRo-STIP Biber-STIP 16 Kandidaten, 26.-29.10. 2018, an der Géisserei

RaRo-STIP 9 Kandidaten, 26.-29.10. 2018, an der Géisserei

17 Kandidaten, 26.-29.10. 2018
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Vum 27. bis 30. Oktober 2018 hat den Native Village um Neihai-
schen Besuch vum Ingo, dem Manu an dem Jan vun der „Outdoor 
Schule Süd“. Déi dräi hunn iwwer zwee mol zwee Deeg ee “bëssen 
aneren” éischt Hëllef Cours ugebueden, deen sech speziell u Leit 
riicht, déi vill mat Kanner oder och anere Gruppen dobaussen an 
der Natur ënnerwee sinn. 
Op hir interaktiv a fesselnd Aart a Weis 
hunn si de jeeweils 10 Participanten 
hiren 3-Phase Programm erkläert, mat 
dem all déi wichteg Moossnamen an 
engem Noutfall ofgedeckt sinn. Ween 
hätt geduecht, dass Spirituosen an al 
däitsch Museker eppes mat éischter 
Hëllef ze dinn hunn (c.f. Bild)?

Et kann een iwwerdeems vu Gléck 
schwätzen, dass déi dräi Traineren en 
éischt Hëllef Cours gehalen hunn, well hinnen si wärend deenen 
zwee Deeg ëmmer nees Onglécker geschitt. Matten an enger theo-
retescher Interventioun huet et op eemol aus dem Bësch Kreesch 
gedinn an all Mënsch ass dohi gelaf fir ze gesinn, datt d’ Manu 
sech de ganzen Aarm verbrannt hat, oder den Ingo ass wärend 
enger Sessioun dobannen op sengem Stull zesummegaangen. 
Unhand vun dësen a weideren immens realistesch gestallten 
Noutfall-Situatioune konnten d’ Participanten hiert nei geléiert 

Wëssen direkt ënner Drock op d’ Prouf stellen. Och den Ofschloss-
test vum Cours war a Form vun esou enger gestallter Urgence, wou 
direkt allen dräi Trainer uerg verletzt waren an d’ Participanten 
sech hu missten organiséieren, fir dass jidderee gutt versuergt 
gëtt.
Um Enn vun deenen zwee Formatiounsdeeg war sech jiddereen 
eens, dass een elo méi sensibel ass fir Noutsituatiounen ze 
erkennen an sech och prett fillt, fir am Eeschtfall kënnen entsprie-
chend ze reagéieren. Trotz deene verschiddene Stresssituatioune 
war et allgemeng eng ganz flott Ambiance a jiddereen huet neit 
Wësse matgeholl.

Lisa a Massimo 
Dikricher Guiden a Scouten

Ugefaangen huet alles mat der Iddi de Formatiounszenter vun de 
LGS um Neihaischen mat neiem Liewen ze fëllen. Dass d’Liewen 
an der Natur e feste Bestanddeel vun der Scoutsmethod ass, war 
eis all bewosst an dat wollte mer nees a de Virdergrond stellen. 
Esou ass d’Iddi komm ee Keltenhaus ze bauen, well d’Kelten 
eent vun de leschten Naturvëlker hei an Europa waren. No enger 
Bauzäit vun 3 Joer, déi mat Freed a Learning by Doing begleet war, 
war d’Keltenhaus fäerdeg gebaut. D’ Keltenhaus ass dunn 2008 
ageweit ginn, mat eisem éischte grousse Keltenfestival de Beal-
taine. An der Zäit no dem Bau, hunn mer un eiser Offer geschafft 
an esou hu mer Aktivitéiten ausgeschafft, déi et de Kanner spil-
leresch erméiglechen an d’Welt vun de Kelten an den Naturvëlker 
anzedauchen. 

Duerch eng spilleresch Aart a Weis an handwierklech Aktivi-
téite léiere Kanner a Jugendlecher d’Zesummenhäng an der 
Natur kennen. Dës Aktivitéiten am Beräich vun der Naturpäda-
gogik bidde mer eise Membere vun den LGS duerch Weekender a 
Campen un. Schoulklassen an aner Jugendorganisatioune kënnen 
och vun dëser Offer profitéieren. D’Demande fir bei esou Aktivitéite 
mat ze maache war immens grouss, dass mer decidéiert hunn, 
verschidde flott naturpädagogesch Aktivitéiten och ausserhalb 
vum Site unzebidden. Dëst ass a Form vun eise pädagogesche 
Koffere Realitéit ginn, déi kënne bei eis ausgeléint ginn. Een anere 
Volet deen eis um Häerz läit ass eise Chef eng Formatioun am 

Beräich Naturpädagogik an Outdoor-Aktivitéiten ze erméiglechen. 
Esou bidde mer am Kader vun der Chefformatioun vu n den LGS 
verschidde Sessiounen un. 

Méi spezifesch Formatioune fir Chef an Zesummenaarbecht mat 
der „Naturschule Deutschland“ am Beräich Naturpädagogik an 
aner Outdoor-Aktivitéite bidde mir zënter e puer Joer un. Wann och 
bis elo eis Aktivitéiten, déi ugebuede gi sinn an deene leschten 10 
Joer vun enge ronn 17000 Kanner a Jugendlecher genotzt goufen, 
bleiwe mer net op eise Lorbeere sëtzen. Esou wëlle mer déi nächst 
Joren eis Offer ausbaue fir de Kanner flott naturpädagogesch an 
Outdoor Aktivitéiten unzebidden. D’Offer fir Formatioun an Forma-
tioun continue vun de Chef bei den LGS soll ausgebaut ginn. Eis 
Ekipp Native Village soll och an den nächste Jore vergréissert 
ginn, esou dass nei Leit mat frëschen Iddien sech un deem eenze-
gaartege Projet Native-Village kënnen abréngen.

De 29. September war um Neihaischen eng Séance académique 
an eng Party fir déi 10 Joer Native Village ze feieren. Vill Leit, déi  
sech an deene leschte Jore fir de Projet Native Village engagéiert 
hunn, hunn sech zesumme fonnt an e puer flott Stonne matenee 
verbruecht.

10 Joer Native Village Outdoor 1. Hëllef
Outdoor Eischt Hëllef mat der „Outdoor Schule Süd“

Vum Zockerschock bis zur opgeschniddener Pulsoder
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Um Gilwellcamp* am September 2018 hu mir eis vill Gedanken 
zu den aktuellen sozio-politesche Stréimungen an Europa an der 
Welt gemaach. An mir waren eis séier eens : Als Guiden a Scouten 
kënnen mir d’Stëmme vun Friemenhaass an Diskriminatioun net 
akzeptéieren.
Mir wëllen eppes ënnerhuelen.
Um Kongress 2018 hu mir eng Resolutioun virgestallt, wou mir 
de Verbandscomité opgefuerdert hunn, eis an dëser Saach ze 
ënnerstëtzen an als Lëtzebuerger Guiden a Scouten kloer Positi-
onnement z‘ergräifen.
 Och eis Chef wollten mir an dëser Saach mobiliséieren a waren 
um Chefdag mat engem Stand vertrueden an hu mat der Aktioun 
« Paddel däi Kanu géint de Rietsstroum » all Cheffe mobiliséiert. 
Jidderee konnt eng Foto an engem Kanu maache fir een Zeechen ze 
setzen.

Och de Verbandscomité huet een Zeechen géint de Rietsstroum 
gesat am Communiqué de presse, deen si am Oktober erausginn 
hunn.

* De Gilwellcamp ass Deel vun dem 3. Formatiounszyklus. Dës 
Woodbadge-Formatioun huet als Zil, bei de Chef/tainen d‘Guiden 
d‘Scoutsmethod ze verdéiwen an sech méi perséinlech domat 
ausserneenzesetzen.

Paddel däi Kanu géint de Rietsstroum
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An dësem Platte Knuet presentéiere mer dir de Volet Expeditioun 
vum Mérite Jeunesse. D‘Expeditioun ass eng Aktivitéit déi, jee no 
Niveau iwwer 2 (Bronze), 3 (Sëlwer) respektiv 4 Deeg (Gold) geet mat 
Iwwernuechtung.
Fir d‘Expeditioun kënne vum Mérite ugerechent ze kréien, muss du 
just aktiv un der Virbereedung deelhuelen.

Als Guide a Scout ass d‘Liewen an der Natur an d‘Iwwernuechten 
am Fräien natierlech eppes Selbstverständleches an dës Aktivitéit 
also keng Affär. Du kanns d‘Expeditioun och an dengem Scoutsgrupp 
maachen.
Mell dech einfach bei ons iwwer merite@lgs.lu fir all Detailer ze 
klären.
Weider Infoe fënns de och op merite.jeunesse.lu.

Christopher a Romain

OPEN  CALL  

Mell dech op ic@lgs.lu mat Foto an Scouts-CV 
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OPEN  CALL  

Envoie un mail à ic@lgs.lu avec ta photo et CV

UNVRAI DÉFI POUR TOI!

L'EQUIPE  INTERNATIONALE  TE  C�ERC�E!

pour RaRo/jeunes chefs ayant entre 18 et 22 ans 
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International Camps 2019 
• 04.01-14.02 – 25th Australian Jamboree – Australia – CaraPio/RaRo/Chef
• 07-10.06 – Intercamp – Netherlands – AvEx/CaraPio/Chef
• 06-13.07 – Pacific Jambore – Canada – AvEx/Chef
• 22-26.07 – Connecte Jamboree – France – AvEx/RaRo/Chef
• 22.07-02.08 – 24th World Scout Jamboree – USA – CaraPio/Chef
• 27.07-03.08 – CamJam – UK – RaRo/Chef
• 27.07-03.08 – Charnwood International Scout and Guide Camp – UK – AvEx/CaraPio/RaRo/Chef
• 28.07-04.08 – 13th Harlem Jamborette – Netherlands – RaRo/Chef
weider Infoen och op https://international.lgs.lu/international-camps/
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Save the date!

www.lgs.lu

22
2018

DEZ

Friddensliicht
zu Rodange

11
2019

JAN

Neijoerschpatt
Géisserei

25
2019

JAN
Wëllefchers-STIP

26
2019

JAN

Admin.-Dag
Géisserei

02
2019

FEB
PS-Weekend

07
2019

FEB
E Patt beim Pit

01
2019

MAR
Iron-Chef

16
2019

MAR

St-Patricks Day
Keltenhaus

23
2019

MAR

GC-Formatioun
Neihaischen

29
2019

MAR
Iron-Scout

10
2019

APR

Working-Camp
Neihaischen

05
2019

APR

Black Out Survival
Neihaischen

19
2019

APR
Avex-STIP

06
2019

APR

JoCaPi
zu Miersch

28
2019

APR

Wëllefchers-Rally
zu Käl

Statutenekipp
D’Kapitel „Leedung, Verband, Struktur“ ass mat all sengen Artikelen als 
Propose fäerdeg. Op der Gruppenchefsrenconter ass iwwert d‘ Kapitel 
„Grupp, Memberen, Chef, Formatioun“ diskutéiert ginn. Déi Virschléi déi do 
gemaach goufe fléissen an den Text vun de Statutenartikelen an. All Infoen 
an eis Propose zu der Statutenännerung fannt der op https://statuten.lgs.lu/

vu 17 Auer un
LGS-Afterwork 

bei der Géisserei

Den offiziellen Deel fänkt ëm 19 Auer an der Géisserei un.
umeldung@lgs

Neijoerschpatt, Freideg den 11. Januar

Gegrills, Chilli, Zopp, Glühwäin a Co., Musek, Frënn, ... alles, 
wat d’Guiden a Scoute brauche fir gutt an dat neit Joer ze starten.

Virbestellung 100 Joer Buch
D‘100 Joer Buch wäert e visuelle Réckbléck op déi lescht 100 Joer vun de 
Lëtzebuerger Guiden a Scoute sinn. D‘Buch kascht 50€ a kann iwwer dësen 
Online-Formular (www.lgs.lu/100joerbuch) virbestallt ginn.


