Scouten vun Doheem
Wei et fir de Moment ausgesäit wäerte mir eis dëst Scoutsjoer jo
leider net méi kennen treffen ☹ Dëst mecht eis genau wei iech
warscheinlech richteg traureg…
Et ass schued, dass mir de Moment wou d’Wieder sou gutt ass, net
kënnen zesummen duerch Wisen a Bëscher zeien an zesumme
Spaass hunn. Mee wei dir sécher wësst, ass dëst wichteg fir eis
Gesondheet ze erhalen an sou musse mir all weiderhin staark sinn.
Verschidde Wëllefcher hunn déi läscht Wochen awer genotzt, fir un
hire Badger ze schaffen. Bravo un jiddereen, deen eis do schon
eppes geschéckt huet. Et mécht eis vill Spaass dat ze gesinn 😊
Geschwënn wäerten och déi éischt fäerdeg gemaache Badger
sech op de Wee bei iech heem maachen!
Mir hunn eis fir des fläisseg Wëllefcher oder och déi Wëllefcher déi
sech flait vun den ugebuedenen Badger net ugesprach gefillt hunn,
elo 2 nei Saachen iwwerluecht:
De Cycliste, also de Velosbadge
De bronze Feil
Op den nächste Säiten gesäis du, wats du heifir maache muss.
Wei och bis elo ass alles fräiwëlleg an mir freeën eis iwwer all
Message vun iech 😊
Ganz léif Scoutsgréiss, Är Cheffen
All d’Videoen oder Fotoen oder soss eppes kennt dir bei d’Ylva
schécken.
Addresse: 12, rue des Champs L-5320 Contern
E-mail : ylva.wellefcher@outlook.de

Wanns du op dëse Fanger drecks kënns du bei en aanert
Dokument, bei dësem Fanger zum Beispill op d’Seit wous du de
Vademecum fënns 😊
Cycliste
Badge

Kriterie/Erklärungen
Vademecum S.149:
Velo fuere kënnen
→ Maach heifun Fotoen oder e Video
De Code de la route fir de Velofuerer kennen
➔ Kuk dir heifir d’Dokument „Eist Kand an sein Velo“

an dëse

Video un
E Velo hunn an en an engem gudden Zoustand halen
➔ Mach eis Fotoen oder e Video vun dengem Velo
E Geschécklegkeetsparcours fueren : Bau dir selwer e Parcours, du
fënns am Dokument Ideen fir deen Parcours.
➔ Mach Fotoen oder e Video vun dir op dengem Parcours
Wëssen, wéi ee sech sécher equipéiert fir mam Velo ze fueren
➔ Mach Fotoen, e Video oder mol dech mat dengem
Equipement fir Velo ze fueren
Deng Velospistë kennen
➔ Mach en Tour mam Velo op denger nootster Velospist
Freihänneg um Velo fuere kënnen
➔ Dëst ass schon eischter fir ganz gutt Velosfuerer. Mach dat
just, wanns du dech sëcher fills. Et ass net noutwendeg fir de
Badge ze kreien.

Bronze Feil
Vademecum Seit 153: Mir hunn dei fir eis wichtegst Punkten
erausgewielt. Fir de Feil muss een mei maachen wei fir ee Badge, dësen
ass awer och mei wertvoll
Och wanns du just e puer Punkten erfëlls,
kanns du nächst Joër un desem Feil weiderschaffen.
Badge

Kriterie/Erklärungen
Ech wees, wat d´FNEL-Ofzeeche bedeit (Vademecum S.51)
➔ Print d’Ofzeechen op der nächster Seit aus, beschrëft dei verschidden
Zeechen a scheck eis eng Foto
Ech kennen d´Devise vun der FNEL (Vademecum S.53)
Ech kennen d´Indianerschrëft (Vademecum S.118)
➔ Fir dës 2 Punkten ze verbannen, lies d’Devise, schréif se op
lëtzebuergesch an Geheimschrëft an scheck eis eng Foto
Ech kennen d´Heemecht
➔ Hei kanns du se e puer mol lauschteren a matsangen, du muss eis
heifir kee Beweis schecken
Ech hunn de Sportlerbadge
➔ Du wees jo wats du dofir mache muss
Ech wees, wouhin a wéi ech am Noutfall telefonéire muss (Vademecum S.74)
➔ Film dech weis de (natierlech net richteg!) uriffs fir en Noutfall ze mellen
an dei wichteg Informatiounen all duerchgëss
Ech kann de platte Knuet an déi einfach Schléng (Vademecum S.138-139)
➔ Mach eis eng Foto oder e Video vun deenen 2 Kniet
Ech bastelen eppes Flottes a stellen et der Meute vir
➔ Bastel eppes Flottes a scheck eis eng Foto dofun
Ech kenne mäin Duerf
➔ Mach e kleng Plakat iwwer dein Duerf. Schreif wei et heescht, a
weienger Gemeng et leit, päsch flait puer Fotoen drop oder schreif wat
soss wichteg ass
Ech hëllefen doheem a kann eng Klengegkeet kachen
➔ Kach alleng oder mat dengen Elteren eppes an scheck eis eng Foto vum
Resultat
Ech wees, wéi de Mowgli bei d´Wëllefcher komm ass (Vademecum S.15-17)
➔ Lies d’Geschicht a mol e Bild dozou

Hei nach puer Ideen vun der FNEL, wanns du Loscht
hues dech ze amüseieren

https://youtu.be/e-i4FUp-RFg

