
 

 

 

 

 MAMUTOVE NOVIČKE 
Mesečni informator Mamutovega stega – Kamnik 1 

letnik III., številka 1–2, 15. 12. 2014 

spremljajte nas na:  

kamnik1.skavt.net in 

facebook.com/mamutov.steg.9  

pišete nam lahko na: 

kamnik1@skavt.net 
glavni urednik: Tomi Tomšič, Napredni eko sokol, uredniški odbor: voditelji Mamutovega stega 

 
Miha Klobčar, Modri delfin, stegovodja  

 

Uvodnik 
Pošteno smo že zakorakali v advent in naš Mamut se je s svojimi skavtskimi 
novičkami končno zbudil iz poletnega spanja. Mamuti namreč – za razliko 
od medvedov – ne poznajo zimskega spanja, ampak počivajo čez poletje.  

Začudil se je, kaj vse je v tem času zamudil – taborne ognje, popotovanja, 
načrtovanja, začetek skavtskega leta in prihod novih članov, ki bi radi 
postali skavti, in še in še. O kar nekaj stvareh je pozabil poročati! Še dobro, 
da smo ga predramili vsaj pred prihodom Luči miru iz Betlehema: tol iko 
ljudi že komaj čaka, da jim spet prinese drobno lučko Upanja! Imel bo sicer 
kar nekaj dela, vendar ga prav nič ne skrbi, saj mu bodo naši skavti gotovo 
pomagali!  

Saj res! Ob vsej poplavi novoletnih jelk in božičnih pesmi, ki nas že cel 
mesec spremljajo na vsakem koraku, bi skoraj pozabil! Pripraviti se mora na 
božič, na prihod našega Odrešenika! Želi, da bi bilo Jezusu toplo in prijetno,  
a ne samo v jaslicah, ki mu jih bo postavil, ampak tudi v njegovem srcu …  

Pa ti? Že veš, kako boš sprejel novorojeno detece? 

Blagoslovljen božič in vse dobro v letu, ki prihaja, vam želijo voditelji 
Mamutovega stega! 

Poslanica Luči miru iz Betlehema 2014
»Hvala, Prijatelj. 

Dobil sem Tvoj dar. 

Prižgal si ga v Betlehemu 
in poskrbel, 

da je prišel do mene. 
Sprašujem se, zakaj sem ga dobil.« 

 

»Dobil si priložnost. 

Bodi odgovoren in pusti svoj pečat. 
Poskusi. 

Koliko ti je mar?« 
 

GESLO: 

Za Tvoj dar mi je ____ mar. 

Sprejemi Luči miru iz Betlehema po okoliških cerkvah 
kraj datum kraj datum 

frančiškani Kamnik torek, 16. 12., 1830 Šmartno v Tuhinju sobota, 20. 12., 1800 

Gozd nedelja, 21. 12., 1000 Špitalič nedelja, 21. 12., 1000 

Mekinje nedelja, 21. 12., 1000 Šutna nedelja, 21. 12., 1800 

Motnik nedelja, 21. 12., 730 Tunjice nedelja, 21. 12., 1000 

Nevlje nedelja, 21. 12., 1000 Vranja Peč torek, 16. 12., 1700 

Sela pri Kamniku sreda, 17. 12., 1800 Zgornji Tuhinj ponedeljek, 15. 12., 1800 

Stranje torek, 16. 12., 1800 Aljaž Šter, Predani orel 

 Zbiranje plastičnih pokrovčkov – Bo potekalo tudi letos. Na našo pomoč računa družina 6-letnega Aljaža Kerna iz 
Komende, ki zaradi težkih zapletov ob porodu zaostaja v razvoju za vrstniki, je na invalidskem vozičku in ne govori. 
Hvaležni bodo vsem, ki ste jim pripravljeni z zbiranjem plastičnih pokrovčkov pomagati in s tem narediti nekaj koristnega 
tudi za okolje. Škatla, v kateri zbiramo pokrovčke, se nahaja v skavtskih prostorih. Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

Zgodilo se je pred kratkim … 

 Začetek letošnjega skavtskega leta – »Se spomniš trenutka, ko prvič si ogenj prižgal, obrazov s katerimi na novo si 
pot se podal?« … Mamutov steg iz Kamnika se je podal na še eno novo skavtsko  pot. In ker se mora vsaka pot nekje 
začeti, se je ta 28. 9. 2014, na prelepo nedeljsko jutro, na poti proti Kamniški Bistrici. Cel steg se je zbral pri spodnji 
postaji velikoplaninske nihalke, kjer se nam je pridružilo kar precej novih članov, še več pa jih je prestopilo iz kolonije v  
krdelo, iz krdela v četo, iz čete v klan, pa tudi iz klana med voditelje.  
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Bobrčki in bobrovke ter njihovi prijatelji iz gozda. Aljaž 

Šter, Predani orel 

Po skupinah smo se odpravili po Koželjevi poti do izvira Bistrice, vmes pa nas je čakalo nekaj zanimivih nalog in Mesua  z 
malico . Ko smo vsi prispeli na cilj, smo imeli v največji katedrali, ki so jo obdajali kamniški vrhovi, sv. mašo. Daroval jo 
je naš duhovni asistent p. Mari Osredkar. 

Po vsem tem pa je sledila … slastna pojedina (dragi starši, hvala vam, da nismo bili lačni ) in druženje. Tako se je 
zaključil naš dan, skavtsko leto Kamnika 1 pa se je tako začelo. Katarina Zabret, Živahna mačka 

 Novice iz bobrišča – V letošnjem letu našo kolonijo obiskuje 
14 bobrov in bobrovk. Imeli smo že dve srečanji; prvo smo 
večinoma preživeli na Malem gradu, kjer smo sprejeli medse 
nove člane in spoznali prvi del zgodbice o družini Jezernik (Iz 
knjige Prijatelji gozda). Vsak je moral splezati skozi hlod, nato 
smo se posladkali z borovničevo marmelado in jabolki.  

Skavti si želimo čim več srečanja preživeti zunaj, tako smo 
tudi na drugem srečanju na skavtskem vrtu iskali skriti zaklad. 
Najdeni listki, opravljene naloge (poskoki, počepi, bansi, 
pesmica, uganke …) so nas popeljale do kompostnika, kjer 
smo našli skrivnostno škatlo. V njej so se nahajali novi 
skavtski kroji. Najprej smo se pogovorili, kaj je skavtski kroj, 
kdaj se nosi in kaj predstavlja. Slovesno smo razdelili kroje, se 
pogovorili še o znaku ZSKSS, potem pa smo šli novi skrivnosti 
na pot.  

V temi smo prispeli v skavtsko sobo. Na začetku nas je bilo 
malo strah, posedli smo se in čakali. Glasovi iz ozadja so začeli brati nadaljevanje naše knjige Prijatelji gozda in ob 
omembi imen (Veliki bober Keo, bober Glo, Veverica Tik-Tak, sova Malakaj) je svetilka osvetlila steno. Na steni so bile 
živali, ki živijo v in ob bobrišču. BB stena, kot smo jo poimenovali, je še zadnji manjkajoči košček v naši skavtski sobi. Vse 
druge veje že imajo svoj kotiček na steni (VV, IV, PP). Da je stena BB nastala, je velika zasluga voditeljev PP Helene 
Zabret in Aljaža Štera in njune skupine popotnikov in popotnic (klan). Dve leti so risali, ustvarjali, barvali in tako je 
nastala zelo lepa stena, ki bo sedaj v pomoč naši koloniji, ko se bomo pogovarjali o naših bobrih. Klan A je to – HVALA 
LEPA ZA VAŠ TRUD! BB smo veseli, da vas imamo in vam kličemo: Trden jez! Bober Ita 

 Kotiček volčičev in volkuljic – Pri volčičih in volkuljicah se nam letos res veliko dogaja, vsekakor pa mnogo več, kot 
uspemo slikati . Do sedaj smo že sporazumno sprejeli zakone krdela in spoznali džungelske prebivalce. V krdelo pa 
smo tudi sprejeli vse nove volčiče, za katere je Balu dal na skali posveta dobro besedo, Bagira pa nam je, čeprav sedaj 
lovi v drugi džungli, ulovila zelo okusnega bika. Tega smo s pomočjo dobrega opazovanja odkrili v temnem gozdu. Volčiči 
mladiči so dobili svoje nove kožuščke ter se počasi privajajo na življenje v džungli, se učijo džungelskih zgodb in pridno 
lovijo plene. Prejšnji sestanek pa je bil še posebej zanimiv, saj nas je obiskal tudi sv. Miklavž ter za nas pustil darilca, 
videli pa smo tudi ognjemet in se prvič uspeli slikati. No skoraj . Pa kar sami presodite. Kmalu se vam oglasimo s še več 
utrinki iz džungle. Dober lov! Akela 

 

 

Volčiči in volkuljice. Avtor Polona Pevec, Navihana mačka  

 Jesenovanje izvidnikov in vodnic – Jesenovanje IV je letos potekalo od 24. do 26. oktobra 2014 v Klancu pri Kozini. 
Trajalo je od sobote dopoldne do ponedeljka popoldne. Tabora se je udeležilo 26 mladih, aktivnosti pa je vodilo 5 
odraslih voditeljev.  

Na lokacijo so izvidniki prišli z avtobusom in takoj po prihodu je sledila razporeditev po sobah in  prosti čas. Zvečer smo 
imeli sprejem novincev, kjer smo s toboganom zaupanja sprejeli vsakega posebej in se tako povezali med seboj in 
zaželeli dobrodošlico. Sledil je sprejem in potrditev novih pravil, ki je potekal v stilu angleškega sodišča. Obiskali s o nas 
tudi zamejski skavti iz Trsta. Otrokom smo pokazali razširjenost skavtov po celem svetu in s tem tudi različno 
prepoznavnost med nami.  



 
Pume na izletu. Urška Pečevnik, Hiperaktivna puma 

Naslednje jutro smo s telovadbo in zajtrkom začeli nov dan. Izvidniki so se porazdelili v vode. Sklicali smo vodni ke in vse 
izvidnike poslali na orientacijo. Tako so spoznavali zemljevid in se orientirali po primorski pokrajini. Bila je odlična 
priložnost povezovanja med seboj v vodu, še posebej v odločilnih trenutkih, ko pride do nesoglasij. Na točkah pri 
orientaciji smo jim predstavili funkcije v vodu, dali nalogo za vsaj eno dobro delo na taboru in manjši kviz o Bi -Piju.  

Po prihodu nazaj smo imeli katehezo na temo stvarjenja. Tema je bila usmerjenja v opazovanje vseh dobrot in lepot, ki 
nam jih svet podarja, za mir, ki nam je tukaj dan in s prošnjo za mir na svetu, kjer jim je ta odvzet.  

Kasneje smo imeli priprave na večer in častni svet. Častno smo sprejeli nove voditelje in nove vodnike, katere so 
potrdili. Po častnem svetu je sledil zabavni večer in skupinsko izdelovanje sadne kupe s čokolado. Napihnili smo tudi 
balone kot presenečenje za dva izvidnika, ki sta ravno tisti dan imela rojstni dan. Sledila je noč brez piska.  

Naslednje jutro smo zgodaj vstali, po zajtrku smo skupno pospravili hišo in se pripravili na  mašo. Po maši smo z 
jesenovanjem zaključili, se poslovili in se skupaj s starši odpeljali domov.  Sara Omovšek, Ustvarjalna aligatorka 

Zgodilo se je pred mamutovim poletnim spanjem … 
 Dve novi Mamutovi družinici – V letošnjem poletju sta nastali kar dve novi Mamutovi družinici. V najkrajši noči 

letošnjega leta, ob uradnem začetku poletja, sta se v Ljubljani vzela naš stegovodja, Miha Klobčar, in njegova izvoljenka, 
Jona Oven, tudi skavtinja iz stega Ljubljana 2. Slabe tri mesece kasneje, ob izteku poletja, pa sta jima v Moravčah sledila 
še naš dolgoletni voditelj Tadej Uršič in njegova izvoljenka, Klara Štefan, prav tako skavtinja iz stega Moravče. Vsem 
mladoporočencem iskreno čestitamo in jim želimo obilo Božjega blagoslova na skupni poti. Če pa bo Bog slučajno kdaj 
zaseden, pa bomo z veseljem tako ali drugače priskočili na pomoč tudi mamuti :). Tomi Tomšič, Napredni eko sokol 

 Izlet voda Pum ali Vod Pum gre v lajf – Pred Frančiškani 
smo se zbrale ob 8ih zjutraj in si v nahrbtnike naložile vse, kar 
smo potrebovale. A presenetilo nas je nekaj nenavadnega. Ko 
je Barbara zlagala šotorko v svoj nahrbtnik, je na tla padel 
nekakšen bel listič. Zelo smo se začudile in ga prebrale. Na 
njem je pisalo, da moramo ob poti slediti sledem gozdnega 
pritlikavca, ki nas bodo pripeljale do našega cilja. 

Tako smo se s še večjim zanimanjem in motivacijo pognale na 
pot. Po eni uri smo naredile prvi postanek na jasi pred 
vstopom v gozd, pomalicale, in spet krenile na pot. Čez nekaj 
časa pa smo na veji zagledale nenavadno belo znamenje, po 
katerem smo se orientirale in prispele v Samotni mlin. Tam pa 
smo našle napotke, ki so nam narekovali, da naj se najprej 
najemo in se šele potem vrnemo do določenega križišča. 

Namestile smo se ob potoku in se zaposlile z algami in 
drugimi zanimivimi naravnimi čudesi. Okrog 12ih pa smo 
svoje želodčke že polnile z okusnimi pečenimi hrenovkami. 
Čez kakšno uro pa še s kompotom. 

Za tem pa smo že zaslišale klice pritlikavca, ki so nas 
nagovarjali, naj se odpravimo nazaj, proti prej omenjenem 
križišču. Ko smo prispele, smo začele preiskovati okolico in v 
grmovju ob potoku zagledale škatlo in jo odprle. V njej pa so 
bila darilca za na rutko in za pod zob. 

Zadovoljne, nasmejane, utrujene in site smo se odpravile 
nazaj domov. Lucija Pevec, Luštna puma 

 Zaključni IV izziv za Aligatorke – 3. 5. 2014 smo se Aligatorke več kot zasluženo udeležile zaključnega Iv izziva. 
Uspešno smo opravile štiri mesečne izzive: vsak dan smo pojedle eno jabolko, telovadile smo, obiskale starejšo osebo in 
skupaj šle k maši. Skupaj z 200 drugimi izvidniki in vodnicami smo se zbrale v Ljubljani in naslednjih nekaj ur spoznavale 
našo prestolnico. Naša pot je bila poučna in malce naporna, a predvsem zabavna. Po orientaciji in sprehodu ob 
Ljubljanici, kjer smo mimogrede opravile še mnogo zabavnih nalog, smo se odpravile na ljubljanski grad, kjer je potekal 
zaključek. Skupaj z drugimi vodi smo sestavili geslo letošnjega iv izziva: dober boj smo izbojevali, tek dokončali, vero 
ohranili. Po skupnem slikanju smo še enkrat zagrizli v jabolka ter odšli domov s še eno super skavtsko izkušnjo več . Ema 
Osolnik, Plemenita aligatorka 

 Misija: Skladišče pospravi se! – Pod taktirko stegovih šefov za skladišče in vrt, Lenarta in Aljaža, je v soboto, 10. 5., 
potekala skvojeva akcija urejanja vrta in skladišča. Zbrali smo se ob 8 ih in kar takoj zavihali rokave. Bili smo tako pridni, 
da se je za nami kar kadilo. No, tudi dejansko se je kadilo na frančiškanskem vrtu, kjer smo zakurili manjši kres, saj smo 
iz skladišča zvlekli kup neuporabnih stvari. ;) 

Istočasno je manjša skupinica voditeljev delala na vrtu, kjer smo kosili, sadili, pleli, zalivali, strigli, kopali, pulili, g rabili, 
odnašali in obrezovali. V času kosila nam je naša Mesua pripravila toastke, ki so izginili, kot bi mignil, saj smo bili lačni 
kot volkovi. Za posladek smo dobili še jagode … mmmmm!^^ 

Končni rezultat: v nulo sčiščeno in pospravljeno skladišče, vrt kot iz škatlice in polni želodčki okusne hrane! :). Rok 
Klobčar, Neugnani delfin 

 



 Vitezovanje, skavtske obljube in zaključek skavtskega leta 2013/14 – Pestro, zabavno in poučno skavtsko leto  
se spodobi okronati s primernim zaključkom. Srečanje na »Komenškem fevdu« smo nekateri začeli že v soboto, 17. 5., 
najmlajši pa so se nam pridružili v nedeljo.  

Najprej je bilo potrebno pripraviti prizorišče – postaviti členar, stranišče, bivake in namestiti vrečke za smeti. Popoldne 
smo se razigrano podili po pokošenem travniku, raziskovali gozdna čudesa in se skoraj do onemoglosti naklepetali.  

Zvečer smo na bližnjem hribu v soju bakel medse sprejeli 3 nove viteze, ki se bodo z meči in ščiti odslej še bolj srčno 
borili za pravico in resnico. Na okrogli mizi smo si skupaj z ostalimi vitezi izmenjali nekaj modrih, n ato pa lahkih nog 
odhiteli v tabor, kjer nas je že čakalo ljudstvo. Vsi smo z veseljem planili na izbrano sadje, ki se ga pomaka v čokolado, in  
ga uspešno pokončali. Noč smo pogumno prespali v bivakih in členarju. Prijetno nas je uspavalo škrebljanje dežni h 
kapelj, ob 4.30 pa se je že oglasila prva budilka. Takrat so se novega dne glasno razveselile ptice.  

Da skavti vsako juto pred zajtrkom telovadijo, ste verjetno že vedeli. Uspešno smo se uprli toplim spalkam in 
poležavanju ter se s tekom pognali v rosno in malce blatno nedeljo. Dopoldne je bilo posvečeno pripravam na zadnja in 
najbolj pomembna dogodka tega vikenda: sv. mašo in obljube. Postavili smo še oltar in križ ter ju lepo okrasili s šopki 
naših bobrčkov. Ob 14ih so se nam pridružili še starši, bratci, sestrice ter dedki in babice in skupaj smo se v mašni daritvi 
zahvalili za vse lepo v preteklem skavtskem letu. V kvadratu smo medse tudi uradno sprejeli 5 bobrčkov, 5 volčičev in 
volkuljic, 12 izvidnikov in vodnic ter eno klanovko. Obljubili so, da bodo pazili na svet, služili Bogu in domovini, 
pomagali bližnjim in izpolnjevali skavtske zakone. 

Ostali smo lahko obnovili svojo obljubo in spomine nanjo, prav vsem pa so taki dogodki lahko spodbuda za pozitivne 
spremembe v življenju. Po nasmejanih obrazih in ponosu v očeh mladih sklepamo, da so se najbolj razveselili rutk, ki jih 
bodo odslej spremljale na njihovih skavtskih in življenjskih poteh. Tudi takrat, ko bodo kdaj morda počivale v domači 
sobi. Enkrat skavt, vedno skavt!  Alenka Kavka, Zvita lisica 

 Kaj pa pravijo o obljubah naši najmlajši skavti in njihovi starši?  

Kaj ti pomeni skavtska obljuba?  

– Vesela sem, da lahko z njo naglas povem, da verujem. Bobrovka Ajda 

– Skavtska obljuba  se mi zdi lepa in pomembna. Počutila sem se dobro. Bila sem ponosna. Najbolj se spomnim, ko sem 
dobila rutko in, da sem se igrala s prijateljico. Bobrovka Dora 

Kako si se počutila ob sprejemu skavtske rutke? – Počutila sem se fino in bila sem vesela. Potrudila se bom biti čim bolj 
prijazna do vseh in imela bom rada naravo. Bobrovka Špela 

Kako ste doživljali obljubo vaše bobrovke?  

– Čutila sem predvsem globoko hvaležnost Bogu in skavtom, ki so jo tako toplo sprejeli medse. Mami Metka 

– Počutila sem se ponosno, da se je hči pridružila skupini mladih, ki se učijo živeti z naravo, v njej, se družiti in delati 
dobre stvari. Mami Lučka 

– Meni se pa vedno milo stori, ko moj otrok prestopi novo stopničko. Lepo . Mami Mirjam 

 
Obljube. Avtor fotografij Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica  



 Z domačimi dobrotami smo zbirali denar za nov šotor – Skavt je iznajdljiv. Z zbiralnimi akcijami starega papirja 
pridno zbiramo denar za nakup novega členarja. Ker pa to ne bo dovolj, smo se skavtski voditelji dogovorili, da bomo v 
naslednjih mesecih pridno pripravljali ozimnico za prodajo (sirupe, marmelade, čajčke …) in jeseni po nedeljski sveti 
maši postavili stojnico ter ponudili obiskovalcem našega svetišča te izdelke v zameno za prostovoljne prispevke.  

V soboto, 25. 5., smo voditelji naredili prvih 15 litrov bezgovega sirupa. Bilo je prav zabavno in veselo, tako da smo 
sklenili, da nadaljujemo še drugič in seveda tudi na taborih se bomo potrudili, da bodo police skavtskega skladišča do 
jeseni polno založene z raznimi dobrotami. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 

        

Voditelji pripravljajo zimsko ozimnico. Avtor Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica  

 Poletna dela na vrtu – Poletje je bilo že v polnem zamahu in verjamemo, da ste uživali v počitnicah in komaj čakali, da 
se začnejo poletni skavtski tabori. Voditelji pa med tem časom vsekakor nismo počivali. V petek, 4. 7., smo se dobili na 
našem skavtskem vrtu in uspešno odstranjevali plevel (ki ima res krasne pogoje, ker vztrajno raste), nabirali višnje  in 
kopali krompir. Tako je postal naš vrtiček spet krasen in komaj smo že čakali na nove pridelke, ki smo jih vzeli s seboj na 
poletne tabore. Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 

   

Stanje na vrtu pred – med – in po delovni akciji. Avtor Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica  

 

V objektivu – Prenovljena grafična podoba naše skavtske organizacije 
SKAVTI. 

To smo mi. Vsi vemo, kdo so in smo SKAVTI. Smo mladi, ki 
nočemo ostati zaprti v svoji sobi, zaprti pred svetom. 
Želimo in hočemo spreminjati svet na bolje, puščati sled 
in biti aktivni. Smo mladi, ki se zavedamo, da smo 
Slovenci, kristjani in bi radi postali odgovorni člani vsake 
skupnosti v kateri živimo. 

Na Svetu Združenja smo se odločili, da to tudi jasno in 
odločno sporočimo svetu. Zato smo prevetrili in osvežili 
svojo podobo. Namesto nejasnosti, zmede in znaka s 
kratico ZSKSS (kdo poleg nas pravzaprav ve, kaj pomeni?) 
smo svojo podobo in svoje ime jasno izpostavili.  

Od sedaj je naš uradni logotip:  

Uradni logotip ZSKSS je sestavljen iz belega napisa Skavti v 
modrem podolgovatem okvirčku in oranžnega simbola 
ZSKSS, ki je nad črko i namesto pike. Črka t v besedi 

“Skavti” je v obliki križa (pripadnost katoliški veri). Vse tri 
barve, ki so zastopane, imajo svojo simboliko. Modra: 
svoboda, modrost, umirjenost, dostojanstvo; bela: čistost, 
iskrenost, preprostost; opečnato oranžna: barva kranjske 
lilije, barva opeke (osnovni gradnik), mladost, gorečnost, 
igrivost. Uporablja se na vseh uradnih dokumentih, v 
dopisih, gradivu, na letakih, plakatih in ostalem 
promocijskem materialu. 

In naš nov svež in mladosten znak: 

 



 
Božična idila razstave jaslic 2013. Erika Klemenc, Ustvarjalna 

veverica 

In kaj pomeni naš nov simbol? Je opečnato oranžen 
stiliziran obris triperesne deteljice z lilijo v svoji sredini. 
Triperesna deteljica predstavlja skavtinje, lilija pa skavte. 
Deteljica in lilija sta povezani, kar simbolizira sovzgojo. Na 
sredini lilije je kompasova igla, ki označuje pravo smer, v 
stranskih listih lilije dve peterokraki zvezdi, ki simbolizirata 
10 skavtskih zakonov. 

Našitek pa bo zares kmalu viden na naši krojih :).  

In, ne, to ni nekaj novega, nismo novo Združenje in 
ničesar ne obžalujemo ali se sramujemo. To je korak 
naprej, korak k prepoznavnosti in jasnemu sporočilu, ki bi 
ga radi sporočili sebi in svetu – Vedno pripravljeni – ŽE 25 
LET. Tadej Uršič, Športni gams 

 

Za konec – Povabilo na tradicionalno razstavo skavtskih jaslic 
 

V začetku meseca novembra smo vse 

skupine dobile pismo z naslovom:  

KLAN VAS IZZIVA, 

kjer smo si lahko prebrali, da 

bo tudi letos na 

samostanskem vrtu na sam 

sveti večer otvoritev razstave 

jaslic, ki jih bodo pripravile 

naše skupine. Naj izdamo samo letošnjo tematiko risanke – risani 

filmi – zgodbe – pravljice. Pri izdelavi moramo sodelovati vsi člani 

veje (kolonija, krdelo, četa, klan, SKVO).  

Še pomembna informacija:  

Jaslice bodo za javnost uradno odprte na sveti večer, 24. 12. 2014, pri otroški 

polnočnici (18,30) in po polnočni sveti maši, kamor ste vsi lepo povabljeni!  

Trden jez, dober lov in bodite pripravljeni!  

Vaš klan A je to?! 

Naše skupine že pridno žagajo, ustvarjajo, zbirajo material, šivajo … Pridno delajo, da bodo vsake 

jaslice res nekaj edinstvenega. Pridite pogledat 24. 12. 2014 – otroška polnočnica se začne ob 18:30, 

polnočnica pa seveda ob 0:00. Po obeh svetih mašah ste povabljeni na skavtski samostanski vrt. 

Veseli bomo vašega obiska, še bolj pa bomo vesli, če boste povabilo ponesli še drugim (znancem, 

prijateljem, sorodnikom …). Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica 

 

 


