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Gentiany

Vítame vás v 1. newsletteri

Gentiany. Sú tu zhrnuté všetký

dôležité informácie a aktuality.

Nové zloženie zborovej rady

V januári tohto roku sme uskutočnili online zborové zhromaždenie,

kde sme okrem iného zvolili členov zborovej rady.  

Vodca zboru Vojtech Zgrebňák (Volt) 

Zástupca pre duchovno (Ján Mahút Bráško) 

hospodárenie (Samuel Štefan Mahút - Korbáčik) 

komunikáciu (Matúš Mahút - Korba) 

program & vzdelávanie (Dolný Kubín) (Kristína Máliková) 

program &vzdelávanie (Zákamenné) (Marek Michlík - Ponožka) 

Vodca 1. oddielu (Viliam Podbrežný - Vilo) 

2. oddielu (Alžbeta Fedorová - Betula) 

11. oddielu (Marek Michlík - Ponožka) 

91. oddiel (Magdaléna Hrčkľáková - Megy)

Letný skautský tábor

Po minuloročnej pauze veríme, že tento rok sa nám podarí uskutočniť

letný tábor. Vodcom ako naposledy bude Vojtech Zgrebňák - Volt.

Opäť budeme rozdelený z kapacitných dôvodov na Dolnokubínsku

(spolu s Mútnym a Pribišom) a Zákamennskú časť. V dolnokubínskej

časti sme sa rozhodli pre zmenu, tábor nebude rozdelení na

skautov(skautky) a vlčatá(včielky), ale na chlapčenskú a dievčenskú

časť. Už máme určené aj dátumy: 

Predvoj 1. - 4.7. (pre všetkých rangerov a roverov) 

Chlapci DK 5. - 16.7. 

Dievčatá DK 15. - 25.7. 

Vlčatá Zákamenné 26. - 30.7. 

Skauti Zákamenné 30. - 9.8.  

Závoj 9. - 11.8. (pre všetkých rangerov a roverov)

pomoc Kubínskym dôchodcom

V týchto dňoch naši dospelí skauti roznášajú rúška, informačné letáky

a všetko potrebné pre našich dôchodcov v Dolnom Kubíne. Sme radi,

že mesto nás o pomoc poprosilo a sme hrdí na našich skautov, ktorí s

radosťou vykonávajú všetko potrebnév tejto náročnej dobe, kedy sa

musíme zomknúť spolu.
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2% pre Gentianu

Rok 2020 bol pre nás ako pre mnohých náročný. Museli sme presunúť

skautovanie do online sveta a veľa akcií zrušiť ako napríklad náš

milovaný letný tábor. Napriek tomu sme fungovali a pomáhali mestu

so zvládnutím pandémie. Nosenie obedov, šitie rúšok a pripravenosť

pomôcť všade tam, kde to bude potrebné. Na všetky dobré veci z

predošlých rokov by sme chceli nadviazať aj v roku 2021 a ak sa

podarí, tak niečo nové k nim aj pridať.

Štatistika 2021

169 členov

91 dievčat 78 chlapcov

2 predškoláci  

41 vĺčat 

61 skautov  

31 rangerov  

16 roverov  

18 dospelích skautov

chcem podporiť

http://53zbor.skauting.sk/2percenta/


1. oddiel skautov brata Pamajorána

2. oddiel skautiek Farebné Pastelky

11. oddiel Vojtaššákových skautov

91. oddiel Vojtaššákových skautiek
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