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Klemen in Gašper med veliko igro na IV zimovanju 

na Visokem, Ljubljana 4

Na poti na zimovanje, četa Ptuj 1

IV zimovanje v Sv. Joštu nad Kranjem, Nova Gorica 1

aktualno; V vETRU

odkrivajmo Slovenijo; multi skavt Praktik

Foto: Matevž Kovačič

Foto: Izidor Tikvič

Foto: Teja Černe

Foto: Urban Lesjak

Foto: Urška Mlekuž

Foto: Nuša Krajnc

Foto: Agara Vučemilovič

Mmmmm, tortilje na SKVO vikendu, Bovec 1

Počitek v jaslih, četino zimovanje na Vinski gori, 

Slovenska Bistrica 1

Zimovanje Klana lopatkarjev v Drašičih, Ribnica 1

Knežji gala ples, klan Knezi obložene mize, Celje 1

Zimovanje klana Krško 1 na Krstenici.

Foto: Žiga Kamenik
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Hočem s teboj, Gospod, s teboj. Skavti bi 
morali biti vedno pripravljeni, a kljub temu 
včasih zmanjka energije, baterije so prazne 
in tista iskrica v očeh ugasne. Ko te razjezi 
sovoditelj, ko te užali prijatelj, ko te nihče 
več ne posluša in se nimaš komu potožiti. 
Takrat ne pozabi, da je ob tebi vedno tudi On. 
Skavti se radi zanašamo drug na drugega. 
Volčič, ki ne zna pospravit spalne vreče, 
si misli: »Pa saj mi bo voditelj pomagal.« 
Izvidnik, ki mu ne uspe zakuriti ognja, si 
misli: »Saj bo že vodnik poskrbel, da bomo 
kaj jedli.« Popotnica, ki ne ve, koliko stvari 
bi si naložila v nahrbtnik, razmišlja: »Saj 
se vedno najde kavalir med klanovci, ki bo 
nesel del moje prtljage.« In konec koncev 
smo tu voditelji, ki pravimo: »Če ne bom 
jaz utegnil pripraviti, bo moj sovoditelj, 
ki obvlada improvizacijo, rešil situacijo.« 
Lepo je, da drug drugemu zaupamo 
in si med seboj pomagamo, vseeno pa 
ne smemo nikoli odnehati, še preden 
smo sploh začeli, še preden smo sami 
poskusili. Nikoli ne smemo pozabiti, 
da se lahko zanesemo še na nekoga, 
na nekoga, ki sicer stvari ne bo opravil 
namesto nas, nam bo pa dal moči, da 
to storimo. To je naš prijatelj – Jezus. 
Ne glede na težo bremena, ki ga 
nosimo, ga vedno nosi z nami. Tebi 
ostal bom zvest, Gospod, tebi bom 
zvest.

Urška Primožič,  

Iznajdljiva koala , Škofije 1 
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 � Ste v redu frančiškank Marijinih misijonark. 
Kakšne so značilnosti vašega reda?

Kot že samo ime pove, smo misijonarke. 
Živimo v veselju in preprostosti tako kot 
Frančišek, ki nam s svojim zgledom pomaga, 
da opravljamo misijonarsko delo kjerkoli v 
družbi, še posebno tam, kjer je Cerkev malo 
navzoča ali pa je sploh ni. Naše poslanstvo je 
oznanjati veselje in radost, da je Jezus vstal 
in da nas ima rad. To želimo prinašati na zelo 
preprost način, in sicer tako, da najdemo go-
vorico, ki jo ljudje danes razumejo. To počne-
mo tako, da enostavno smo s človekom, ga 
sprejemamo, poslušamo in s tem, ko me ta 
evangelij tudi živimo, oznanjamo veselje in 
radost ljudem okoli nas.

Marijine misijonarke pa smo predvsem zaradi 
Marijine drže, da znamo sprejemati situacije. 

 � Kdaj ste se odločili za redovniški poklic?
Za ta poklic sem se odločila pri 26 letih. Prej o 
tem nisem nikoli resno razmišljala in po tem 
hrepenela. To je bil klic. Nekaj časa sem se mu 
upirala, ker sem si resnično želela družino in 
sem se počutila, kot da mi Bog želi to hrepe-
nenje vzeti. Po enem letu sem se odločila in 

Poslanstvo s. Metke kos je Prinašanje veselja in radosti, 

oznanjanje, da nas iMa jezus rad, sPrejeManje in PreProsto 

biti z ljudMi. točno to seM tudi saMa začutila Med najiniM 

PogovoroM o njeneM bogateM delu in izkušnjah z MladiMi, 

ki jih je najPrej dobila ravno v skavtskih vrstah.

klepet

se klicu odzvala ter našla mir, ki ga prej nikoli 
ni bilo. Veselje in navdušenje za poklic pa je 
prišlo kasneje.

 � Delate na SKAM-u (Skupnost katoliške 
mladine). Koliko časa ste že tam in kakšne 
so vase zadolžitve? 

Na SKAM-u sem že tri leta. Moje najosnovnej-
še področje so duhovne vaje oziroma duhovni 
vikendi za mlade različnih tipov. Predvsem 
so duhovni vikendi namenjeni animator-
jem in voditeljem skupin v Stični mladih. 
Organiziram pa tudi duhovne vaje v tišini. 

 � Kakšni mladi prihajajo k vam oziroma s 
kakšnimi mladimi se srečujete? 

Različno. Predvsem so to študenti, ki so aktiv-
ni pri Stični mladih, animatorji, voditelji in pa 
tudi srednješolci, ki sodelujejo v kakšni izmed 
ekip. Srečujem se tudi s tistimi, ki so blizu in 
hkrati daleč od Cerkve in jih Stična mladih ne-
kako pritegne bližje. 

 � Zakaj ste se odločili ravno za delo z mladimi?
Tega dela si nisem izbrala sama, ampak mi ga 
je poslal Bog. Dobila sem ga od njega in vem, 
komu odgovarjam za svoje opravljeno delo. 

intervju s 
sestro Metko kos
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 � Kje ste pridobivali izkušnje pri delu z 
mladimi? 

Največ izkušenj sem dobila pri skavtih, kjer 
sem bila aktivna sedem let. Takrat se je slo-
vensko skavtstvo šele razvijalo in nekako se 
štejem med pionirke slovenskega skavtstva. 
Zelo dobro se spominjam prve taborne šole 
Pota, ki smo jo pripravljali. Takrat smo zače-
njali iz nič in v veliko veselje mi je, ko vidim, 
da je skavtstvo v Sloveniji tako razširjeno. Pri 
skavtih sem dobila veliko čudovitih izkušenj, 
poznanstev in lahko rečem, da so bili skavti 
moja druga družina. 

Kot študentka pa sem izkušnje nabirala z vo-
denjem mladinske skupine v domači župniji. 
Pridobljeno znanje sem želela deliti z drugi-
mi. To, kar sem prejela, sem želela deliti z dru-
gimi. Pri vodenju te skupine sem se morala 
znajti sama, kar mi je prineslo veliko izkušenj. 

 � Kakšne razlike opazite pri mladih v 
takratnih in sedanjih generacijah?  

Kar je enako, so mladi, ki so vedno spontani, 
neposredni in imajo želje ter ideale za nadalj-
nje življenje. Opažam, da imajo mladi manj 
vere v prihodnost, kar je glede na stanje v 

družbi razumljivo. Imajo tudi manj hrepene-
nja zaradi vsega udobja, ki jih uspava. Kar je 
vedno aktualno, so odnosi. To, da se počutijo 
sprejete in da jih ima nekdo rad. Ko to dou-
mejo, so sposobni narediti velike stvari. Moja 
generacija je mogoče imela bolj posredovano 
osnovo v veri. Lažje smo se spoprijeli s kriti-
ko, naporom, neuspehom. Zdaj to mladi težje 
dojemajo. Manj je tudi razumevanja vere (za-
kaj molim, zakaj verujem …). Izjema so tabori 
in duhovni vikendi, kjer lahko doživijo močno 
izkušnjo Boga. 
Opažam tudi, da smo redovniki in duhovniki 
premalo v stiku z mladimi, da bi jim poma-
gali odgovarjati na njihove duhovne potre-
be. Imamo premalo spontanega stika oziro-
ma smo premalo preprosto z mladimi. Smo 
prezaposleni.

 � Kakšne potrebe zaznate pri delu z mladimi? 
Predvsem sprejetost, zavest, da so ljubljeni, in 
enostavno biti s človekom. Slednje je boleče, 
ker zaradi dobe računalnika in hitrega tempa 
življenja nimamo toliko časa za drugega. 

 � Veliko voditeljev mladinskih skupin se 
sprašuje, kako motivirati mladostnika. Kako 
se s pasivnostjo mladih spopadate vi? 

Sprašujem se, ali je to pravi način. Motivacija 
prihaja iz človeka in moja naloga je, da pre-
budim to željo v sočloveku. Ali pa meni kdo 
pomaga prebuditi željo, da bi nekaj naredil. 
Postni čas je idealna priložnost, da se čemu 
odpovemo ravno zato, da bi si potem nekaj že-
leli. Sitemu človeku namreč ne moreš dati je-
sti, saj s svojim obnašanjem sporoča: »Dovolj 
imam.« Mi pa mu še vedno ponujamo to in to. 
Menim, da je do tega prišlo zaradi prevelike-
ga udobja, ki ga imajo mladi, saj če jim nič ne 
manjka, ne čutijo potrebe, da bi kaj naredili. 
Pozabljamo pa na to, da človeku pomagamo 
odkriti to, kar je v njem najglobljega, in iz tega 
osebnega odkritja izvira motivacija. To pa sto-
rimo tako, da začnemo živeti zelo preprosto. 
Ne samo na taboru, ampak tudi v vsakdanjem 
življenju. 

klepet
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klepet

 � Veliko voditeljev včasih tudi pregori. Kaj 
svetujete, ko pride do tega?

Največja umetnost je najti ravnovesje v življe-
nju. Meni osebno pomaga, da si za neko odlo-
čitev vzamem čas in na ta način delam tudi z 
drugimi. Treba je prepoznati potrebo, ki mi jo 
Bog pošilja. Zato je treba včasih stvari prestati 
in jim dati svobodo, jih pretehtati in se odloči-
ti. Pomemben je tudi posvet s sočlovekom. Če 
se neke stvari v stegu ali župniji ne da izpeljati 
ali ni ljudi, ki bi neko stvar nadaljevali, tega 
tisto leto pač ne bo. Ima Bog že druge načrte. 
Ko si enkrat aktiven, vidiš vedno več stvari, 
ki jih je treba narediti. Pri tem pa je treba pre-
poznati, kaj je zares pomembno, kaj mi Bog 
sporoča. Drugače hitro izgorimo. 

 �  Še nasvet za vse, ki delajo z mladimi? 
Mlade imej rad. To je pomembnejše od tvojega 
znanja, veščin, spretnosti. In predvsem imej 
rad to, kar delaš. Uči se spoštovati drugega, 
da lahko sprejmeš in spoštuješ to, kar nekdo 
naredi drugače in morda slabše, kot bi to na-
redil ti. V vsakem primeru se trudi prebuditi v 
človeku tisto, kar sam zmore, in mu pomagaj 
prepoznati stvari, za katere sam čuti potrebo 
in na katerih področjih je dober. Predvsem pa 
je pomembno, da se prepustimo Bogu, ki ima 
drugačne načrte kot mi. 

Doroteja Černelič, Skrbna želva, Brežice 1

Vesel sem, da je bil projekt Zagrizi letos 

spet izpeljan, ker se mi zdi, da je to ideal-

na priložnost za voditelje, da si naberejo 

novo energijo za delo v svojih stegih.

Dan je bil čudovit, kljub mrazu nas je gre-

lo toplo sonce. Ob spoznavanju Poljanske 

doline smo se spoznavali, obnavljali stara 

poznanstva in navezovali nove stike tudi 

voditelji.

V bližini Tavčarjeve domačije (dvorec 

Visoko) smo preizkušali svoje strateške 

sposobnosti v veliki igri, ki je vključevala 

delavnice, tako da je dan prehitro minil.

Ker je vsega lepega enkrat konec, smo to-

krat zaključili v čisto pravem poljanskem 

narečju.

Tilen Lukan, Marljivi jelen, Logatec 1

Zagrizi 2012 – srečanje voditeljev      
      ljubljanske regije
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pogled nazaj

Sončna sobota, 14. 1., nas je zvabila v Poljansko dolino, kjer smo na pova-

bilo RO-ja voditelji Ljubljanske regije zagrizli v leto 2012. Ob učenju no-

vih veščin smo nabirali točke in se tako zelo vživeli v Visoško kroniko, da 

smo šli obiskat Tavčarja na njegov dom. Tam smo se kar precej namučili, 

da smo našli Agato. 

»Dej pust’ ta mast, raj’ si štej v čast!« so nam rekli po mastnem kosilu in 

okrepljeni »od zunaj« in »od znotraj« smo v dramatičnem slogu zaključili 

Zagrizi 2012 in odpujsali domov.

Klara Štefan, Bistra pikapolonica, Moravče 1

Na Zagriziju sem se imel odlič-

no, predvsem sem užival v tem, 

da sem bil po dooolgem času spet 

»navaden« udeleženec, ki se je 

lahko samo prepustil programu. 

Čeprav sem (glede na steg) do-

mačin, je ROLR-ju uspelo narediti 

spoznavanje okolja Visoške kroni-

ke in Tavčarjevega rojstnega kraja 

zelo zanimivo: mini orientacija po 

Poljanah, lov na Agato, delavnice, 

film Ravbarski cesar ... Malo nepri-

jetnosti sta povzročila edino mraz 

(v sodelovanju s precej statično 

vlogo pri veliki igri) in pa preki-

njen zaključek s strani karateistov, 

ki so nas vrgli iz dvorane. A vse te 

malenkosti je zasenčil fenomenal-

no pečen Agatin (svoje čase bojda 

leteči) odojek, ki je seveda končal v 

naših lačnih želodčkih.

Jernej Bernik, Prežeči bober, Škofja Loka 1

Zagrizi 2012 – srečanje voditeljev      
      ljubljanske regije
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pogled nazaj

Skavti iz Železnikov smo se odločili, da je 

prišel čas, da letos izpeljemo skavtsko tek-

movanje v smučanju/bordanju oziroma 

Količkanje 2012, ki so ga v preteklosti (leta 

2006) že organizirali Domžalčani. 

Na sončno soboto, 21. 1. 2012, smo se zbrali 

na smučišču Rudno. V sedmih kategorijah je 

tekmovalo 35 skavtinj in skavtov z različnih 

koncev Slovenije. 

Samo tekmovanje smo malce popestrili, saj 

smo v drugi krog merjenja vključili še san-

ke. Pomerili smo se tudi s pležuhi (sanke na 

smučki) ter na razgibanem poligonu.

Medalje in nagrade so šle v zaslužene 

roke, naslednje leto pa dogodek zagotovo 

ponovimo. 

Katarina Černe, Odgovorna čebelica, Železniki 1

Letos se je ponovno po dolgem času 

organiziralo smučarsko tekmovanje 

Količkanje. To je skavtsko tekmovanje v 

smučanju ter bordanju, ki so se ga lahko 

udeležili skavti starejši od 12 let. Tudi 

sam sem bil eden od tekmovalcev in kot 

udeleženec vam priporočam, da se ga 

prihodnjič udeležite, saj je bilo enkratno! 

Najboljša pa je bila popestritev druge 

vožnje.

Matic Lukan, Lačni Svizec, Breznica 1

Kolickanje 2012
v
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aktualnoaktualno

 9 ponedeljek Velikonočni ponedeljek

 10 torek

 11 sreda

 12 četrtek Leta 1961 je Jurij Gagarin prvi obkrožil Zemljo.

 13 petek

 14 sobota

 15 nedelja Leta 1912 se je potopil Titanik.

 16 ponedeljek

 17 torek

 18 sreda

 19 četrtek
2005: Joseph Razinger postane papež Benedikt 
XVI.

 20 petek

 21 sobota

 22 nedelja
Praznovanje 20. obletnice stega Komenda 1
Svetovni dan Zemlje

 23 ponedeljek

 24 torek

 25 sreda

 26 četrtek

 27 petek Dan upora proti okupatorju

 28 sobota

 29 nedelja Svetovni dan plesa

 30 ponedeljek

MareC
 12 ponedeljek

 13 torek

 14 sreda

 15 četrtek

 16 petek

 17 sobota Državna srečanja voditeljev

 18 nedelja Državna srečanja voditeljev

 19 ponedeljek Sveti Jožef

 20 torek

 21 sreda Prvi pomladni dan!

 22 četrtek Svetovni dan voda

 23 petek

 24 sobota Akcija: Očistimo svet v enem dnevu

 25 nedelja
Marijino oznanjenje 
Materinski dan

 26 ponedeljek

 27 torek

 28 sreda Skupnost trenerjev

 29 četrtek

 30 petek

 31 sobota

aPril
 1 nedelja

Cvetna nedelja
Prvi april

 2 ponedeljek

 3 torek

 4 sreda

 5 četrtek Veliki četrtek – spomin zadnje večerje

 6 petek Veliki petek – križev pot in strogi post

 7 sobota Velika sobota

 8 nedelja Velika noč

Rok Valenčič, Vedri volk, Komenda 1

Maj
 1 torek Praznik dela

 2 sreda Praznik dela

 3 četrtek

 4 petek

 5 sobota Dan Evrope

 6  nedelja

 7 ponedeljek
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aktualno

gremo na potep!

Natečaj za »naj« vodov potep
Izvidniki in vodnice, se spomnite svojega prvega potepa 
ali še nestrpno čakate, da se boste podali prvič na potep? 
Imate že polno idej, kam vse bi se lahko odpravili z vodom 
ali o tem sploh še ne razmišljate?
V vsakem primeru vas spodbujamo, da se odpravite na 
potep voda, popolnoma samostojno, z vodnikom na čelu! 
Preživite vsaj en dan skupaj ob aktivnostih, ki jih v skavt-
ski sobi ne morete narediti ali vam za njih zmanjka časa. 
Najboljše potepe bomo tudi nagradili!

kaj bomo nagradili? 
Nagradili bomo pet enodnevnih in pet večdnevnih pote-
pov. Vsak potep zase je poseben in zanimiv, vseeno pa nas 
še posebej pritegnejo potepi, kjer bo največ skavtskega 
duha! Preizkušanje skavtskega znanja, športne aktivnosti 
in izzivi, dobro delo, vodove posebnosti, nepričakovane 
prigode in norosti … 

do kdaj?
Na potepe se odpravite najkasneje do 20. junija letos.

kako sodelovati na natečaju? 
Pošljite nam načrt potepa, ki ga naredite pred potepom, 10 
fotografij aktivnosti na potepu (od tega eno skupinsko), 
število vseh članov voda v tem letu in imena vseh članov 
voda, ki so bili na potepu, ter daljši opis, kaj vse ste počeli. 
Slednje lahko združite s fotografijami. Vse našteto pošljite 
čim prej po potepu, najkasneje pa do 25. junija, ko bo nate-
čaja konec, na naslov gremonapotep@skavt.net. Nagrajeni 
vod bo dobil skupno nagrado po koncu natečaja, fotografije 
in opis potepa pa bodo objavljeni na skavtskih straneh.

Državno vodstvo veje IV



11

si že bil kdaj na TV-ju??

aktualno

O: Na TV-ju? Hm … 

M: Ja, na TV-ju. Na taboru 

voditeljev.

O: Tabor voditeljev?! To tudi 

obstaja? Še nikoli nisem slišal.

M: Kaj? Ni mogoče. Gotovo si si 

že velikokrat zapel pesem Vihar 

upanja.

O: Seveda! Ta je zmagovalna. Ni 

skavtskega večera brez te pesmi.

M: No, vidiš. To je bila himna prvega 

skavtskega tabora voditeljev Vihar 

upanja, ki je bil leta 1999 v Slovenski 

Bistrici. Poleg ene najlepših skavtskih 

pesmi pa sta zapuščini tega tabora 

tudi skrinja zaveze, ki jo hranimo 

v prostorih Združenja, in Zaveza 

Združenja, ki so jo ustvarjali SKVO-ji 

oz. potovalne skupnosti.
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aktualno

O: Po slikah sodeč bi rekel, da so se 

imeli kar fajn. Pa tudi pravemu 

viharju na nebu so se izognili.

M: Res je. Menda je takrat 

nevihtno nebo kar nekaj časa 

grozilo, da jih bo pošteno 

namočilo, a je do konca tabora 

ostalo suho, okrog in okrog pa 

so divjale nevihte. So pa imeli 

malce manj sreče z vremenom 

na naslednjem taboru voditeljev. 

Leta 2006 je v Retečah pri Škofji Loki 

potekal tabor voditeljev Glej daleč. 

In čeprav je skoraj vse dni skupnega 

dela tabora deževalo, to ni motilo 

400 voditeljev, ki so gledali daleč 

nazaj v skupne korenine in daleč 

naprej v prihodnost Združenja.

TO 

ali
 

TO?
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aktualno

M: No, kaj praviš? Sem te uspela 

prepričati, da se srečava letos na 

taboru?

O: Kaj, a letos je? Joj, pa ravno letos. 

Že tako bom šel na tabor s svojimi 

skavti, pa na taborno šolo … potem 

pa še tabor voditeljev? In kdaj naj 

grem na počitnice?

M: Ah daj, ne kompliciraj. Kaj je bolje 

kot preživeti počitnice v skavtski 

družbi? In glej, vsak izmed nas mora 

vsake toliko časa naložiti polena 

na svoj ogenj. Ogenj mora goreti v 

meni, v tebi in v njem. Ne moremo 

vedno samo dajati. Pomembno je, 

da se dobimo na kupu vsi voditelji 

in naredimo še kaj več za naše 

skavte, SKVO-je in Združenje. Tabor 

pomeni druženje. Pa ne samo to. Na 

taboru lahko poglobimo tudi svoje 

skavtstvo. A štekaš? Če vzgajamo, 

potem moramo to tudi živeti.

O: Ok, ok. Prepričala si me. Mogoče je 

res fajn, da se z našim SKVO-jem končno 

kam odpravimo skupaj. Saj drugače 

nikoli nimamo časa. 

M: Super! Aja, pa svojega stegovodjo 

spomni, da se 12. 5. 2012 udeleži 

skupnega srečanja, 28. 7. 2012 pa bodo 

vse natančne informacije izvedeli še 

vodje potovalnih skupnosti.

Midva se torej vidiva na taboru!  

Kaj pa ti, draga voditeljica, dragi 

voditelj, kaj počneš letos v začetku 

avgusta? 

3. vseslovenski tabor voditeljev 

ogenj v Meni 2012

5.–11. 8. 2012

Prijave se začnejo 1. 3. 2012

Spremljaj informacije na: ogenjvmeni@skavt.net
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skavtski kviz

aktualno

2. Kako zaustavimo blago 

krvavitev? 
a   Rano pokrijemo s
       sterilno gazo.  
b   Rano namažemo s
      kremo

6. Koliko delov rožnega venca poznamo?
n   4 
l    5 
o   6

o   prusikov vozel 
n   osmico
r   podaljševalni vozel

3. Kateri vozel 
uporabljamo za 
povezovanje dveh 
koncev vrvi?

7. Kateri les ima 
največjo kurilno 
vrednost?

C   bukev
b   topol
P   bor

o   cirusii   stratusie   nimbusi

5. Kateri oblaki so padavinski?

Tako, sedaj boš pa vedel, kdo goduje 19. 3.! 

Več o blaženem skavtu si lahko prebereš v 
skavtskem molitveniku ali na internetu. 

Doroteja Černelič, Skrbna želva, Brežice 1

geslo: _   _   _   _   _  _              _  _  _  _  _

4. Kako se v naravi 
najhitreje orientiramo? 
C   s kompasom 
t   po rastlinah 
k   po zvezdah

Preveri svoje skavtsko znanje in izvedel boš ime mučenca, 

prvega blaženega izmed skavtov, ki goduje 19. marca.

1. Kdo je zavetnik veje IV?

M   sv. Frančišek Asiški

n   sv. Jurij
o   sv. Pavel

8. Najbolj značilna skavtska hrana je:
g   dunajski zrezek a   makaroni Ž   pečen tofu z gobami

a   sv. Doroteja 
l   sv. Jurij
č   sv. Rok

10. Kdo goduje 23. aprila?

9. Katera žival je v Sloveniji 

izumrla in so jo ponovno 

naselili? 
i   medved
s   sova
l   bober

11. Kratica ZSKSS predstavlja:

r   Združenje slovenskih  

      katoliških skrbnih smrkcev 

o   Združenje slovenskih 

      katoliških
      skavtinj in skavtov
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V vETRU

22. februar ali dan spomina 
na vse skavtinje in skavte 
sveta!

zakaj ravno 22. februar? 
22. februarja 1857 se je v Londonu rodil 13. 
najvplivnejši človek 20. stoletja, sir Robert 
Stephenson Smyth Baden Powell lord of 
Gilwell, ustanovitelj skavtov. 

Bi-Pi je že kot otrok preživel mnoge ure v 
naravi, jo opazoval in se uril v veščinah, kot 
so postavljanje šotora, vozlanje ali kurjenje 
ognjev. Uglednost družine ter njegova izredna 
spretnost, vzdržljivost in moč so mu omogo-
čile, da se je z vojaško kariero konjeniškega 
oficirja v kolonialni Indiji povzpel zelo visoko. 
V vojski je prepotoval lep kos sveta. Med to-
variši je bil zaradi mnogih zanimanj in vedre 
osebnosti zelo priljubljen. Med branjenjem 
obkoljenega mesta Mafeking v Južni Afriki je 
ugotovil, da so mladi sposobni opraviti vsako 
nalogo, če jim le zaupaš in jim daš svobodo. 
Tako je dobil idejo, da bi mlade poučeval o ži-
vljenju v naravi, in v ta namen je napisal knji-
go o izvidništvu. Postala je prava uspešnica, ki 
so jo brali predvsem mladi. To je bil zanj znak, 
da je opustil vojsko in se posvetil vzgoji.

Prvi skavtski tabor je pripravil 25. julija 1907 
na otoku Brownsea na jugu Anglije in s tem se 

je začelo skavtsko gibanje. Od takrat je veliko 
potoval in pomagal pri ustanavljanju skavt-
skih skupin po svetu. Tako je spoznal svojo 32 
let mlajšo ženo, ki je kasneje prevzela vodstvo 
ženskega dela skavtskega gibanja od njegove 
sestre Agnes.

Bi-Pi je umrl v Afriki pod goro Kilimandžaro 
8. januarja 1941.

Zapustil nam je veliko skavtsko družino, 
ki se je razširila po vsem svetu. Danes je po 
svetu več kot 40 milijonov aktivnih skav-
tinj in skavtov in 22. februarja vsako leto 
se spomnimo rojstva našega ustanovitelja. 
Kako pa smo to letos storili v Sloveniji?

ali veš da ...

 � je bil sprva njegov priimek le Powell, šele 

po smrti očeta je mati v njegovo čast otroke 

preimenovala v Baden Powell?

 � je Bi-Pi za 11. nenapisani skavtski zakon 

določil: »Skavt ni bedak!«?

 � je med 1. svetovno vojno poveljeval 

britanski vojski?

 � bi si Bi-Pi štel v čast, če bi si ga vzel za 

vzor? 
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V vETRU

Ob dnevu spomina navadno govorimo 
o Bi-Piju, beremo njegove zgodbe ali z 
drugimi delimo njegove izjave. Ker pa 

pogosto ostanemo le pri besedah, smo se letos 
odločili, da se prebudimo in stopimo v akcijo. 

Zamislili smo si, da bi poskusili vsako leto ob 
tem prazniku udejanjiti kakšno njegovo mi-
sel. Tokrat smo začeli z njegovo znano spod-
budo: pustite svet za spoznanje boljši, kot ste 
ga prejeli.

Naredili smo seznam dobrih del, ki ste ga ka-
sneje lahko tudi dopolnjevali. Seznam smo 
objavili na spletni strani http://www.dobro-
dobro.si/ in vas povabili, da sodelujete tako, 
da označite dobro delo, ki ga potem 22. 2. 
opravite. Točno 555 se vas je opogumilo in 
izkazalo svojo pripravljenost. Nekateri ste bili 

tako pridni, da ste opravili celo več kot le eno 
dobro delo. Tako smo skupaj zabeležili kar 
709 dobrih del.
Očitno nas je akcija dodobra prebudila:

 � 56-krat smo ubogali budilko,
 � 49 vas je odšlo v gozd pogledat pomladno 

prebujanje,
 � svet je močnejši za 1034 sklec,
 � 39 vas je bilo dobro vzgojenih na FB-ju in 

forumih,
 � 32 pa vas je prelisičilo karies.

Na omenjeni spletni strani lahko še vedno 
najdete celoten seznam vseh dobrih del, ki 
vam lahko služi kot navdih za prihodnja do-
bra dela.

Bodite pripravljeni!
Trop za promocijo

22. 2. je 
bil DOBER

 DAN

– za 709-krat boljši od drugih
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bovec (bc po domače)

odkrivajmo Slovenijo

BOVEC (ali Bc po domače) je meste-
ce, »kraj visokih gora, hudournikov 
in gorskega zelenja«, na severnem 

Primorskem. Bolj natančno: če je Slovenija 
kura, smo mi na toplem . 
In če se kdo ne strinja, da smo na Primorskem, 
naj mu kar takoj povem, da nam, čeprav ima-
mo največ padavin v Sloveniji, pozimi v kotli-
ni, ki jo obdajajo Polovnik, Rombon, Svinjak 
in visokogorsko kraško Kaninsko pogorje, 

ostane prav malo snega, saj ga pobere vpliv 
morja, ki se širi po dolini Soče. 

Tako, ko sem nas opravičil kot severne 
Primorce, se lahko posvetim bolj atraktivnim 
stvarem, ki bodo to pomlad in poletje krajšale 
urice in z adrenalinom polnile žile prenekate-
rih skavtov. Tudi bovških.

Adrenalin v Bc-u »tankamo« na treh različnih 
scenah: zemlja, zrak in voda.            
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odkrivajmo Slovenijo

Planine sončne, ve, moj raj …  
(s. gregorčič)
Bom začel kar z zemeljsko sceno, ker nam je 
vsem še najbolj domača. V bovški kotlini in 
njeni okolici je poti in skrivnih stezic brez-
mejno število. Zaradi urejenosti in navdušu-
joče narave sta sprehod ali kolesarjenje pravi 
užitek. Po nekaterih poteh lahko pridemo do 
tistih nekaj travnikov, ki jih še vedno kosijo 
in ki kar kličejo po tem, da bi jih vrli skavti 
»poselili« s šotori.  

Če sledimo kakšnemu vzvišenemu nosu, nas, 
če je dovolj vešč, privede do zgodovinsko 
pomembnih vrhov, na katerih je bila soška 
fronta in kjer se je zgodil znameniti »čudež 
pri Kobaridu«. Tisti, ki se znajo nekoliko bolj 
vživeti, lahko začutijo, kako duh prve svetov-
ne vojne tam veje še danes, drugi pa lahko v 
Kobaridu obiščejo muzej prve svetovne vojne.
Poseben čar imajo naši hribi tudi v zimskem 

času, še posebej ker se lahko po vzponu v doli-
no spustimo s sankami. Eno najbolj norih do-
živetij je zagotovo spust s Stola ali Mangarta.

Če pa smo taki srečneži, da nam je Stvarnik 
dal nekoliko bolj ponižen nos, nas lahko ta po-
pelje v najbolj skrite kotičke te dežele, katerih 
miru in tišine svetloba dneva in krik divjine 
še nista zmotila. Govorim o jamah, ki jih je 
na Kaninu toliko, da jih še niso prešteli. Vanje 
vas židane volje popeljejo jamarji. Nekateri 
pravijo, da je Bovec »meka« jamarstva, saj ima 
nekaj največjih vertikal na svetu.

Ekstremisti pa lahko hribolazništvo in ja-
marstvo združijo na smučišču na Kaninu. To 
jim bo uspelo tako, da se spustijo turno, in če 
bodo imeli srečo, jih bo zadela kakšna jama. 
Adrenalina na pretek in prebitek – preizkuše-
no! Da bo kupa zvrhana, naj omenim še kr-
pljanje in pasjo vprego, ki jo poleti zamenja-
mo z iskrimi vranci.
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odkrivajmo Slovenijo

krasna si, bistra hči planin …  
(s. gregorčič)
Druga scena, nekoliko bolj divja, je voda. Na 
kratko bi rad samo omenil, da je od Bovca ka-
kšne slabe pol ure vožnje oddaljeno Rabeljsko 
jezero. To jezero je sicer v Italiji, omenjam pa 
ga zato, ker se na njem lahko počenja vsa-
kovrstne vodne vragolije, ki jim je mejnik le 
domišljija.

Kot bi moral vsak zaveden Slovenec vede-
ti, skozi Bovec teče reka Soča. Ena najlepših 
mojstrovin, kar jih je na tem svetu ustvaril 
Gospod. Po njej se lahko vsak začetnik spusti 
s kajakom, raftom ali hidrospidom. Ima pa 
tudi nevarne predele, kjer se vsako leto kaže 
moč narave s tem, ko terja človeška življenja. 
Adrenalinski odvisniki lahko preizkusite moč 
svojega duha v kanjonih, kjer vas čakajo pet- 
in več metrski skoki ter naravni tobogani, ki 
jih je skozi stoletja izgrizel zob časa. Zemljo 

in vodo lahko združite, če greste na dvourni 
pohod do slapa Boke, ki je največji v Sloveniji, 
ali pa se odpravite do Krnskih jezer.

kot duh na peruti mogočni …  
(s. gregorčič)
Tretja scena je zrak. Mislim, da je to le redko-
kdo že preizkusil. Ampak v Bovcu je poskrblje-
no tudi za že patološko odvisne adrenalinske 
manijake. Vsak, kdor ima dovolj poguma, gre 
lahko jadrat v tandemu ali se pelje z letalom 
na panoramski prelet. Potem je tu še sky di-
ving, balonarstvo in zmajarstvo ter modelar-
ski evropski turnir, ki se ga ponavadi udeleži 
sam turški princ (!) in tudi zmaga. 

Velika večina v teh »treh scenah« z lahkoto 
najde nekaj zase – sprostitev ali avanturo. Še 
toliko prej, če so to srčni skavti slovenske de-
žele, ki znajo ceniti stvarstvo! 

Matej Hosner, Samozavestni volk, Bovec 1
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multi skavt Praktik

cvetlica iz fimo mase

V tem mesecu praznujemo dva dneva, 
ki sta posvečena ženskam. Ker je naj-
lepše darilo tisto, ki ga izdelamo sami, 

smo vam pripravili predlog, s katerim lahko 
razveselite svoje mame, babice, sestre, tete, 
dekleta … Iz fimo mase lahko oblikujete pre-
prosto cvetlico.

Potrebujemo:
 � fimo maso (različne barve)
 � olfa nož
 � barvico
 � fimo lak
 � zaponko za broško

Iz fimo mase naredimo krogec, ki bo služil za 
prašnik za rožico, nato pa izoblikujemo venč-
ne liste. Naredimo jih pet, potem pa iz kontra-
stne barve naredimo še notranji del venčnih 
listov. 

Iz zelene fimo mase izdelamo liste, nanje z 
barvico odtisnemo žile. Vse skupaj, najprej 
prašnik in venčne liste, nato pa še zelene liste 
spojimo skupaj oziroma oblikujemo cvetlico. 
Cvetlico damo na pekač in jo pol ure sušimo 
na 110 oC. Nato jo vzamemo iz pečice in pu-
stimo, da se ohladi. Vzamemo fimo lak in pre-
mažemo cvetlico. Počakamo, da se posuši, in 
na zadnjo stran nalepimo zaponko. 

To je samo predlog, ker pa smo skavti iznaj-
dljivi, smo prepričani, da boste sami naredili 
najlepše darilo za mame, babice … 

Tjaša Brinovec, Plemenita levinja, Litija 1
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Postni piškotki brez 
sladkorja

Postni čas je za mnoge čas odpovedi raz-
vadam ali skušnjavam. Eni se odpove-
dujejo alkoholu, drugi mesu, spet tre-

tji pa se odločijo za 40 mukotrpnih dni brez 
sladkarij. Ti si lahko posladkajo dneve s pre-
prostim receptom, ki ne vsebuje sladkorja in 
maščob, je pa bogat vir vlaknin in energije, ki 
jo potrebujemo čez dan.

sestavine:
200 g ovsenih kosmičev
2 veliki žlici medu
3/4 jogurtovega lončka polnozrnate moke
1/2 pecilnega praška
50 g mletih orehov
50 g drobnih koščkov orehov
50 g na drobne koščke narezanih mandljev
50 g na drobne koščke narezanih lešnikov
10 kosov jabolčnih krhljev brez lupine
pest suhih breskev (ali marelic)
8 suhih sliv
6 suhih fig
pest rozin
3 beljaki, stepeni v sneg, z žličko
limoninega soka
cimet 

multi skavt Praktik

Priprava:
 � Za nekaj ur v vodo namočimo fige, rozine 

in slive.
 � Ovsene kosmiče prelijemo z dvema 

žlicama medu in jih v teflonski posodi 
prepražimo, da zadišijo, nenehno 
mešamo, da se med razporedi in da se 
segrejejo vsi kosmiči. Nato ohladimo.

 � Prižgemo pečico na 170 stopinj in 
pripravimo tri pekače in peki papir.

 � Moko zmešamo s pecilnim praškom in 
dodamo zmleto ter na koščke narezano 
sadje. Vmešamo hladne kosmiče z 
medom. Dobro premešamo, dodamo še 
žlico medu (po potrebi) in malo vode. 
Premešamo in pustimo, da se kosmiči 
malo napojijo. Nato dodamo še oreščke 
in cimet.

 � Stepemo sneg z žličko limoninega soka. 
Dodamo v maso in počasi pazljivo 
premešamo. Po potrebi dodajamo moko 
ali vodo.

 � Z žlico zajamemo maso, jo oblikujemo 
z drugo (roke so tudi dobrodošle) ter 
položimo (ne preblizu drug drugemu) 
na peki papir. Pečemo približno 15–20 
minut.

Pa dober tek!
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multi skavt Praktik

Uf, kako daleč je še do vrha

Merjenje višine s PaliCo
Izmeriti hočem npr. višino zvonika. V razdalji 
9 m od zvonika zapičim palico, nato v razdalji 
1 m od palice »postavim na tla« svoj obraz (se 
uležem) in pogledam, do katere točke na pali-
ci sega vrh zvonika. Izmerim razdaljo med to 
točko na palici in tlemi. Številko pomnožim z 
10 in dobim višino zvonika.

Merjenje višine s PalCeM
Izmeriti hočem npr. višino drevesa. Iztegnem 
roko in palec postavim v pokončno lego. 
Zamižim na eno oko in se oddaljujem od dre-
vesa toliko časa, da prst (po dolžini) prekrije 
celo drevo. Potem še vedno z iztegnjeno roko 
prestavim palec v vodoravno lego, en konec 
prsta je pri tleh, kjer raste drevo, za drugim 
koncem prsta pa si zapomnim neko točko, ki 
je pravokotna na drevo. Nato preštejem kora-
ke od drevesa do točke, ki sem si jo zapomnil, 
in tako dobim višino drevesa.

se vaM večkrat zgodi, da hodite in hodite, Pa kar ne Pridete do 

tiste Cerkve na vrhu hriba, ki je tako lePo obsijana s sonCeM? 

ali Pa da na PoletneM taboru Podirate drevo za jaMbor, Pa 

kar naenkrat vsi beŽijo Pred PadajočiM drevesoM? če ste 

Že bili v Podobni situaCiji, je to članek za vas. Preberite 

si nekaj načinov, kako Pravilno oCeniti višino in na kaj 

MoraMo biti Pozorni, da se taki situaCiji izogneMo.
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multi skavt Praktik

Merjenje razdalje Med 
dveMa točkaMa, od katerih 
je ena dosegljiva
Izmeriti hočem širino reke. Izberem si kakšno 
drevo ali kakšno drugo točko, ki je čim bolj 
ob vodi na drugi strani reke. Potegnem nami-
šljeno črto, ki je pravokotna na reko od tiste 
točke do mene. Potem pravokotno na to črto 
prehodim 9 m. Tam se ustavim, zapičim palico 
in potegnem drugo črto pravokotno na reko. 
V isti smeri kot prej prehodim še en meter, 
nato pa se uzrem  čez reko  proti drevesu, ki 
sem ga izbral na začetku. V točko, kjer se seka 
moj pogled z drugo črto, ki sem jo pravokotno 
potegnil na razdalji 9 m, spet zapičim palico. 
Nato izmerim razdaljo med palicama in jo 
spet pomnožim z 10. Dobim širino reke.

Merjenje razdalje s PalCeM
Stegnem roko predse z vodoravno iztegnje-
nim palcem in zaprem eno oko. Pogledam, 
kakšno razdaljo pokrije širina mojega palca v 
bližini predmeta, katerega oddaljenost hočem 
izmeriti. Pomnožim to s 30 in dobim oddalje-
nost predmeta. Npr.: izmeriti želim razdaljo 
med mano in nekim drevesom. Ob drevesu 
stoji metrska zastavica voda. Moj palec, ki je 
postavljen vodoravno z iztegnjeno roko, mi 
skrije celo zastavico, torej 1 m. To pomnožim 
s 30 in dobim oddaljenost drevesa – 30 m!

nekaj PoMeMbnih 
Podatkov:

 � zvok v sekundi napravi 330 m,
 � na uro povprečno prehodim 5 km,
 � predmeti se mi zdijo bližje:

	 •	pri	svetli	luči,	ki	sije	na	predmet,
	 •	če	jih	gledam	prek	vode	ali	snega,
	 •	če	jih	gledam	po	bregu	navzgor		 	
 ali navzdol;

 � predmeti se mi zdijo bolj oddaljeni:
	 •	če	so	v	senci,
	 •	če	jih	gledam	prek	doline,
	 •	če	je	ozadje	iste	barve,
	 •	če	ležim	ali	klečim,
	 •	če	leži	sopara	nad	zemljo,

 � na 50 m lahko dobro razločim oči 
in usta, na 100 m so oči videti kot 
madeži, na 200 m še lahko razločim 
gumbe in posameznosti na obleki, na 
300 m še razločim obraz, na 400 m 
razločim premikanje nog, na 500 m 
razločim barvo obleke,

 � višine se mi zdijo vedno višje, kot so,
 � predmeti z vodoravnimi črtami 

se zdijo širši in nižji, predmeti z 
navpičnimi črtami pa višji in ožji.
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skavtska obljuba

Ne bo več dolgo, ko bodo po vseh kon-
cih Slovenije odmevale zgornje be-
sede. Napisal jih je Robert Baden 

Powel v svoji knjigi Skavtstvo za fante. Pa se 
resnično zavedamo pomena teh besed, ki jih 
tako svečano povemo pred soskavti, starši in 
prijatelji?

Tvoji voditelji od tebe zahtevajo veliko znanja 
in ti postavljajo razne preizkušnje. Toda vse 
znanje in vse preizkušnje sveta te ne morajo 
narediti pravega skavta. Tistega, ki ga je imel 
v mislih Baden Powel:  pokončnega, odgovor-
nega državljana, vedno pripravljenega poma-
gati, postaviti bližnjega predse in ga ščititi. 
Tak skavt lahko postaneš samo sam. Zato, če 
si novinec in boš letos dal obljubo, si preden 
le to izrečeš, vzemi čas, premisli in se trdno 
odloči, da boš svojim besedam dal smisel. Da 

Pri svoji časti 

obljubljam, 

da si bom z božjo 

pomočjo prizadeval

služiti bogu in 

domovini, 

pomagati svojemu 

bližnjemu in 

izpolnjevati skavtske 

zakone.

jih boš izrekel premišljeno in zavedajoč se pra-
vega pomena le teh.

Vsi tisti, ki pa smo že dali skavtsko obljubo, se 
spomnimo naših besed in se potrudimo sta-
ti za njimi. Včasih je težko, toda vsak ima v 
svojem soskavtu brata, ki mu bo pomagal in 
skupaj lahko premagamo vse ovire.

Že Baden Powel je rekel:
»Skavtsko obljubo je težko izpolnjevati, pa je to 
od vsega najpomembnejše. Nihče ni zares skavt, 
če po svojih najboljših močeh ne živi v skladu s 
skavtsko obljubo.

Kakor lahko vidiš, skavtstvo ni le zabava, 
ampak od tebe tudi precej zahteva. Vem, da 
ti lahko zaupam, da se boš po svojih najbolj-
ših močeh držal svoje  skavtske obljube.« 
(Baden Powel)
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BITI SOL ZEMLJE IN 
LUc SVETA

v

»skavtstvo je izbrana Pot 

duhovne rasti in dragoCena Pot, ki 

oMogoča Celovito vzgojo človeka, 

PoMaga PreMagovati skušnjavo, 

ravnodušnost in sebičnost tako, da 

se PosaMeznik lahko odPre bliŽnjeMu 

in druŽbi. dejavno lahko PosPešuje 

sPrejeManje krščanskega PokliCa 

biti sol zeMlje in luč sveta.«

(janez Pavel ii.)

Telesno, duševno, sožitno in duhovno zdravje 
je ena največjih vrednot vsakega človeka, vsa-
ke družine, vsake bratovščine, vsakega naroda 
in vsega človeštva. 

K duhovnemu zdravju oz. duhovnosti štejemo 
notranjo človekovo svobodo za trezno in smi-
selno odločanje, prevzemanje zrele odgovor-
nosti za svoje odločitve, razvijanje zrele člove-
ške vesti, doživljanje smisla svojega življenja 
v preteklosti in sedanjosti, poguma in upanja 
poln pogled, usmerjen v prihodnost, doživlja-
nje smisla dobrega in hudega, duševni mir in 
radostno doživljanje vsega lepega in dobrega, 
zaupanje v ljudi, naravo in celotno stvarstvo, 
življenjsko usmerjenost v osebni in skupno-
stni razvoj v skladu s stvarnimi možnostmi, 
ljubečo hvaležnost za življenje ter za vse, kar 
je človek naredil, doživel in preživel, pa ostal 
živ in pokončen, upanje v smiselno dovršitev 
življenja in dela, vero v življenje in Boga.

Ko je Jezus želel poslušalcem približati božje 
kraljestvo, je izpostavil otroka, saj se v njem 
skriva neizmeren zaklad, ki ga sestavljajo bi-
seri, kot so preprostost, iskrenost, zaupanje ... 
Toda ko človek odraste, ga postane sram teh 
otroških biserov, čeprav so dragocenejši od 
biserov, kot so ponos, razum, lepota in moč. 
Nad vzgojnim procesom mladih skavtov, ki 
jim pomaga do odraslosti oz. jim pomaga do-
zoreti v zrele osebnosti, smo se navdušili tudi 
odrasli skavti v želji, da prebudimo v nas tiste 
dragocenosti, ki jih je naša odraslost zakrnela 
ter zamorila in so še kako pristno človeške. S 
skavtskim načinom življenja se trudimo pre-
buditi in poklicati v življenje otroške bisere 
– preprostost, veselje, sproščenost, radove-
dnost, neposrednost, in jih v skupnosti odra-
slih skavtov, bratov in sester, tudi razvijati.
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kaj je post?Med našimi bratovščinami je duhovnost 
prisotna na vsakem srečanju, pri vseh 
skavtskih mašah, na tradicionalnem du-
hovnem vikendu v Kančevcih in na vsako-
letnem romanju v Assisi.

»Assisi je zame nekaj veličastnega, nepo-
zabnega. Lepo vreme, dobri prijatelji, na-
zorno pripovedovanje br. Primoža o zgo-
dovini teh svetih krajev sv. Frančiška in sv. 
Klare, pridige br. Klemena. Duhovnega iz-
ziva je bilo obilno, samo poglobiti si se mo-
ral vase, se prepustiti in v mislih potovati 
v tiste čase, občutiti te svete kraje in božjo 
prisotnost v vsakem kamnu, zgradbi in v 
vsakem veličastnem objektu,« je po lan-
skem romanju v Assisi zapisal Miro Pivar, 
Plesoči gams, bratovščina Domžale.

Na letošnjih duhovnih vajah v Kančevcih z 
geslom Veselimo se v Gospodu smo se po-
dali v svet simbolov skavtskega obredja in 
iskali tiste bisere, ki jih želimo vgrajevati v 
delovanje naše velike skavtske družine.
»Zbrali smo se v petek popoldne v 
Kančevcih, se razdelili v skupine in imeli 
uvodno razmišljanje brata Primoža Kovača 
o praznovanju in slavljenju. S tem razmi-
šljanjem nas je vpeljal v delo naslednjega 
dne. Poiskali smo pet najpomembnejših 
dni v skavtskem letu in jim poskušali po-
staviti temelje praznovanja,« je po udeležbi 
na duhovnih vajah v Kančevcih zapisala 
Marija, Vztrajna bobrovka, bratovščina 
Brezovica.

Topla hvala, brat Primož Kovač, za ves trud 
z nami!

Dunja Kovačič, Modri čuk, bratovščina Nova Gorica

vse lePo in Prav, sPrejMeM, 
da je jezus kristus dal svoje 
Življenje za Mene, aMPak zakaj 
naj bi Pa jaz ob Petkih ne jedel 
Mesa, 40 dni PreŽivel brez 
čokolade ali Pa se zavestno 
odločil, da vsak dan storiM ne 
saMo eno, aMPak dve dobri deli? 
saj je vendar Cilj Življenja 
uŽivanje? zakaj naj torej ne 
bi delal tistega, kar Mi je 
ta trenutek najbolj všeč? 
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... je zaniMiva beseda
Post je zanimiva beseda. Taka kratka. Ima več 
pomenov, a (upam, da) nam je najpomemb-
nejši krščanski. Današnji svet, poln idej in že-
lje po uživanju in »biti fajn«, to besedo pogo-
sto hote ali nehote narobe predstavi. Postimo 
se zato, da bi bili vitkejši, lepši, v družbi bolje 
sprejeti, od prijateljev bolj spoštovani, od na-
sprotnega spola bolj občudovani ... Ja, seve-
da. Kakopak. Ne! In še en ne! Ali pa še drug 
primer. K nam domov na obisk se napove 
britanska kraljica Elizabeta. Si lahko vsaj 
malo predstavljaš, kaj vse bi naredil za to, da 
bi bilo tisto uro, ko bi se ona oglasila pri tebi, 
vse lepo in prav? Verjamem, da bi se marsik-
do zelo potrudil in pošteno sčistil dvorišče in 
hišo za njen sprejem. Police v hiši bi okraševa-
li dišeči šopki, stene bi bile sveže prepleskane, 
od prijateljev bi si izposodili dragoceno sliko 
za na steno ... Sedaj pa pomisli malo, kako se 
pripraviš na sprejem Jezusa Kristusa, ki je naš 
kralj. Ki mi je ne samo služil, temveč celo umrl 
zame …  

... je PriPravljanje na sPrejeM
Če povzamem iz Katekizma katoliške Cerkve, 
je post čas pokore v liturgičnem letu, po-
memben trenutek cerkvene spokornosti. Ali 
nekoliko poenostavljeno – pripravljanje sebe 
samega na to LUČ, na sprejem zavedanja, da 
sem lahko tudi sam odrešen. Da je Odrešenik 
umrl tudi zame. Ja, zame. In zate. In za vse 
nas.

... je čiščenje 
Bistvo posta je notranje očiščevanje. 
Pospravljanje različne ropotije po duši (pole-
žavanje v postelji, sedenje pozno v noč pred 
Facebookom, odlašanje z nalogami in vajami), 
ometanje pajčevine (red v sobi, izključimo 
uporabo kakršnegakoli nepravega besedišča, 
vključno z omembo drugih; obrekovanje in 
podobne zadeve), ribanje tal (odpoved »ko-
fetkanju/čajčkanju«) in po pospravljeni duši 
priprava sprejema za našega Gospoda. 

... kako naj se ga lotiM? 
Pripravimo preprogo (čas za »pijačo« nameni-
mo molitvi), na mizo postavimo vazo z roža-
mi (vsak dan naredim dve dobri deli), odprem 
okno, da prezračim dušo (grem na duhovne 
vaje, se še bolj pripravim na zakrament svete 
spovedi) ... 
Pogumno. Zakaj? Zato ker je Jezus že bil v 
mojem srcu. In takrat je bilo to prečudovito. 
In ker vem, verujem, da bo spet prišel. In tega 
se veselim. Zmeraj.  

Marta Habe



28

z glavo za naravo

Ali ste vedeli, 
zakaj mačke predejo?

Ali ste vedeli, da
 � je konjski živec lahko širok tudi do 10 cm, 

meri pa nekaj metrov?
 � ima konj vidnega le 2 cm zoba, ostali 3 cm 

pa so skriti?
 � je za operacijo konjskega zoba treba 

odpreti ličnico?
 � kravi čelni sinus sega vse do rogov?
 � mačka prede, ker se ji v grlu tako močno 

tresejo mišice?
 � se 60 odstotkov hrane pri kravi porabi za 

tvorbo mleka?
 � breja ovca 50 odstotkov zaužite hrani 

nameni plodu?
 � lahko čmrlj leti pri 10 stopinjah, ker sta 

dva encima za tvorbo toplote aktivna 
istočasno, čebela pa pri tako nizki 
temperaturi ne more leteti, ker ta dva 
encima ne moreta delovati hkrati?

 � lahko krave bolezensko usmerjajo vso 
energijo, ki jo pridobijo z zaužito hrano, 
za proizvajanje mleka in tako izgubljajo 
telesno kondicijo ter posledično poginejo?

 � imajo opice razvit gibljiv palec tudi na 
nogi in se z njim oprijemajo, ko skačejo iz 
veje na vejo?

 � kokoši jedo tudi pesek, saj imajo poseben 
organ – mlinček, ki s pomočjo peska melje 
hrano?

Rebeka Avguštin, Ekstremistična levinja, Škofja Loka 1

Vsak dan imamo opravka z živalmi, pa če 
se tega zavedamo ali ne. Se kdaj vpra-
šamo, koliko ptičev je danes preletelo 

našo glavo? Ali ob pitju mleka kdaj pomislimo, 
da tetrapak ni »rojstni kraj« mleka, pač pa je 
to krava? Naša življenja so pravzaprav odvisna 
od življenja živali in včasih sploh ne pomisli-
mo na to. Po nekaterih teorijah bi človeštvo 
v nekaj letih izumrlo, če bi izumrle tudi čebe-
le. Če ne bi bilo krav, bi o čudovitih mlečnih 
izdelkih lahko le še sanjali. Kakšen smisel bi 
imel sprehod po spomladanskem gozdu brez 
ptičjega petja? Kakšno bi bilo morje brez jat 
ptic in drugih morskih bitij? 

Živali so čudovite spremljevalke in družabnice 
ljudi. Za marsikoga je čohanje psa ali mačke 
bolj sproščujoče in pomirjajoče kot obisk psi-
hiatra. Pes je prav tako lahko »osebni trener«, 
saj vas dobesedno prisili v tri sprehode na dan. 
Živali nas vsakič znova presenečajo s svojimi 
lastnostmi in posebnostmi. Naj naštejem le 
nekaj zanimivosti.
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moj EKO svet

Veš to, da je prav vsak posameznik po-
memben, ko govorimo o onesnaže-
vanju planeta? Mogoče se ti zdi, da ti 

pa res ne narediš veliko smeti, vendar ko vse 
posameznike sešteješ skupaj, kmalu nastane 
ogromen kup smeti, za katere niti ne vemo 
več, kam naj jih damo … Saj bi jih vrgli v mor-
je, ampak kaj ko jih potem pojejo ribe, ali pa 
mogoče v puščavo, tam res ne bodo nikogar 
motila, no, ja, razen vseh »puščavnikov«, ki 
bi jim namesto ton peska v glavo letele »ribje 
konzerve«. Vsa stvar pa le ni tako brezupna, 
kot je videti na prvi pogled. Množice ljudi po-
skušajo živeti čim bolj ekološko, pridelati čim 
manj smeti, tiste, ki jih vseeno pridelajo, pa 
vestno ločujejo. 

Spodaj te čaka nekaj preprostih nasvetov, ki 
jih lahko uporabljaš doma, in tako prispevaš k 
čistejšemu okolju.

izogibaj se plastičnim vrečkam
Ko nakupuješ sadje, ni potrebno, da za vsako 
vrsto sadja vzameš svojo vrečko, ampak vsako 
sadje posebej stehtaj, nato pa jih zloži v eno 
vrečko, na katero nalepi vse nalepke od sadja. 
Ali pa, ko kupuješ bombone, izberi tisto pa-
kiranje, kjer ni vsak bombon še dodatno za-
vit, saj boš tako privarčeval ogromen kupček 
papirčkov.

omisli si svoj kompostni kup 
Seveda je ta ideja izvedljiva za vse tiste, ki 
imajo doma vrt. Prepričaj starše, da bi se vam 
to res izplačalo, kot pa da plačujete še doda-
tno položnico za odvoz organskih odpadkov. 
Ko bo kompostni kup razpadel, boš lahko na-
stalo zemljo porabil nekje v vrtu ali pa jo nasul 
v cvetlične lonce. Ne bo ti treba kupovati do-
datne zemlje in vseh gnojil, saj sam kompost 
deluje kot gnojilo.

bodi sam svoj mojster
Vedno poskusi neko pokvarjeno orodje, na-
pravo ali igračo bratca popraviti. Za pomoč 
vprašaj očeta ali mamo, soseda, skupaj pa 
se odločite, ali je možno napravo popraviti. 
Veliko naprav je zavrženih zaradi preprostih 
malih napak, ki bi se jih dalo vsak čas popravi-
ti, vendar se nihče noče zavzeti za popravilo. 
Vse se da, če se hoče! Saj tudi avtov ne vržemo 
stran takoj, ko se jim obrabijo gume. 
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obesi perilo
O groza, a že spet? No, poglej to z drugega zor-
nega kota. Namesto da bi sušilni stroj opra-
vljal svoje delo, to delo opravi kar ti. Perilo 
obesi na stojalo, da se bo posušilo samo od 
sebe, privarčeval boš tako pri porabljeni ener-
giji sušilnega stroja kot likalnika. Vsi vemo, 
da so oblačila po tem, ko pridejo iz sušilne-
ga stroja, videti naravnost grozno, saj so vsa 
zmečkana in pomendrana. Ker pa se bodo su-
šila iztegnjena, jih kasneje ne bo treba likati. 

ugasni računalnik
Ne boš verjel, ampak ohranjevalnik zaslona 
ali pa računalnik v stanju mirovanja porabi 
celo več energije, kot če bi ti aktivno delal na 
njem. Zato je bolj pametno računalnik čez noč 
ugasniti. Prav tako je s televizijo, radijem in 
ostalimi elektronskimi napravami.

izklopi polnilec za telefon
Tu je podobno kot z računalnikom. Polnilec, 
medtem ko ti ne polniš svojega mobilnega te-
lefona, še zmeraj porablja energijo. Prav zara-
di tega ga je po uporabi pametno izključiti iz 
omrežja.

Preveri vse žarnice v stanovanju
Sprehodi se po hiši in preveri, kakšne žarnice 
uporabljate. Če te niso energetsko varčne, jih 
poskušaj čim prej zamenjati. Prav tako lahko 
s posebno napravico, izmeriš porabo energije 

elektronskim napravam, ki jih uporabljaš. 
Stare stvari znajo včasih pokuriti več kot pre-
cej novih stvari. Primer so zelo stare skrinje, 
ki bistvu ne delujejo več dovolj dobro.

Prodaj ali podari stare učbenike
Prodaš ali podariš lahko skoraj vse, česar ne 
potrebuješ več. Zakaj bi se ti doma nabiral 
prah na starih zvezkih in učbenikih, če jih 
lahko podariš sosedu, ki bo naslednje leto 
obiskoval isti razred kot ga sedaj ti. Če imaš 
veliko premajhnih oblek, pa jih skupaj s star-
ši preglej, nato pa jih nesite na Karitas, Rdeči 
križ. Te ustanove se zavzemajo za pomoč lju-
dem v stiski in bodo prav vesele še kakšnih 
hlač, da jih bodo lahko podarila nekomu, ki pa 
jih nujno potrebuje. Lahko pa narediš še ko-
rak dlje in se celo priključiš, kot prostovoljec.

kolo, rolarji, rolka …
Ali pa kar peš, mogoče z avtobusom. Pokušaj 
večino svojih poti opraviti na bolj ekološki 
način, če ne gre drugače, pa raje uporabi av-
tobus. Pelje se jih lahko veliko več kot v na-
vadnem osebnem avtomobilu, pa še nekdo 
ima delo. Če greš v trgovino izključno zaradi 
bombonov, pa se do tja res raje sprehodi, da 
narediš vsaj nekaj zase.



Bili smo zraven, ko je poteka-
la največja prostovoljska akcija 
Očistimo Slovenijo 2010. Združila 
je 270.000 prostovoljcev, ki smo 
17. aprila 2010 očistili okoli 7.000 
divjih odlagališč in 15.000 ton 
odpadkov.
In spet bomo, ko bodo številne sku-
pine prostovoljcev po svetu sode-
lovale v največjem okoljskem pro-
stovoljnem projektu Očistimo svet 
2012. Priprave trenutno potekajo 
v več kot 80 državah sveta. Skupni 

cilji so odstranjevanje nezakonito 
odloženih odpadkov ter združeva-
nje in ozaveščanje ljudi. Del širše 
globalne pobude World Cleanup 
2012 je tudi Slovenija s projektom 
Očistimo Slovenijo 2012, v kate-
rem skavtinje in skavti sodelujemo 
kot partnerska organizacija.

Vabljeni, da se pridružite svetov-
ni akciji, ki bo v Sloveniji poteka-
la 24. marca 2012.
Mi smo zraven, kaj pa vi?

očistiMo slovenijo 
 za lePši svet!
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ločuj!
Papir spada v rdeč zabojnik, plastika v rume-
nega, pločevina v modrega in steklo v zelene-
ga. Stvar, ki vas jo učijo od male šole dalje. Pa 
veste, da morate npr. jogurtov lonček najprej 
oprati, da morate pokrovček dati med ostale 
odpadke, da morate odstraniti ovoj od jogurta 

(samo če je iz papirja) ter ga odvreči v zaboj-
nik za papir in da se nekatere slovenske znam-
ke zavzemajo za bolj čisto okolje in da boste 
na njihovih izdelkih, ki so shranjeni v razgra-
dljivi embalaži, našli celo navodila, kako jih 
pravilno odvreči. 

izkoristi odvoz nevarnih odpadkov
Med nevarne odpadke spadajo baterije, aku-
mulatorji, različna gnojila, pesticidi, barve, 
zdravila … Spomladi in jeseni komunalno 
podjetje, ki skrbi za vaše okrožje, organizira 
brezplačen odvoz nevarnih odpadkov. Nekje 
v vašem okolišu je takrat tovornjak, na kate-
rem se zbira nevarne odpadke. Najbolje je, da 
z družino vse leto zbirate odpadke, nato pa jih 
odnesete tja, kjer jih bodo prevzeli za to uspo-
sobljeni ljudje. Oni vedo, kam jih usmeriti, da 
se bodo kasneje tudi reciklirali.

Štefka Krajnik, Zdravotrma žirafa, Škofja Loka 1
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Skavti in skavtinje smo že od časov Bi-
Pija klicani k mednarodnemu sodelo-
vanju ter bratstvu in sestrstvu. Tržaški 

slovenski skavti smo letos dodatno obogatili 
naše delovanje z novim, tesnim sodelovanjem 
z italijanskimi mestnimi stegi. Seveda, saj ži-
vimo v istem mestu, vsak dan hodimo po istih 
ulicah in obiskujemo iste ustanove. Dolžnosti, 
obveznosti in vsakdanje hitenje pa so nas v za-
dnjih letih precej ločevali, vsak je delal svoje, 
čeprav smo se ob skupnih srečanjih, predvsem 
za Luč miru iz Betlehema, vedno ustavili in se 
drugi z drugim kaj pogovorili.

čas za spremembo
Letos pa smo se odločili za tesnejše zbližanje. 
Wčn Pwčn klan (Trst 3-4) in trije italijanski 
klani organizacije AGESCI, ki delujejo v mestu, 
smo se odločili za enoletno skupno hojo na 
temo »biti človek meje«. Najprej smo se nekaj-
krat sestali samo voditelji ter začrtali smerni-
ce enoletnega sodelovanja. Z roverji in popo-
tnicami smo se nato prvič srečali novembra, 

ko smo imeli v Miljah pri Trstu prvo spoznav-
no srečanje, na katerem je vsak klan predstavil 
svoje delovanje ter poletni tabor. Nato je vsak 
klan dva meseca samostojno poglabljal v dano 
temo. V klanu Trst 3-4 smo se dotikali pred-
vsem vprašanja, koliko so nam blizu italijan-
ski sovrstniki, koliko se čutimo blizu skavtom 
AGESCI in koliko skavtom iz ZSKSS. Mnenja 
so bila različna. V SZSO vsi cenimo res kvalite-
tno delovanje italijanske organizacije, vendar 
nas narodna in jezikovna vez močno veže na 
slovensko Združenje.

Prišli smo do ugotovitve, da smo res lahko 
most med dvema organizacijama.

Temo smo nato poglabljali tudi z zornega kota 
krščanskega človeka, ki je klican k odprtosti in 
solidarnosti do vseh narodov in narodnosti.

Prvo večje srečanje oziroma prenočevanje 
vseh štirih klanov iz mesta bomo imeli zdaj, 
konec februarja, v skavtski koči v Dragi. 
Skupaj bomo nato sodelovali tudi na letošnji 
10. skavtski Fuzbaladi, oktobra 2012 pa že na-
črtujemo zaključni velik Challange, s katerem 
bomo poskušali biti v mestnem okolju tudi 
čim bolj odmevni in prodorni.

pogled navzven

BITI cLOVEK MEJE
ali kako smo se zamejski skavti lotili mednarodnega 
sodelovanja

V
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tudi najmlajši so del 
mednarodnega skavtstva
Kaj pa najmlajši člani naših stegov? Nekega 
mrzlega popoldneva so nas obiskali volčiči iz 
Krdela ledenih gora, našli so namreč zemlje-
vid, na katerem je bilo sporočilo napisano v 
slovenščini. Ker oni tega jezika niso poznali 
(sedaj pa se ga že počasi učijo), so nas prosili 
za pomoč. Takrat se je volčičem porodila ide-
ja, da bi lahko šli skupaj na lov, ampak najprej 

se moraš dobro spoznati. Vsako krdelo je 
drugemu pokazalo nekaj značilnih spoznav-
nih igric, tako da sedaj poznamo vsa imena. 
Sestavili smo simbola naših organizacij in 
poiskali razlike, predvsem pa podobnosti, saj 
moramo iskati skupne lastnosti, če hočemo 
ustvariti dobre vezi. 
Trenutno še vedno čakamo dan za skupen lov, 
saj nas je žal kraška burja zaprla v naše brloge, 
vendar vsi že nestrpno pričakujemo prijetnej-
še vreme, da bomo lahko razkrili, kam nas bo 
popeljal zemljevid!

Skavti in skavtinje imamo v rokah veselje 
in sproščenost v odnosih in to so darovi, s 
katerimi lahko na področju mednarodnega 
sodelovanja res veliko naredimo.

Pa srečno pot!

Peter Spazzapan, Veseli gams, Trst 3-4

Alenka Cergol, Zgovorna vidra, Trst 3-4

drage klanovke, dragi klanovci! 

Wčn Pwčn klan iz Trsta vas vabi na leto-
šnjo 10. obletnico Fuzbalade, vsakoletnega 
skavtskega nogometnega turnirja. Klan se 
tako kot prejšnja leta posebno zavzema, da 
bi šport zaživel kot sredstvo miru in solidar-
nosti med nami vsemi.
Dvodnevni turnir bo letos 14. in 15. apri-
la v okolici Trsta. Začetek je predviden ob 

12.30 v Trebčah. V sobo-
to zvečer bomo imeli po 
večerji sv. mašo in seveda 
taborni ogenj. Zaključek 
in nagrajevanje sta pred-
videna v nedeljo ob 17.00.

Pomembno:
 � Nogometno ekipo sestavlja sedem 

igralcev in morebitne rezerve.
 � Na igrišču morata biti obvezno najmanj 

dve dekleti (v vsaki ekipi).
 � Cena je 10 evrov na osebo in vključuje 

sobotno večerjo, prenočitev, zajtrk in 
kosilo v nedeljo. 

Dogodek je tudi na Facebooku, če želite, lah-
ko potrdite prisotnost: http://www.facebo-
ok.com/events/271797549542151/. 
Ostala pravila, informacije in drugo si lahko 
ogledate na spletni strani http://fuzbalada.
jimdo.com/. Za pojasnila lahko pišete na 
naslove, ki so v kontaktih na spletni strani 
http://fuzbalada.jimdo.com/kontakti/. 

Bipi in se vidimo v Trstu!

FUZBALADA 2012
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TABOR V AMERIKI? ZAKAJ PA NE!

Skavti smo zares svetovni. Svetovni 
po naravi in po tem, koliko nas je. 
Kamorkoli greš, namreč najdeš ljudi, ki 

sledijo enakim zakonom kot ti, ki se lahko za-
hvalijo Bi-Piju za svoje najboljše skavtske pri-
jatelje in dogodivščine.

vsej verjetnosti končala v kampu Girl Scouts 
(ženski skavti). V ZDA je pač tako, da imajo 
punce in fantje ločeni skavtski organizaciji. 

Poletje je bilo vroče, zanimivo in vsekakor ne-
kaj, kar bi iz srca priporočila vsem avanture 

željnim skavtom (torej vsem skav-
tom). Delala sem kot voditeljica, 
v samem kampu se je vsak teden 
izmenjalo približno 80 deklet, ki 
so bila razdeljena v štiri starostne 
skupine. Glede na število in sta-
rost sem imela še dve ali tri so-
voditeljice. Naša naloga je bila, 
da poskrbimo, da imajo vse čiste 

Ker sem tudi jaz želela izkusiti svetovnost 
skavtov na lastni koži, sem se pridružila pro-
gramu CCUSA, ki pripelje mlade ljudi z vsega 
sveta v ZDA, kjer preživijo poletje kot vodite-
lji v enem od številnih kampov. Ker sem skav-
tinja, sem že od začetka vedela, da bom po 
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zobe, da so pripravljene za na-
slednjo aktivnost ter da dekleta 
preživijo najboljši teden svoje-
ga življenja. Aktivnosti se malce 
razlikujejo od teh na naših tabo-
rih: imeli smo bazen, kanuje, ka-
jake, svojo kuharico in pomočni-
ce … Mi bi rekli, da to sploh niso 
pravi skavti, saj spijo v kočah tudi 
poleti in se namesto v reki kopa-
jo v bazenu. Vendar so nam kljub 
temu precej podobni.

Kakšni smo se mi zdeli njim? Ko 
sem jim omenila spanje v šotorih, 
kuhanje nad ognjem in krajo zastav 
brez baterij, so mislili, da pri nas 
pač nimamo koč, kjer bi skavti lahko 
spali. Ko so zvedeli, da sami raje spi-
mo pod milim nebom, so se odločili, 
da smo precej divja varianta skavtov. 
Čudili so se temu, da znajo pri nas že 
volčiči uporabljati nož, da si znamo po-
staviti bivake v soncu ali snegu ter da 
gremo na tabor z nahrbtnikom in ne s 
kovčkom. Vendar imajo tudi oni precej 
zanimivih stvari: veliko pesmi in bansov 
ob tabornem ognju, zmagajo pa glede 
priprave hrane na ognju. Kuhali smo pice 
v alufoliji, banano s čokolado in penicami 

v žerjavici, kruh z začim-
bami, palčke s sladkorjem 
in cimetom, ki so videti kot 
podolgovat krof ... 

Če potegnem črto, smo mi 
veliko bolj »na harda«, vsaj v 
Cerknici. Vendar je tujina ne-
kaj, kar bi moral izkusiti vsaj 
vsak voditelj. Glede znanja, 
ki ga pri nas dobimo na tabor-
nih šolah, sem bila tam v veliki 
prednosti. Biti skavtski voditelj v 
Sloveniji je nekaj, kar nam bo ko-
ristilo vse življenje.

Katarine Mulec, Jezerska želva, Cerknica 1
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moje ime je KHAN in 
NISEM TERORIST!

Zgornji naslov je iz čudovitega filma, ki se 
prične prav tako kot moje potovanje na 
konferenco mednarodnega katoliškega 

skavtstva (ICCS) v St. Louisu v ZDA: s pregledom 
na letališču. Sicer se mi ni bilo treba sleči, a so poli-
cisti na ameriški meji strožji, kot smo jih navajeni 
pri nas. A to je bil samo prvi vtis na meji. Vtis, ki 
ga dobiš ob ogledu akcijskih in drugih hollywood-
skih filmov o Ameriki, je varljiv. Ugotovil sem, da 
so Američani prijetni, prijazni, gostoljubni ljudje, 
polni humorja, predvsem pa zelo praktični.

V ZDA me je skupaj z ženo na svojem domu spre-
jel Scott, ki je tudi skavtski voditelj v Belmontu, 
v zvezni državi Michigan. Skupaj z njuno druži-
no sem praznoval zahvalni dan (Thanksgiving 
day). Zelo zanimivo je biti del tega praznovanja, 
ki ga sicer poznamo samo iz filmov (ko pečejo 
purane). Scott je poskrbel, da sem se srečal z 
raznimi društvi, kot so YMCA (katoliško telova-
dno društvo) in Društvo za demokracijo, udele-
žila sva se tudi razdeljevanja hrane brezdomcem 
v mestnem parku. Obiskal sem skavtski center, 
srečal pa sem se tudi s Scottovo skavtsko sku-
pino, ki je ob obisku na moje presenečenje pri-
pravila skupno večerjo s starši. Že nekaj let na-
črtujejo tabor v Sloveniji in veseli so bili mojega 
predavanja o naši lepi domovini.

Ameriški skavti (Boy scouts of America) v 
Belmontu namreč načrtujejo tabor v Sloveniji, 
da bi obiskali domovino škofa Friderika 
Barage, svetniškega kandidata, ki je bil misi-
jonar med Indijanci v zvezni deželi Michigan. 
Na mestu današnjega Grand Rapidsa je Baraga 
ustanovil svoj drugi misijon (deloval je sicer 

na 5 stalnih in več občasnih misijonih). Scott 
me je po praznovanju zahvalnega dne pope-
ljal na 1800 km dolgo romanje z avtomobilom 
po Baragovih misijonskih postojankah. Imela 
sva srečo, da kljub poznemu novembru ni bilo 
skoraj nič snega. Obiskala sva St. Sault Marie, 
Marquette, Arbre Croche, današnji kraj Baraga 
ter še nekaj drugih krajev, kjer je najprej kot 
duhovnik, nato pa kot škof pred 150 leti misi-
jonaril Friderik Baraga. Indijancem iz plemen 
Otava in Očipve je prinesel vero v Jezusa, bolj-
še življenje, kulturo, pismenost ter prvi slovar 
in slovnico v njihovem jeziku.

Še polna vtisov z romanja sva se nato zape-
ljala še v St. Louis na reki Mississippi, ki velja 
za vrata ameriškega zahoda, kjer sva se od 1. 
do 4. decembra 2011 vsak kot delegat svoje 
skavtske organizacije udeležila svetovne kon-
ference ICCS. Doživetje mednarodne skavtske 
konference je predvsem v srečanju skavtov iz 
raznih držav sveta s prav vseh kontinentov, 
verjamem pa, da bo tudi naše skupno načr-
tovanje raznih dogodkov prineslo napredek 
svetovnega katoliškega skavtstva.

Ob koncu sem se poln vtisov iz čudovitih ZDA 
in ob doživetju mednarodnega skavtstva vra-
čal skozi čudovito mesto Chicago domov v 
Evropo, tokrat brez kakršnihkoli pregledov in 
vprašanj. 
Sandi Koren, GDA
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Anja Japelj, Živahna srna, Brezovica1
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Ljubljana 2
Besedili in glasba:
Gabi Šoanič

ČETNIŠKI UTRINKI

Skavtfest 2010

2.
Majhni in veliki se podamo na pot
z avtom, kolesom, vlakom al`pa k`r peš.
Bodi vedno z nami naš Gospod,
Ti si naš prijatelj, naša pot!

Sredi gozdov...
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Klanovci na zimovanju, Črenšovci 1

Veselje ob raziskanem ropu, zimovanje VV v Šentlambertu, 
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Zimovanje krdela Rdeča roža v Davči, Logatec 1
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