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Ave!
Postati zvezda?
Piše: Elektra Korošec, Zmedena papiga, Cerknica 1

Naivno je misliti, da bo človek dosegel točko, na
kateri bo zadovoljen. Ne na osebni, ne na družbeni ravni. Človeka bi lahko primerjali z bitjem,
ki sega proti zvezdam. Ki glavo neprestano
obrača gor, vzdiguje svoje prekratke roke, se
povzdigne še na prste. Na koncu ugotovi, da
izgleda prav neumno, ko se nekje med kuhinjo
in kopalnico, sredi ceste, ali pred predavalnico,
tako neumno razteguje in napreza; ko pa ga
gravitacija vklenja na Zemljo, glavo premetava
zaradi lastne puhlosti, roke ambiciozno segajo
v smeri ki jim je komaj dosegljiva. Na koncu popustijo noge, ki tik preden klecnejo, ujamejo
hipec, ko se uspejo približati – nebu.
V septembru me je, kot verjetno marsikaterega Slovenca, prevzela dirka vseh dirk, tista,
ki v kolesarstvu menda šteje največ. Po treh
tednih sem že sestavila sliko kolesarstva kot
športa in uživala ob neverjetnih uspehih naših fantov. Vse dobro, do razpleta, ki nas je z
namesto dvema zmagovalcema, presenetil z
absolutnim zmagovalcem in absolutnim poražencem. Slovenija se je, namesto da bi skakala
od veselja, zavila v nekakšno grenko-sladko
ogrinjalo, znotraj katerega se tolažimo in trepljamo po ramenih, češ, pa saj smo vendarle
zmagali! Smo. Nismo? Je morda zmaga poraz
in poraz zmaga? Roglič preseneti z izjavo, češ
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»Prvo mesto sem si želel, drugo sem si zaslužil.« Odhaja morda zmagovalec iz Francije v
senci, brez trofeje, ki bi jo lahko postavilal na
ogled? Imamo jo, Antigono, lastno, slovensko.
Naenkrat legalno ni več legitimno. Tovrstni
zakoni pa so napadeni, da v šport sploh ne
sodijo, češ da gledamo zgolj gladiatorske igre.
Ob sredah imam predavanja popoldne. Ker
sem nočne vrste ptica, to pomeni, da je torkov večer, moja noč. Danes jo zaznamuje
zaključevanje Skavtiča. Delo se je na eni točki
večera srečalo z motilcem; šov kultura me ne
pritegne, mi je pa zanimiva. V meni vzbuja
čúdenje. Vsak hoče biti zvezda. Same zvezde,
ena vrh druge, sam blišč, lepota in zadoščevanje. Ko drsim globlje v motilec, se srečam z
zvezdami ki so ugasnile – stare nekaj več kot
mesec dni. Kometi, imenovani zvezde. Žal mi
je za vsakega, ki nasede.
Ker človek ne zmore več. Klecne. Dvignil se je,
za hip okusil Božansko in zdaj je padel. Leži na
tleh in se zvija v agoniji. Med temi se rojevajo
zvezde.

V življenju je določena mera tveganja
nujna in nujna je tudi določena mera vadbe
v spoprijemanju s tveganjem.
- Robert Baden-Powell

Ave
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NAČELNIŠTVO

Združenje,

JEDRO

slovenskega skavtstva
Za vse nove člane, pa tudi kakšna nova
informacija starejšim skavtom o Združenju. Nekoliko podrobnejši pogled v štab
slovenskih skavtov, Združenje, ki se je v
zadnjem letu nekoliko prenovilo in dobilo
»žegen« 6. 9. 2020 v Studencu pri Krtini,
kjer je potekal 58. Svet združenja.
Piše: Elektra Korošec, Zmedena papiga, Cerknica 1
Fotografira: Aljaž Munda

Na dnevnem redu so razpravljali o Shemi
usposabljanj v ZSKSS, uskladitvi pravilnikov in
o rebalansu proračuna. Osrednji dogodek so
bile volitve v vodstvo organizacije (IO), za naslednje tri leta. Ker se je tako ZSKSS nekoliko
kadrovsko prevetrila, se bomo v članku omejili na samo strukturo Združenja: kdo so novi
ljudje, kakšen je sistem v katerem opravljajo
funkcije in kaj sploh delajo? Zakaj, konec koncev, sploh potrebujemo Združenje?

VODSTVO

V vrhu strukture Združenja je vodstvo,
ki se imenuje Izvršni odbor (IO). Tega
sestavljajo:
• načelnik in načelnica Nejc Kurbus in
Tjaša Sušin, usklajujeta dejavnosti poverjeništev, skrbita za izvajanje strateškega načrta,
zastopata ZSKSS v javnosti, sklicujeta zasedanja
Sveta Združenja, odgovarjata za zakonito delovanje ZSKSS in dajeta informacije o delu,
koordinirata delo odborov in skrbita za
povezovanje,
•
generalni duhovni asistent Janez
Kobal, skrbi za povezanost ZSKSS s Cerkvijo na Slovenskem, pomaga pri duhovni rasti članov, njihovem usposabljanju in izobraževanju duhovnih asistentov. Skrbi za povezavo
z mednarodnim katoliškim skavtstvom,
•
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V vetru

poverjeniki: za voditelje, za vzgojo in za zagovorništvo.

voditelji in en duhovni asistent (DA), skrbi
za komunikacijo in informiranje stegovodij, jim nudi podporo in izobraževanja. Na
podlagi potreb oblikuje vsebine in podporne aktivnosti za voditelje. Koordinira
in spremlja delovanje ognjišč (prenovljen
sistem prejšnje regijske razdelitve) ter jim
nudi duhovno oporo. Preverja delovanje
stegov in jim nudi pomoč pri ustanavljanju
oz. ukinjanju,

Načelništvo je razdeljeno na tri podpodročja:
•

upravni odbor, ki ga predstavljata finančnik
in tajnik. Načrtujeta in pripravljata predloge o investicijah v ZSKSS, sooblikujeta
proračun in predlagata rešitve za prijazno
finančno poslovanje ZSKSS,

•

strateški odbor, sestavlja vodja pisarne in
do trije strategi. Analizirajo raziskave, na
podlagi katerih oblikujejo strategijo ZSKSS,
spremljajo delo ZSKSS in po potrebi svetujejo IO. Iščejo strateške partnerje in skrbijo
za razpise,

•

pisarna oz. strokovna služba, zaobjema
programskega vodjo pisarne, tajnika ter
strokovne in projektne sodelavce. Ti skrbijo za redno podporo delovanja ZSKSS in
delujejo v skladu z navodili IO. Koordinirajo
informacijsko podporo, skrbijo za upravljanje in gospodarjenje s premoženjem
ZSKSS in sredstvi v najemu. Skrbijo tudi za
Skavtarnico.

VODITELJI

Poverjenika za voditelje Luka Mehle in Nastja
Bojc, skrbita za usposabljanje in podporo voditeljem na lokalni in državni ravni, njihovo osebnostno napredovanje in duhovno rast. Skrbita
za uresničevanje skavtskega kompetenčnega
modula (opisan v razdelku Voditelji). Pri izvajanju in posodabljanju usposabljanj in koordinirata delovanje ognjišč in skrbita za ustanavljanje,
ukinjanje ter splošno podporo stegom.
Voditelji so področje, ki se deli na:
• usposabljanja, ki je sestavljeno iz usposobljenih trenerjev. Ti pripravljajo in izvajajo
usposabljanja voditeljev, skrbijo za posodabljanje sistemov usposabljanja in z njimi
odgovarjajo na potrebe voditeljev. Skrbijo
za kvalitetno izvedbo usposabljanj in organizirajo dve srečanji voditeljev (državna in
lokalna raven) ter srečanje za stegovodje in
ostale funkcije v SKVO-jih.
•

podpora stegom, ki jo predstavljajo štirje

•

podpora voditeljem, skrbi za usposabljanje in imenovanje voditeljev, za zadostno
število trenerjev in iskanje voditeljev usposabljanj. Predlaga tematike usposabljanj, ki
odgovarjajo na potrebe voditeljev. Skrbi za
koordinacijo voditeljev na državni ravni in
skrbi za sistem mentorstva. Skrbi, da skavtski kompetenčni model služi voditelju kot
pripomoček za osebno rast in mu zagotavlja
ustrezna usposabljanja in druge aktivnosti
za pridobitev kompetenc.

VZGOJA

Poverjenica za vzgojo (Mirjam Tolar), skrbi za
kakovostno izvajanje skavtske vzgoje v ZSKSS,
pomaga voditeljem pri pripravi kakovostnega
vzgojnega programa za posamezne starostne
skupine – veje in pripravlja vzgojne poudarke in
smernice.
Podkategorije področja Vzgoje so:
• državna vodstva vej, ki so sestavljena iz
dveh članov državnega vodstva vsake veje:
BB, VV, IV in PP ter duhovnega asistenta.
Skrbijo za prilagajanje strategije programov
in projektov ZSKSS posameznim starostnim
skupinam. V vejah skrbijo za ustrezno izvajanje skavtske vzgoje, za izobraževanje in
povezovanje voditeljev,
•

vsebina vzgajanja, je sestavljena iz 4 – 5
voditeljev. Na podlagi strateškega odbora
predlaga smernice za prijavo projektov in
programskih vsebin, skrbi za razvoj in posodabljanje vzgajanja. Poskrbi, da potrebne
vsebine preidejo v uporabo tudi prek ustreznih gradiv in pripomočkov, ki so voditeljem
v pomoč pri pripravi in izvedbi programa.
V vetru
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ZAGOVORNIŠTVO

Poverjenika za zagovorništvo Florijan Kocbek
in Hana Lobnik, pripravita komunikacijsko
strategijo, skrbita za znamko (brand) Skavti,
pravilno uporabo celostne grafične podobe
ZSKSS in splošno pozitivno podobo ZSKSS.
Vodita odnose z javnostmi ZSKSS in skrbita
za sodelovanje z drugimi organizacijami in
društvi, tako slovenskimi, kot mednarodnimi.
Zagovorništvo deluje na več področjih:
•

•

grafične podobe, načrtuje objave in dogodke za različne medije in nudi oporo pri
komunikaciji z mediji,
•

•

skavtnet tehnika, skrbi za tehnično podporo skavtskih medijev, za ažurnost uredniškega portala skavt.net in medijsko pokriva dogodke v ZSKSS. Skrbi za arhiviranje
fotografij, video posnetkov in podatkov,

•

trop LMB, skrbi za izvedbo akcije Luč miru
iz Betlehema na področju administracije,
vsebine in sporočila akcije, promocije in
komunikacije za dobrodelni namen.

odprave, pripravlja seznam povabil na
mednarodne tabore, spodbuja udeležbo
članov ZSKSS na mednarodnih dogodkih,
in koordinira mednarodne odprave,
medijski urednik, sledi komunikacijski
strategiji. Vodi uredniški odbor medijev
v ZSKSS in redno spremlja in usmerja
vodstvo Skavtiča. Skrbi za vsebinsko
usklajenost in ustrezno uporabo celostne

notranji komunikator, skrbi za notranjo
komunikacijo s člani ZSKSS, za pravočasen in kvaliteten prenos informacij med
državno in lokalno ravnjo in pravočasno
informiranje o dogodkih.
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Skavtska

izobraževanja

Od 24. do 27. septembra je po vsej Sloveniji
potekalo deset skavtskih usposabljanj za
voditelje. Skavtska usposabljanja omogočajo, da se voditelji izurijo v poznavanju in
uporabi skavtske vzgoje in metode dela,
osebno rastejo ter si delijo izkušnje s člani
drugih stegov po Sloveniji. Skavtska vzgoja
(letos jih je bilo kar pet) mladim voditeljem
predaja osnove skavtske metode, s pomočjo
katere skušamo voditelji naše udeležence
vzgojiti v pristne, samostojne, odgovorne in
zdrave ljudi, kristjane, državljane. Metodologije BB, VV, IV in PP pa se bolj podrobno
usmerjajo na delo v posameznih vejah.
Pišejo: SKVO Črnomelj 1

Do skupnosti voditeljev stega Duma med brezami je informacija o skavtskih usposabljanjih
prišla enkrat v juniju. Zdela se nam je izredno
zanimiva - v samo štirih dnevih naj bi se voditelji naučili toliko novega, osebno napredovali in
se hkrati zabavali. Odločili smo se, da moramo
na lastni koži preveriti, ali je temu res tako,
zato smo na teren poslali svoje tajne agente na vsakem skavtskem usposabljanju je bil tako
prisoten vsaj en voditelj našega stega. Tajni
agenti so se uspešno infiltrirali med udeležence in voditelje, da pa ne bi vse ostalo med
nami, smo pripravili kratka poročila.

o
n
p
u
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z
o
g
stro

M I S I J A

D AT U M

Usposabljanja ZSKSS

24.-27.9.

P O R O Č I L O
P R AV O

A G E N T K A

Ajetorod Kavon

I M E

Agentka Ajetorod Kavon poročam, da smo se na skavtski
vzgoji 1 podali na pretresljivo misijo iskanja Lakotnika.
Gazili smo skozi goščavo in se komaj prebili skozi temno
in ozko jamo

<

, kjer je ta obtičal. Mislim, da sem

ob iskanju sledi, ekipnem duhu in dobri intuiciji opazila
kar nekaj potencialnih agentov, ki bi se jih splačalo
rekrutirati. Še posebno
A G E N TA

in

.
P R AV O

I M E

Acnam Nirvol, Jerdna Čičnapuz
,

Agentka Acnam Nirvol in agent Jerdna Čičnapuz sva na
skavtski vzgoji 2 opazila pomanjkanje znanja belokranjskih
ljudskih pesmi in plesov, zato sva soudeležence naučila
belokranjske klasike

. Bila sva uspešna na

t.i. misiji »Pobelokranjanje Slovenije vol.1«.
A G E N TA

Nemelk Čičileb

P R AV O

I M E

Agent Nemelk Čičileb sem se uspešno inﬁltriral v ekipo
organizatorjev festivala “Brez kruha ni iger”, kjer ni
manjkalo ne zabave in ne dobre hrane. Nepričakovano se je
na festivalu pojavila tudi posadka propadle Adrie ter
izvedla vzlet. Bojda potniki/peki še vedno čakajo na
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pristanek! Leteli so z letalom

.
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Inaj Eruk
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I M E
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Agentka Ave Čičvak in
agent Rogerg Nalpok
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Po predanih poročanjih v SKVO-ju Duma med brezami ugotavljamo, da so vsi tajni agenti na skavtskih usposabljanjih doživeli zelo razburljivo, zabavno in koristno izkušnjo, iz
katere so se predvsem veliko naučili. Misijo skavtskih usposabljanj tako razglašamo za
več kot uspešno! Ker smo razkrili svoje identitete, pa nalogo poročanja za prihodnje
leto predajamo kateremu drugemu SKVO-ju. Bi-Pi!

V vetru
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Skavt spoštuje naravo
in vidi v njej božje delo
Kako lahko tudi mi naredimo kar največ za ohranjanje naše narave?

O ekološkem in odgovornem ravnanju
z odpadki se že veliko govori - najbrž ni
več skavta, ki ne bi vedel, kateri odpadki spadajo v rumen zabojnik, v modrega,
v črnega… Vendar to ni dovolj - še pomembnejše od razvrščanja odpadkov je
naš trud, da le-te preprečimo. Kar pa ni
vedno lahko. Vendar vsak majhen korak
pomaga našemu čudovitemu planetu.
Veliko količino odpadkov ljudje pridelamo na račun osebne higiene, ki je seveda
pomembna in neizogibna. V nadaljevanju
članka si preberite, kako lahko ravno pri
higieni zmanjšamo količino odpadkov,
tako na skavtskih aktivnostih, kot doma.
Pišejo: Lucia Bečan, Neža Knific, Ustvarjalni
jež, Preska 1,
Monika Golja, Iskriva taščica, Breznica 1,
Ana Ocvirk, Neustavljiva riba, Celje 2

MILA IN ŠAMPONI

Dejstvo je, da na skavtskih večdnevnih aktivnostih, kljub temu da najpogosteje nimamo
tuša ali tekoče tople vode, moramo poskrbeti tudi za osebno higieno. Dostikrat se na
taborih umivamo kar v rekah, pri čemer marsikdaj pozabimo na to, da šampon, ki ga vsakodnevno uporabljamo, ni nujno primeren
za vnos v reko in s tem naravo in življenjski
prostor mnogim živalim in rastlinam. Naravni
šamponi obstajajo, vendar so dražji od tistih,
ki jih kupimo v klasični trgovini. Pri kupljenih
šamponih naj velja, da poskusite biti pozorni
na embalažo. Vrsti plastike, na kateri je oznaka PET (št. 1) ali HDPE (št.2) sta eni najbolj
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Za mlada srca

reciklabilnih, zato se pri šamponu, če ga že
kupite v plastični embalaži, prepričajte, da
ima eno od teh dveh oznak. Lahko pa si trdo
milo izdelate tudi sami doma in ga potem
uporabljate na taborih.

ZOBNE ŠČETKE IN PASTE

Že naš ustanovitelj, Robert Baden-Powell je
dal velik pomen na zobno higieno, skrbelo
ga je slabo stanje zob fantov, še posebej iz
revnejših družin. V knjigi “Skavtstvo za fante”
je v enem izmed poglavij zajel skrb za zobe,
njegovi napotki pa so bili nizkocenovni - torej
dostopni vsem. Na skavtskem taboru so si
fantje izdelali zobno ščetko iz leskove palčke,
tako da so njen vrh olupili in prežvečili, da se
je razcepil na vlakna, in s tem ohranjali raven
ustne higiene tudi na taboru. Če nimamo
zobne paste, lahko uporabimo Borove iglice.
Ko jih prežvečiš imaš v ustih prijeten okus po
Borovcih poleg tega pa Borove iglice vsebujejo tudi nekaj vitamina C. Za hitro rešitev na

taboru bo zadostovalo tudi žvečenje listov
katerekoli mete.
No, skavti današnjega časa takšnih zobnih
ščetk res ne bomo več uporabljali (razen, če
se nam zgodi, da svojo pozabimo) je pa naša
izbira ščetke zato toliko bolj pomembna. Plastična zobna ščetka namreč potrebuje okoli
500 let, da se razgradi. Zato izberimo bambusovo zobno ščetko, ki jo po koncu njene
življenjske dobe odvržemo kar na kompost,
ali pa zobno ščetko, narejeno iz recikliranih
materialov. Takšna ščetka bo tudi pakirana
v embalažo, ki je reciklabilna. Vedno večji
trend v svetu je tudi izdelava domačih zobnih past. Jaz (Neža) sem jo naredila po tem
receptu:

Za domačo zobno pasto potrebujemo:
• 2 žlici kokosovega olja
• 6 velikih žlic sode bikarbone
• 10 kapljic (metinega) eterič•

nega olja
½ žličke soli

Se je pa pri meni izkazalo, da imam preobčutljive dlesni za takšno zobno pasto (moja
mami jo brez problema uporablja, mene pa
so po njeni uporabi skelele dlesni). Ker se
mi ni zdelo vredno, da jo enostavno vržem
stran, sem pomislila, kako bi jo lahko drugače uporabila. Uporabila sem jo namesto
pene za britje. Kokosovo olje namasti kožo,
da britvica lepše teče, soda bikarbona in sol
pa delujeta kot piling za kožo.

V ekoloških “zero-waste” trgovinah pa lahko
kupimo tudi zobne paste oz. zobne tabletke,
ki efektivno očistijo naše zobe, hkrati pa niso
pakirane v plastično embalažo. Tabletke so
predvsem priročne za večdnevne aktivnosti,
saj jih lahko pospravimo kar v kakšno manjšo
škatlico npr. od bonbonov.

PRALNE ČISTILNE KRPICE, BIORAZGRADLJIVE VATIRANE PALČKE
Namesto vate lahko za čiščenje obraza izbereš pralne blazinice ali pa seveda kar brisačko. Pralno blazinico pa si lahko tudi skvačkaš,
ali razrežeš staro brisačo na manjše krpice, ki
jih lahko tudi obšiješ.
Skavti, ali skoraj pogosteje skavtinje, na
taborih za osebno higieno uporabljamo
tudi osvežilne robčke. To je eden najlažjih
načinov, kako si pred spanjem vsaj nekoliko
lahko umijemo umazane podplate, preprečimo smrad pod pazduho in si izpod nohtov
očistimo vso svinjarijo prejšnjega dne. Pri
uporabi osvežilnih robčkov bodimo tako
pozorni, da jih uporabimo čim manj, še bolje,
uporabljajmo brisačo in vodo. Ti robčki so
namreč narejeni iz umetnih materialov, ki
se zlepa ne razgradijo. Ko pa jih odvržemo,
spadajo v mešane odpadke. Nikakor pa naj
osvežilni robčki ne pristanejo v WC školjki,
saj se sčasoma v kanalizaciji sprimejo skupaj
in se strdijo kot beton, ki ga je zelo težko
odstraniti.

Za mlada srca
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Na tržišču je na voljo tudi veliko vatiranih
palčk, ki so kartonaste ali lesene in ne plastične, kar je gotovo boljša izbira.

PRALNI VLOŽKI,
SKODELICE

MENSTRUALNE

V svojem življenju ima povprečna ženska
menstruacijo okoli 456-krat. To pomeni
približno 2280 dni, ko uporablja higienske
pripomočke (vložki, tamponi ipd.), kar pomeni od 12.000 do 17.000 vložkov ali tamponov
življenju ene same ženske. To je ogromna
količina odpadkov, ki se jih ne da reciklirati
in razpadajo tudi do 500 let. Zato obstaja
kar nekaj okolju, pa tudi zdravju prijaznejših
rešitev, kot so na primer pralni vložki in menstrualna skodelica. Na slovenskem tržišču
je vedno več ponudnikov pralnih vložkov,
prav tako pa imamo tudi slovensko podjetje, ki izdeluje menstrualne skodelice. Tudi
svetovna skavtska organizacija WAGGGS se
trudi, da bi dekletom približala menstrualno higieno, zato po vsem svetu izobražuje
dekleta o menstruaciji in kako si zašiti svoje
pralne vložke. To predvsem velja za ruralna
področja, kjer dekleta še nimajo dostopa do
menstrualno-higienskih pripomočkov.

GOBICE IN VILEDE ZA POMIVANJE
POSODE

Poleg uporabe biorazgradljivih gobic in krp,
ki jih je morda kupiti v večjih trgovskih centrih, se lahko poslužimo uporabe povsem
naravne gobice: Luffe. To pravzaprav ni goba
ampak kumari podobna buča. Ko je mlada
se jo sicer lahko je kot bučko, kasneje pa v
njeni notranjosti nastane vlaknasta tvorba, ki
spominja na spužvo. To vlaknasto tvorbo olupimo, narežemo na kolobarje in uporabimo
namesto sintetične gobice. Že pripravljene
Luffa gobice lahko kupimo v »zero-waste«
trgovinah kot je Rifuzl ali spletnih trgovinah
Moja cula, Eko domek, Okay itd.
Skavti si na taborih lahko pomagamo tudi
s pepelom (samo od lesa, ne s primesmi
papirja, hrane, itd.), ki nam sigurno ostaja
od tabornega ognja prejšnji večer. Pepel razmaščuje posodo in polira. Po mastni posodi
samo posujemo fin prah, pustimo nekaj časa
in obrišemo (z žlico, roko ali palčko). Če naša
posoda ni mokra, naredimo z malo vode
in pepela pasto in s to krpo ali čemurkoli v
naravi (list, kos lubja) obrišemo posodo ter
speremo z vodo.

WC PAPIR, KI JE PAKIRAN V ŠKATLO

Na skavtskem taboru se seveda porabi
kar veliko WC papirja in s tem nepotrebno
pakiranje v plastično embalažo. Slovensko
podjetje Paloma nudi pakiranje WC papirja v
kartonasto škatlo, kar je odlična rešitev, saj
bo škatla gotovo prišla prav ali pa jo bomo
lahko reciklirali.

Drage skavtinje in skavti, izzivamo vas, da poskusite narediti vsaj 1 korak k prizadevanju
za ohranjanje našega stvarstva. Poskusite
navdušit še koga, raziščite še kakšno drugo
področje (tudi v prehrani se da ogromno narediti) in objavite svoje korake za lepši svet
na Instagramu in Facebooku ter označite
@skavti_slovenija
in
uporabite
#6.skavtskizakon #korakzaboljsisvet

Viri:
1. www.nature.com/articles/bdj.2007.1187#Sec2
2. www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics#gs.
gs3s6j
3. online.sfsu.edu/sketch/523/2016/poster/01_08_lingling_
ma_30x40_poster_women_hygiene.pdf

Da boš do pralnih vložkov lažje prišla
tudi sama pa ti podjetje Racman, ki izdeluje
pralne vložke, podarja kodo ZSKSS za 3%
popust ob nakupu in brezplačno poštnino.
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ajdova kaša

I V A
D
J

lečin namaz

Jesenska
kuharija

Velika večina »plevelov«,
ki nam preraščajo vrt in se jih
tako močno želimo znebiti, je
užitnih. Uporabimo jih lahko v
raznoraznih jedeh ali pa jih predelamo kar v pesto.

Lečin divji namaz
Jeseni se nam dostikrat zdi, kot da nič užitnega več ne raste. Pri tem
seveda pozabimo na razne plodove (lešniki, orehi, žir, kostanj) in
rastline, ki začenjajo znova poganjat. Dragi skavti, izzivam vas, da se
odpravite v naravo in naberete kaj užitnega ter si pripravite svoj divji
obrok. Spodnji recepti naj vam bodo iztočnica za kreativno mišljenje.
Bodite domiselni in začnite divje rastline uporabljati v vsakodnevnih
jedeh in v jedeh, ki jih pripravljate na skavtskih aktivnostih.
Piše: Monika Golja, Iskriva taščica, ŽvN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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narezana)
1 strok česna (strt in nasekljan)
100g stebelne zelene (olupljena in narezana na kocke)
100g korenčka (narezanega)
250g poljubnih gob (drobno
narezane)
250g sezonske zelenjave
0,5 l jušne osnove (po želji)
50g olja
Sol, poper, zelišča po okusu
Šopek trpotčevih listov, liste
korenja, redkve in drugih vrtnin

Skavt praktik

•
•
•
•

Ajdova kaša s sezonsko zelenjavo in zelišči
Za 4 osebe potrebujemo:
• 250g ajdove kaše
• 120g čebule ali pora (na drobno

Potrebujemo:
• 15g zelene leče
• 15dag čebule (drobno

Na olju prepražimo čebulo, da postekleni,
ter dodamo gobe. Ko voda izhlapi, dodamo
zeleno, korenček in sezonsko zelenjavo – vse
skupaj prepražimo. Dodamo česen, da zadiši,
ajdovo kašo in rastline, ki smo jih nabrali, in na
hitro prepražimo. Zalijemo z jušno osnovo in
začinimo. Jed je gotova, ko kaša poči.

•

nasekljana)
1 strok česna (strt,
nasekljan)
10g masla ali kokosove
maščobe
Sol, poper v zrnu, lovorjev list
V jed lahko vključite:
stebla regačice, dobro
misel, materino dušico,
rogovilček, grenkuljico
Gobe po izbiri

trpotec

Lečo speremo in čez noč namočimo. Skupaj
s poprovimi zrni, z vejico materine dušice
(ali timijana) in listom lovora jo skuhamo v
slani vodi. Kuhano odcedimo in odstranimo
zelišča. Na maščobi (maslo/kokos) prepražimo čebulo, dodamo česen, da zadiši, in lečo.
Dodamo sveže divje rastline ali posušena
zelišča, gobe, sol in poper in nekaj časa ob
mešanju pražimo. Nato pretlačimo, po potrebi dodamo sol ali poper in pripravljen namaz
ohladimo.

regačica

Zeleni vrhovi vrtne zelenjave
(korenje, pesa, repa, čebula, česen, hren…) so užitni in polni
snovi, koristnih za telo.
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Šipkova mezga
Nabrane šipkove plodove prekrijemo z
majhno količino vode in kuhamo 20 min.
Nato jih spasiramo s paličnim mešalnikom.
Dobimo šipkovo kašo, skupaj s trdimi oreški
in dlačicami. Tej gosti mešanici dodamo malo
vode, da lahko sadni del precedimo preko
cedila. Ko kašo precedimo, postopek ponovimo. Naša šipkova mezga je pripravljena. Lahko jo uporabite namesto paradižnikove ali pa
pripravite šipkove jedi in marmelade.

Cikorijin kavni nadomestek
Potrebujemo:
• Korenine potrošnika
• Vodo
• Mleko (ali napitek po želji)
• Sladkor (po želji)

Pazi! Če dlačice, ki se skrivajo
znotraj ploda, pridejo v stik z našo
kožo, začne srbeti. Mezgo shranjujemo v hladilniku in hitro porabimo, da
se prej ne pokvari.

šipek

Bukovo maslo
Žir olupimo in popražimo na ponvi (lahko brez olja), nato oluščimo tanko rjavo
kožico, ki obdaja seme. Oluščena bela
semena v mlinčku ali dobrem mešalniku zmešamo v gladko maso. Namažemo
lahko kot maslo na kruh, dodamo sadnim
solatam, kosmičem za zajtrk, sladicam…
Če ni dovolj mazljivo, dodamo malo olja.

Korenine potrošnika operemo in zrežemo na
tanke kolobarčke ter jih na zelo nizki temperaturi pražimo na ponvi, dokler se popolnoma ne izsušijo in postanejo trdi kot kamen.
Popražimo jih do rjave barve, vendar pazimo,
da jih ne zažgemo.

Včasih, ko na našem ozemlju še niso imeli dostopa do
kave, so namesto nje pripravljali razne nadomestke. Poleg
cikorije so na podoben način
pripravljali tudi ječmen, želod,
konopljina semena…

Zavijemo jih v krpo in jih na leseni deski potolčemo s tolkačem, da se naredi fin prah.
V naravi lahko uporabimo štor in zadnji del
sekire. Naš kavni nadomestek je pripravljen.
Za pol litra vode bomo potrebovali 1 žličko
prahu. Oboje skupaj zavremo in odstavimo
ter po potrebi zalijemo z mlekom in sladimo
s sladkorjem.

potrošnik

Šele ko dejansko greš nabirat žir, vidiš, kako zamudno je to
opravilo.

bukov žir
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Prostovoljstvo
Poskušajte pustiti ta svet za
spoznanje boljši, kot ste ga prejeli, in ko boste
odšli, boste odšli srečni in z občutkom, da niste
zapravljali časa.

P r o s t o voljstvo. Kdo
sploh je prostovoljec? SSKJ pravi, da je prostovoljec nekdo, ki se prostovoljno odloči,
prijavi za določeno delo, dejanje. Zakon o
prostovoljstvu, ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije (2011) pa v 2. členu
definira prostovoljstvo kot »družbeno koristno brezplačno aktivnost posameznikov,
ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja
posameznikov in družbenih skupin ter k
razvoju solidarne, humane in enakopravne
družbe. Poleg tega pa krepi medsebojno
solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških
zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje
pri reševanju problemov posameznikov in
družbe«. Ampak kaj to pomeni v praksi?

Biti prostovoljec pogosto pomeni biti malce čuden. Še posebej v današnji družbi, ko je
svet naravnan na to, da je največja vrednota
poskrbeti zase. Da ne bo pomote - to je še kako
pomembno, a vedno bolj se mi dozdeva, da se
ljudje tega pogosto lotijo na napačen način.
Nekateri iščejo srečo v materialnih dobrinah in
se jim zdi nujno potrebno, da res vsak prost trenutek izkoristijo za delo in služenje cekinčkov;
spet drugim največje veselje prinese že šesti
ogled svoje najljubše serije … In spet - tudi s tem
ni nič narobe. A sama vedno bolj opažam, da mi
to preprosto ni dovolj. Vsaj ne, odkar sem izkusila pristno izkušnjo prostovoljstva. Idej, kako in
kje si lahko prostovoljec, je milijon. Od skavtov,
gasilcev in animatorjev do ljudi, ki pomagajo
pri razdeljevanju hrane … Ena izmed bolj napolnjujočih izkušenj (ki je mimogrede dosegljiva
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Ob ognju

prav vsakemu
izmed vas, če
ste le stari vsaj 16 let; in to tudi če nimate na
tone časa:)) pa je zagotovo tudi Summerjob.
Da razrešim prvo dilemo - zadeva ni plačana
- vsaj ne v €. Gre namreč za prostovoljni delovni tabor za mlade, ki ga organizirajo Mladi
za zedinjen svet. Vsako poletje se odpravimo
v en konec Slovenije in tam ponudimo pomoč
lokalnim ljudem, ki zaradi fizičnih omejitev ali
socialno-ekonomske stiske ne zmorejo postoriti dela doma ali v njihovi okolici. Mladi jim
posodimo svoje roke, pobelimo kakšno steno,
pospravimo in prilagodimo življenjski prostor,
zgradimo kak kurnik … A v resnici se ob tem
zgradi še veliko več - vsakič znova me preseneti, kako vezi, ki se spletejo med nami, obstanejo
še vrsto let. Še danes se občasno slišim z družino s sinom, ki je po prometni nesreči za vedno
obležal na postelji, ostalim članom pa se je ob
tem življenje ustavilo. Zares lepo je slišati, da
spet počasi začenjajo živeti. In takih zgodb je še
mnogo. Tudi od letos. Že res, da nam je korona
preprečila, da bi se na kupu zbralo 60 mladih
iz cele Slovenije, a ker se zavedamo, da ljudje
tudi (če ne še bolj) v teh časih potrebujejo našo
pomoč, smo imeli več enodnevnih akcij. In glej,
spet je bil tu razlog za hvaležnost. Z obeh strani
:). Delati dobro in pomagati bližnjemu ti prinese zares ogromno dobička. Še več - kot pravi
psihiatrinja Mojca Zvezdana Dernovšek, je
altruizem (poleg humorja in zadržanosti) eden
izmed treh ključnih obrambnih mehanizmov, ki
zmanjšuje akutni stres in tako ljudi neposredno
dela srečnejše. Zato, še posebej v teh časih, ne
pozabi tudi ti kdaj pa kdaj “poskrbeti zase”!
Zvita vever’ca
-Bi-Pijevo zadnje sporočilo

Živimo v svetu, kjer je denar sveta vladar, animatorstvo pri Karitasovem projektu Počikjer si ne znamo vzeti časa zase, kjer je videz tnice biserov. Gre za letovanje v Portorožu napomembnejši od modrosti… Živimo v kulturi menjeno otrokom, ki sicer počitniških radosti
embalaže, ki prezira vsebino in povsod išče le na morju ne bi doživeli. Večina otrok prihaja iz
lastno korist. Vendar ali je naša sreča v tem družin, ki jim Karitas tudi drugače pomaga z
svetu res pogojena samo z materialnimi dob- materialno pomočjo ali pa se družine soočajo
rinami? Ali je res slajše prejemati kot dajati? z drugimi stiskami; smrt staršev, razveze, boMoj odgovor je prav zagotovo NE. Delček lezen, rejniške družine … Delo s takimi otroki
tega sem spoznala tudi pri delu z mladimi je pogosto naporno – tako fizično kot psihičv okviru skavtske organizacije ter prosto- no. Kot animator se tako velikokrat znajdeš
v situaciji, ko zaradi pomanjkanja izkušenj ali
voljstva Karitas.
Biti prostovoljec
Karkoli ste storili enemu od teh mojih nepoznavanja
družinskih
pomeni
dati
razmer ne veš,
košček sebe dru- najmanjših bratov, ste meni storili.
-Mt 25, 40
kako pristopiti
gim. Svoje bisere
deliti z drugimi in jih s tem pomnožiti. Sošolci do otroka in mu pomagati. Vsakega, ki se
me večkrat vprašajo, kje poleg faksa, štu- nam pridruži, sprejmemo kot nepopisan list
dentskega dela in ostalih dejavnosti najdem papirja. Otroci so srečni, ko odmislijo težave
čas še za skavte in animatorje. A z vsakim doma in vidijo, da so vsaj en teden v letu
postavljenim vprašanjem se bolj strinjam, sprejeti in ljubljeni. Veliko zgodb ostane zada je vredno. Da je vredno darovati svoj čas, kopanih nekje globoko, marsikatera pa privre
energijo, znanje in talente, da s tem osrečiš na plano. Takrat vidiš, da jim je težko. In ko
druge. In s tem ne rastejo samo oni, ampak majhen otrok pri večerni molitvi in angelčku,
rastem tudi jaz sama. Vse bolj mi je jasno, da ko so roke prepletene ena z drugo, reče, da
ko služim, tudi zaslužim. Da s tem, ko dajem, je v današnjem dnevu najbolj hvaležen za ta
ves čas tudi prejemam.
trenutek, da smo vsi skupaj, se ti orosijo oči.
Vem, sama ne morem dati ničesar material- Ko gredo domov, ko te objamejo, jokajo, ko
nega ali z roko otipljivega, a dam lahko veliko večkrat povedo kako zelo radi te imajo in da
več kot le to. Darujem lahko svoj čas, ki ima te bodo pogrešali, vidiš, da so srečni. To ti pov današnjem svetu, ko vse hiti povprek, zelo meni največ. In v srcu čutiš toplino in veselje
visoko ceno, svoje navdušenje nad življenjem, in moč, da bi lahko premikal gore. In takrat
izkušnje, ki so me utrdile, znanje in nenaza- veš, da v življenju nekaj delaš prav.
dnje lahko prisluhnem in ljubim. Prisluhnem Biti skavtski voditelj, animator ali prostovoljec
tistim, ki si želijo biti slišani, pa so to vse pre- ni samo naloga, temveč poslanstvo. Prostomalokrat, in ljubim tiste, ki doma ne prejmejo voljstvo me napolni in tukaj res velja, da če daš
bližine in ljubezni.
vse od sebe, dobiš mnogokrat povrnjeno.
Ena izmed najbolj navdihujočih izkušenj proPrizadevna lastovka
stovoljstva v mojem življenju je prav zagotovo

Navsezadnje je tudi skavtstvo prepleteno s
prostovoljstvom. Tukaj gre tako za dolge ure
načrtovanja skavtskega voditelja kot tudi klanovčevo služenje skupnosti.
Prostovoljstvo ni le nekaj, kar je povezano
samo s pomočjo v izrednih razmerah. Je način
življenja. Za to, da smo prostovoljci, dejansko
ne potrebujemo biti niti člani kakšne organizacije - prostovoljec je lahko kar vsak izmed

nas v svojem vsakdanjem življenju. Prostovoljec si lahko že, ko stari gospe pomagaš čez
cesto, lepo pozdraviš sosedo ali pa narišeš
nasmeh na obraz žalostnega sošolca. Te za
nas drobne stvari imajo lahko za sočloveka
ogromen pomen. Kaj boš pa ti jutri dobrega
naredil?
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Kateheza
Letošnje skavtsko leto je leto več novosti:
nove razmere okoli nas, novi skavti v naših
stegih, novo vodstvo našega Združenja…
Človek na nek način živi od novosti in z njimi, človek je bitje novosti, tudi tistih, ki jih
sam izumi. Človek ne more živeti samo tako,
kot se je živelo včasih. Rutina in stalnice so
vedno v družbi novosti in so izzvane z nečim,
česar še ni bilo. Novost povzroči prilagodljivost in rast, iznajdljivost in napredek.
Piše: Luka Tul, Dobrodušni slon, Postojna1

ljubil. Iz drugih dogodkov izvemo, da je prav ta
učenec v odločilnih trenutkih »zavohal« pravo
rešitev, uvidel pravo smer, zaslutil, katera poteza je prava. Možatost, korajža in malo »šestega
čuta« pa so prave sestavine vsake skavtske
dogodivščine in učenci, ki so vedno pripravljeni
na novost, so Jezusu všeč in jih ima rad.
Prva učenca, ki najprej gresta za Jezusom,
držita obljubo. Janez Krstnik ju je pripravljal na
prihod Odrešenika, govoril je o pokori in spreobrnjenju, se pravi o poboljšanju in boljši prihodnosti – o novosti torej. Če je Krstnikov učenec
zapopadel to vabilo in bil zvest njegovim besedam, je odšel za Jezusom. Biti Krstnikov učenec je v tem, da sprejmeš izziv, zaživiš novost
in greš za Jagnjetom. Besede Janeza Krstnika:
»Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta,«
so – upam si reči – besede obljube in tista dva
učenca jih vzameta zares in jo začneta izpolnjevati – gresta za Jezusom. Verjetno smo velikokrat že slišali, da je Janez Krstnik tisti prerok,
ki je pokazal na Božjega Sina in s tem izpolnil
prerokbe in obljube
iz Stare zaveze.

Na plakatih, ki so vabili k vpisu k skavtom, smo
lahko letos brali vabilo: »Bi rad s prijateljem
držal obljubo, odšel v neznano, bil bližje Bogu?
Pridi z mano!« Skavtom vse to ni neznano. Upam
si reči, da celo ni nobena novost držati obljubo,
oditi v neznano in biti bližje Bogu. Hkrati pa je
nekaj, kar nas vedno na nov način izzove, vabi
in spodbuja. Obljubo se trudim držati vsak dan
znova, v vseh novostih, ki jih doživljam. V neznano grem pravzaprav vsak dan, saj ne vem, kaj
se bo (z mano) zgodilo v naslednjih sekundah,
minutah, urah… Bog
pa nas itak vedno
A to nas ne odbija ali
znova nagovarja na
nov način in pošilja odvrača od skavtstva, nasprotno,
vedno novim izzivom tega se najdlje spominjamo in
naproti.
najraje o tem govorimo. Ni pravega

Prva učenca, ki gresta za Jezusom, odideta v neznano. Začneta pot, za katero
skavtstva in tudi ne življenja brez
Ko premišljujem o
ne vesta, kako se bo
novosti in izzivu, se poti v neznano.
končala. Z Jezusom
po navadi spomnim
sta, ko sta šla za njim,
na prizor, ko Janez Krstnik zagleda Jezusa, preživela ves dan, tako novo in neznano je bilo
reče, da je to »Božje Jagnje, ki odvzema greh vse skupaj. Pravzaprav sta z Jezusom preživela
sveta«, in s tem pošlje svoje učence za njim kar ostanek življenja. Neznanke in novosti niso
(prim. Jn 1,35-37). Učenca, ki to najprej storita, (vedno) odbijajoče, odvratne in v breme. Kot
sta Andrej (kar pomeni možat, korajžen) in… skavti lahko rečemo, da so del igre. Ravno ker je
no ja, imena sicer v tistem odlomku ne piše, nekaj neznano, je izziv in priložnost za rast. Misvemo pa, da je bil to učenec, ki ga je Jezus lim, da si je težko predstavljati pot preživetja,
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potep in sploh katere koli skavtske dejavnosti
brez nečesa neznanega. A to nas ne odbija ali
odvrača od skavtstva, nasprotno, tega se najdlje spominjamo in najraje o tem govorimo. Ni
pravega skavtstva in tudi ne življenja brez poti
v neznano. Ko pa to neznano vsaj malo začutiš,
osvojiš ali začneš dojemati, te ni strah iti naprej,
v »novo neznano«.
Prva učenca, ki gresta za Jezusom, sta bližje
Bogu. Onadva sta pravzaprav bila na tem svetu
najbolj dobesedno z Bogom. Jezusa, ki je pravi
Bog in pravi človek, sta namreč lahko videla z
lastnimi očmi, se ga dotikala z lastnimi rokami
in ga poslušala na lastna ušesa. Učenec, ki ga
je Jezus ljubil, je celo smel sloneti na Jezusovih
prsih in neposredno začutiti Božje srce. Kdor
prisluhne srcu, je blizu človeku, ga sliši, razume in mu lahko po svojim močeh pomaga. In
ne samo to. Prisluhniti srcu pomeni biti blizu,
celo podoben Bogu, ki pozna človekovo srce in
lahko izpolni najgloblje potrebe, navdihne najboljše namene in usmerja proti pravim ciljem.
Biti z Bogom, biti s človekom in prisluhniti srcu
obeh pomeni torej vzgajati – najprej sebe, nato
še druge. Učenca, ki sta šla za Jezusom, sta v
Božji bližini spremenila najprej svoje življenje
in ga nato – evangelist pravi, da prav kmalu

– pomagala spreminjati drugim. Učenec Andrej
namreč takoj pokliče svojega brata Simona,
kateremu Jezus spremeni najprej ime v Kefa
(Peter) in nato življenje iz običajnega ribiča v
ribiča ljudi.
Ne samo, da se učenci napotijo za Jezusom,
hkrati jih Jezus sam povabi k sebi: »Pridi z mano
– pridita in bosta videla, hodi za menoj.« Jezus
sam drži obljubo, spremlja v neznano in če si z
njim, si bližje Bogu. Morda je v katerem stegu
(ali celo v večini) navada imeti sveto mašo ob
začetku skavtskega leta. V sedanjih razmerah
bo verjetno drugače, a tudi to je novost, ki
naj bo v izziv. Čez leto bo gotovo veliko priložnosti, ko bomo Boga lahko povabili medse
(molitev, kateheza, duhovna misel…) in ga z
našimi dobrimi deli in dobro besedo približali
še komu. Izkoristimo vse to po naših kolonijah,
gručah, krdelih, vodih, četah, noviciatih, klanih
in SKVOjih.
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Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina
in Svetega Duha naj pride na vas, z vami vedno
ostane in se po vas širi. Amen.
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BOBER ŠTEF IN DOLGA NOČ

KOMAJ PREMAKNIL. ŠE Z ZAPRTIMI

. ŽE ODPRAVLJENI ELI IN EMA STA GA PRIŠLI POKLI-

DEL RAZLIČNI
MALI BOBER ŠTEF ŽE VESELO OBISKUJE

. Z NOVIMI

IN

CAT, DA MORAJO OD DOMA. ŠTEF PA JE ŠE KAR ZAVLAČEVAL, DA JE NA KONCU

VESELO PRIDOBIVA ZNANJE IN SE MED ODMORI DRUŽI S PRIJATELJI. KO PRIDE

NAREDI

, POTEM PA IMA PREOSTANEK DNEVA ČAS ZA SVOJE
KOSILA, IGRA

OSTALE DEJAVNOSTI: GRE K VEROUKU, POMAGA MAMI PRI
SE S SESTRICAMA ELI IN EMO, NAHRANI
HOD

IN Z BABICO PELJE NA SPRE-

. V OKTOBRU PRED SPANJEM SKUPAJ ZMOLIJO ŠE

, SAJ SE V

OKTOBRU MATERI MARIJI ŠE POSEBEJ PRIPOROČAJO. SREDI TEGA TEDNA, PA
SI JE ŠTEF V KNJIŽNICI IZPOSODIL RES DOBRO
SOBI ŽE UGASNILA

, SE JE ODLOČIL, DA SE JE LOTI KAR NA SKRIVAJ.
IN SE SPUSTIL V REŠEVANJE ZAPLETENEGA DETEK-

PRIŽGAL JE

TIVSKEGA PRIMERA. STRAN JE SLEDILA STRANI,
NO BOLJŠA IN
JE

. KO MU JE MAMI V

JE POSTAJALA VED-

BOLJ UTRUJENE. KO SE JE KOMAJ PREBIL DO KONCA,

NA BUDILKI KAZALA ŽE KREPKO ČEZ POLNOČ. POLNOČ! NI IMEL

MOČI, DA BI SE SPLOH UDOBNO NAMESTIL, TEMVEČ JE
BI TRENIL, JE

NA MESTU. KOT

. ŠTEF JE NI SLIŠAL. PREDRAMIL SE JE ŠELE, KO GA JE

V SOBO PRIŠLA ZBUDIT MAMA. »ŠTEF, VSTAT BO TREBA,« GA JE PRIJAZNO
PREBUDILA. ŠTEF PA NIČ. »ŠTEF, SI
NO
DAJ ŠTEF,
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IN KNJIGO POD

?« TAKRAT JE OPAZILA ŠE PRIŽGA-

. »VIDIM DA JE BILA ZGODBA ZANIMIVA.

SE JE OBLEKEL IN SI CELO NA-

CELO POT V ŠOLO. TU SE TRPLJENJE ŠE NI KONČALO. MED ODMOROM
ZA MALICO JE ZAKINKAL KAR NA

! ŠTEF SE JE OB KONCU DNEVA KO-

. BABICA JE ODŠLA NA SPREHOD SAMA IN

MAJ PRIVLEKEL DO

SI JE MORAL TOKRAT ZA KOSILO UJETI KAKŠNO
POTEM NI VEDEL. ZBUDIL SE JE NASLEDNJE
OB ZAJTRKU HIHITALI NASPROTI

. KAJ SE JE ZGODILO
IN ELI IN EMA STA SE

MIZE. »KAJ SE JE ZGODILO Z

MANO?« JE RADOVEDNO VPRAŠAL. »ZASPAL SI TAMLE,« JE EMA POKAZALA V
KOT

. »CELO NAJIN SMEH TE NI ZBUDIL IN NA KONCU SVA SE ŽE

IGRALI, DA ZMAGA TISTA, KI SE TE DOTAKNE, A TE NE ZBUDI,« JE V SMEHU
PRIPOMNILA ELI IN SE ZAHIHITALA. »NA KONCU TE JE OČKA ODNESEL NARAVNOST, BREZ VEČERJE V

,« JE ŠE DODALA. »DOBRODOŠEL SPET

MED NAMI!« JE ZAKLICALA EMA IN SE MU SKOČILA V NAROČJE. »IN PROSIM
ŠTEF, NE PONOČUJ VEČ. TO NI ZATE. JAZ HOČEM BRATA, KI NE

POVSOD

KAMOR PRIDE,« JE ŠE DODALA, GA STROGO POGLEDALA, ČEMUR JE SLEDIL ŠE
POMENLJIV POGLED OČETA. »BILA JE DOBRA ŠOLA TUDI ZAME,« SE JE V
ZADREGI NASMEHNIL ŠTEF IN NASPANI SO SKUPAJ, OB KUHINJSKI MIZI,
VSTOPILI V NOV

.

IMAŠ, TO SI VEDEL ŽE VČERAJ.« IN JE ODŠLA. ŠTEF SE JE
Naša kolonija
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bobrov in bobrovk
Veronika Žežlina, Zagnana Panda, Škofije 1

KRAJ PREBIVANJA: Nazaret
GOD: 19. marec - Jožef, mož device Marije
ZAVETNIK: delavcev

izziv:
SKUPAJ S SVOJO DRUŽINO SE ODPRAVITE NA SPREHOD V GOZD.
POSKUSITE POISKATI ČIM VEČ VRST LESA OZ. DREVES. OPAZUJTE
KAKŠNE LISTE IMAJO, PLODOVE IN KAKŠNO JE LUBJE. NATO
VZAMITE LIST PAPIRJA, GA PRISLONITE NA LUBJE IN ČEZ
PODRGNITE Z VOŠČENKO, TAKO BO OBRIS LUBJA OSTAL NA LISTU.
TAKO BOŠ DRUGIČ DREVO LAŽJE PREPOZNAL. KOLIKO RAZLIČNIH
DREVES STE USPELI NAJTI?

NAJBLIŽJA CERKEV POSVEČENA SV. JOŽEFU:

sv. Jožef
SV. JOŽEF JE BIL POŠTEN MOŽ. ŠE PREDEN SE JE POROČIL Z 1, MU JE
ONA POVEDALA, DA BO DOBILA SINA, OD BOGA. JOŽEF SE JE SPRVA 2 IN
ŽELEL ZBEŽATI, A SE MU JE V SANJAH PRIKAZAL 3. JOŽEF SE JE NATO
ODLOČIL, DA BO OSTAL MARIJI OB STRANI IN SKRBEL ZA OTROKA, KOT
BI BIL NJEGOV. SKUPAJ SO KOT DRUŽINA ŽIVELI V NAZARETU. JOŽEF
JE BIL PO POKLICU 4 – OBDELOVAL JE 5 IN IZDELOVAL RAZLIČNE
PREDMETE. VEČKRAT JE JEZUSA VZEL S SEBOJ V 6 IN GA NAUČIL
MARSIKAJ – PREDAL PA MU JE TUDI POMEMBNO VREDNOTO – DELAVNOST.

28 |

Naša kolonija

1

4

2

5

A) ELIZABETO
B) MARIJO
C) SARO
A) RAZVESELIL
B) NASMEJAL
C) USTRAŠIL

3

A) KAMNOSEK
B) PEK
C) TESAR
A)

A)

B)

B)

6

A) GOZD
B) DELAVNICO
C) NA TRŽNICO
Naša kolonija
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z a v e t n i k

volčičev in volkuljic
Veronika Žežlina, Zagnana Panda, Škofije 1

izziv:

KRAJ PREBIVANJA: Asisi, Italija
GOD: 4. oktober
ZAVETNIK: živali, narave, čistega okolja, trgovcev
NAJBLIŽJA CERKEV POSVEČENA SV. FRANČIŠKU:

sv. Frančišek Asiški
Frančišek se je rodil v bogati družini, njegov oče Peter Bernardone je bil bogat trgovec z
. V mladosti je bil Frančišek zelo razposajen; rad je hodil in se družil s prijatelji. Želel si
je postati . Ko je bil star 20. let je odšel v vojno, a je postal ujetnik. Ko se je vrnil domov
je močno zbolel. Takrat je sanjal – sanje, ki so mu spremenile pogled na svet. Začel je
prebirati evangelij, pomagati , razdajal je tudi očetovo bogastvo. Ker je bil njegov oče
besen, se mu je Frančišek odpovedal in začel tudi sam živeti v uboštvu. Ko je nekega dne
molil v napol razpadli in podrti cerkvici , je zaslišal besede: »Frančišek, ali ne vidiš, da
se moja hiša podira? Pojdi in jo !« Frančišek je te besede razumel dobesedno in je začel
popravljati cerkev. Popravil je tudi cerkvico v Porciunkuli. V njej je večkrat molil in tam
spoznal, da ga Bog pošilja popravljat živo Božjo hišo, cerkev iz ljudi, ki je v tistem času
versko razpadala – to je tudi storil. Frančišek je imel zelo rad naravo in živali. Nekega dne
pa se je celo spoprijateljil z .

1

2

3

4

6

7
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Tam v džungli

5

Pojdi v gozd ali k reki in poišči 30 lepih kamenčkov. Nato jih zloži drugega ob drugem
na tla, tako da boš dobil obris cerkvice. Izberi si 5 najlepših kamnov in nanje zapiši
vrednote, s katerimi lahko gradimo živo božjo hišo (npr. dobra dela).

1

5

2

6

3

7

a) živalmi
b) zlatnino
c) blagom

a) na predstave
b) na zabave
c) v naravo

a) vitez
b) trgovec
c) duhovnik

a) sv. damjana
b) sv. avguština
c) sv. marije

a) olepšaj
b) izboljšaj
c) popravi

a) medvedom
b) volkom
c) lisisco

4

a) duhovnikom
b) revnim in bolnim
c) vojakom

Tam v džungli
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Zgodba o rojstvu

novega stega
Kljub temu, da se je o možnem odprtju
mengeškega stega govorilo že nekaj
let, si tistega lanskega avgustovskega
večera nihče še ni zares predstavljal, kaj
se bo zgodilo. Premleli smo mnogo bolj
ali manj prismojenih idej, prišli celo do
koncepta mengeškega voda, preden smo
ugotovili, da imamo v homškem SKVO-ju
pravzaprav le malo prostora za skoraj 30
zagretih voditeljev. Tako se je nabralo 7
junakov, da zanetijo plamen skavtskega
duha v tem novem kraju. Čeprav je na začetku kazalo, da si bomo s Homcem vse
delili in da bomo imeli veliko skupnih dogodkov, je novi steg-v-nastajanju kmalu
zrasel v čisto samostojno bitje. Izvršni
odbor ga je potrdil že decembra istega
leta.

Skozi leto smo se soočali s svojevrstnimi
izzivi, kako privabiti in obdržati člane, ter
jih navdušiti za skavtstvo. Na začetku smo
si obetali deset izvidnikov in vodnic, upali
na petnajst, in bili blagoslovljeni s kar sedemindvajsetimi. Po temeljitem raziskovanju
sveta hermelinov in smrdokaver smo izbiro
imen za vode prepustili kar njim in rodili so
se (precej številčni) Svizci, Jeleni in Lisice.
Nenazadnje nas je čakalo še vprašanje,
katere barve bodo predstavljale naš kraj v
obliki rutke. Asimetrija kljub že obstoječim
70+ barvnim kombinacijam ni bila nujno
potrebna, a smo estetiko postavili na visoko
mesto. Zanimivo je, da smo precej složno
gravitirali proti modrim in rjavim odtenkom. Pa ne le, da so lepi, Mengeš resnično

M e n g e š
odseva v naši novi rutki (modro-bela grb in
zastava, polja in gozdovi...).
Na žalost se je pripetilo, da svojih prvih obljub
nismo mogli obeležiti s pomembnimi gosti,
saj se je poleti v 2 tednih epidemiološka slika
precej poslabšala. Izvedli smo jih po načrtovanem scenariju številka Žnj (spomladanski
plan A pa je bila prava razpaljotka v Ankaranu
skupaj s sestrskim stegom Homec 1). Zbrani
voditelji in klanovci smo mašo obhajali v majhnem polkrogu stolov okoli oltarja, vznemirjeni, da nas ne bi kdo zasačil (brez mask), skoraj
kakor prvi kristjani v katakombah. Obred smo
kakopak sklenili z agape.
Po obljubah se je odprla sezona poletnih
taborov. Prvi so se na potovalca v Posočju

1

(klanovska klasika) odpravili naši popotniki in
popotnice. Poleg tega, da so srečali metulja v
barvah mengeške rutke, so uspeli prvi določiti
tudi ime svoje skupine, ki se glasi Klan »Krasnih« Pižmovk (srednjo besedo je potrebno
izgovoriti na poseben način). Takoj za njimi pa
smo v Medvedici postavili svoj tabor še izvidniki in vodnice. Bil je mnogo prekratek (7 dni), a
kljub temu sladek (v več pomenih besede; v
dar smo namreč večkrat dobili polno skrinjo
Pečjakovih dobrot). Razen dvignjenega šotora pa ni manjkala nobena sestavina pravega
poletnega tabora, niti (interna) kraja zastave.
Priznati je treba, da je bila razlika med prvim,
zakrčenim Dal Kongom na jesenovanju, in zadnjim dvajsteminutnim Bluesom na poletnem
taboru neprecenljiva.

Piše: Neža Korenjak, Prijetna kobra, Mengeš 1

32 |

Na prepihu

Na prepihu

| 33

Sedaj se z zavidljivim številom članov podajamo v novo skavtsko leto, novim izzivom naproti. Na začetku smo bili pogosto v strahu, da
se morda skavti v Mengšu sploh ne bodo »prijeli«, toda vedno bolj se mi zdi, da so bile vse
bojazni odveč. Od poletnih taborov dalje že
nekaj tednov s ponosom opazujem dogajanje
po dopoldanski nedeljski maši: poleg ostalih
krogov se na dvorišču vedno pogosteje oblikuje tudi skupinica skavtov (ali dve), ki se
pogovarja, druži in nestrpno pričakuje nove
skavtske dogodivščine.
V meni počiva neskončna hvaležnost skavtski
metodi, ki že stoletje povezuje ljudi in jih usmerja po poti srečnega življenja. (Nekam moram spraviti ves ta cuker s poletnega tabora,
op. a.)

Po dopoldanski nedeljski
maši se na dvorišču oblikuje tudi
skupinica skavtov, ki se pogovarja,
druži in nestrpno pričakuje nove
skavtske dogodivščine.
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Del dohodnine, ki jo bomo porabili za svoje delovanje,
nam lahko namenite na dva načina:

spletno

Preko portalov e-davki.durs.si
ali e-uprava.gov.si.

Prosimo, da nazadnje prepognite tukaj in zalepite odprte stranice z lepilnim trakom. Hvala.

ZSKSS

hvala!
hisa.skavt.net

Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Za več informacij o
skavtski hiši obišči:

Prosimo, najprej prepognite tukaj. Hvala.

skavtsko
k hišo

po pošti

Izpolnite priloženi obrazec
in ga oddate na pošti.

Poštnina
plačana po
pogodbi
št.: 903/1/s
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V/Na

, dne

0,5%

Odstotek (%)

podpis zavezanca/ke

2 6 6 11 0 6 6

Davčna številka upravičenca

Z A H T E VA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov

Ime oziroma naziv upravičenca

(pristojni ﬁnančni urad)

(davčna številka)

(poštna številka, ime pošte)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(ime in priimek davčnega zavezanca)

Podatki o davčnem zavezancu:
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skavtinje in skavte?

Zaupam skavtom, ker vem, da je to zdravo
in pozitivno okolje za moja otroka.
Podarjam del dohodnine!
-Mojca, 35 let

Všeč mi je, da moja otroka svoj prosti čas
preživljata v naravi, zato skavtom podarjam
del dohodnine.
-Miha, 33 let

v duhu vrednot

vzgajamo

razvijamo

učimo

spodbujamo

samostojnosti

ustvarjalnost
odgovornost
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NAVPIČNO:
1 pijača, ki je odličen vir kalcija
2 posoda, v kateri postrežemo pijačo
3 drugo ime za melono
4 pozimi je ______
5 ker smo večino dneva v učilnici ali doma, skavti
radi preživljamo svoj prosti čas _________
6 priloga h kosilu, ki skuhana na mleku postane
priljubljena skavtska večerja
7 eden izmed petih čutov
8 štajerski pozdrav
9 slovensko sadje (namig: jonagold, gala, elstar)
10 močno negativno čustvo

16 kjer so doma krave
17 ustanova, kjer se naučimo pisati in brati
18 osnova za sendvič
19 poleg vaj za vzdržljivost moramo delati tudi
vaje za ____
Če še ne veš, kaj geslo pomeni, naj ti bo v
pomoč spodnja koda - ali pa za več informacij povprašaj svojega voditelja. Se vidimo! ;)

VODORAVNO:

11 nogomet po domače
12 najboljša pijača, vir življenja
13 materina dušica
14 bober je ___________ !
15 dežela, od koder prihaja čarovnik, h kateremu se odpravi Doroteja
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10 Srečno pout!, potovalni tabor PP, Pečarovci,
Koroška 1, foto: Klara Golob
11 »Glej daleč, in ko misliš, da že gledaš daleč,
glej še dlje!«, tabor PP, Koprivnik nad Bohinjem,
Šentjur 1, foto: Klara Štor
12 RAFAklan korona edition, potovalni tabor PP,
Primorska, Železniki 1, foto: Niko Rovtar
13 Navdušenje nas je že prvo jutro vrglo v blato,
tabor IV, Cerknica 1, foto: Doroteja Dolšak
14 Vsi za fotografa, fotograf za vse!, potovalc
Klana sestradanih, Ravne na Koroškem, Prebold
Polzela 1, foto: Klemen Hirci
15 Neustrašno čez brzice, tabor IV, Dešeča vas,
Škofja Loka 1, foto: Mojca Prevodnik
16 Jambor ali telegraf štanga?, tabor IV, Pristavica ob Krki, Vrhnika 1, foto: T.G.
17 Pot preživetja, tabor IV, Dešeča vas, Škofja
Loka 1, foto: Mojca Prevodnik
18 Režija pagode, tabor IV, Bled, Litija 1,
foto: Anže Anžlovar

19 Pozdrav pred odhodi, potovalni tabor PP, Solkan - Postojna, Postojna 1, foto: Andraž Dimc
20 Lep, umit in brezžuljast Uorng klan na štartu
relacije Kočevska Reka - Poljanska dolina, tabor
PP, Poljanska dolina 1, foto: Jošt Cankar
21 Ogenj na reki Krki, tabor IV, Podgozd pri
Žužemberku, Grosuplje 1, foto: David Trontelj
22 Kam pa zdej?, tabor PP, Bovec, Šentjernej 1,
foto: Veronika Simončič
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