
 
 

Alle Jahre wieder: Wéi Dir jo all wësst  fueren mir bei de Scouten  
nëtt nom Kalennerjoer, mais nom Scoutsjoer, dat sëch um 
Schouljoer orientéiert. Mein Apercu z'Joert op der 
Generalversammlung hat mat der Summervakanz 2008 opgehal. 
Duerfir wëll ëch Iech elo hei, an der nämlechter Logik, en 
Iwerbléck ginn, iwert d'Aktivitéiten vun eisem Grupp am 
Scoutsjoer 2008/2009. 

 

 
D'Scouts-Joer 2008/2009  bei de Scouten St. Martin Duelem 

• Mettwochs den 27ten August 2008 Owends hu sech d’Cheffen en ongewinnt fréien Grupperot-RV am Home 
ginn.  Et stungen grouss Changementer fir déi nei Saison am Raum, an dorop sollten Äntwerten gesicht 
gin. D’Lisi, de Carlo an de Steve haten jo zanter lang ungekënnegt, mat der vergangener Saison als aktiven 
Cheff an hiren Branchen opzehalen. Eng fir eis glécklech Fügung hat et gewollt,datt de Raffi dunn nëtt 
méih beim Verband geschafft huet, an esou fir eis disponibel war, sou wéi hien dat am jugendleche 
Leichtsinn eemol versprach hat. Virun  engem gudde Maufel hat dem Steve seng gudd Moderatioun et 
méiglech gemacht, datt mir eng komplett Chefféquippe fir all Branche op d’Been kruten. 

• Méindes de 15ten September war den LGS-Kongress zu Hesper op deem eise Grupp mat enger Delegatioun 
vertrueden  war fir déi nei Saison och op dem Niveau administratif matzegestalten. 

• Samsdes den 20ten September 2008, d’Saison war nach guer nett richteg un, do waren eis RaRo schons am 
Asatz. Mat alle verfügbaren Kräften sinn sie déi läscht Quetschen vun deem Joer raafen gang an hun se 
an grousse Fässer angemaacht.  

• Sondes den  21ten September 2008 waren d’Cheffen aus dem ganze Land nees op den LGS-Cheffdag 
agelueden, fir do d’Konsignen vum Verband fir déi nei Saison ze kréien, an al Kontakter ze pflegen resp. 
neier ze knëppen. Eng grouss Delegatioun vun eisem Grupp, verstärkt duerch e puer Neu-einsteiger an 
d’Chefféquippe hun dess Invitatioun ungehollt a sin am gréngen Hiem op Miersch gefuer.  

• Dënschdes den 30te September haten d’Avex an d’Carapio hir éischt Versammlung an der neier Saison 
geleed vun den neie Chefféquippen. Fir den Iwergang e bëschen ze erliichteren, hat d’Lisi, als Pios-Cheff 
sortant, d’Pio’en an all d’Cheffen op eng Spagettisfries no der Versammlung an den Home invitéiert. 

• Samsdes de 4ten Oktober war eise Schnupperdag 2008.  Well déi läscht Joren eis gewisen haten, datt 
praktesch nëmmen nei Biber a Wëllef bei deene Geleegenheeten bei eis koumen, wollte mir dëss Kéier 
gezielt Kanner an deem Alterspektrum uspriechen. A fier och keng iwerdriwwen Erwardungen bei deene 
Kanner ze wecken, waat den „normalen „ Alldag bei de Scouten ugeet, sollt dëss Kéier op esou grouss an 
opwendeg Aktivitéiten wéi Afebrécken oder grouss Konstruktiounen verzicht gin.  Duerfir hu mir 
d’Kanner am Biber  a Wëllefchers-Alter fir dëse Samsdes an déi normal Versammlung vun der jeweileger 
Branche invitéiert. D’Gesamt Chefféquippe huet déi jeweileg Branchencheffen renforcéiert, an de 
Kontakt mat den Elteren matiwerholl, an esou konnten déi nei Kanner emol richteg an eng Versammlung 
eraschnupperen, a bei Spill a Spaass materliewen wéi et bei de Scouten zougeet.  Um Enn vun deem Daag 
hate mir eng ganz Rëtsch nei Nimm op eise Lëschten. Mir waren also gudd an déi nei Saison gestart.  

• De selwechten Dag ass nomëttes um Neihaisgen mam WE de lancement och fir d’RARO déi nei Saison 
offiziel lassgang.  

• Elo konnt och d’Rad vun de Monté’en dréien, fir d’Sixainen, dPatrullen an soss d’Scouten vun den eenzelne 
Branchen fir déi nei Saison zesummen ze bréngen. Esou sinn an der Nuecht vun Freides op Samsdes den 



10ten Oktober, den Chad, d’Danielle, d’Marielle an de Steve op stengegem Wee an d’Carapios komm. Am 
Nometteg vum nächsten Daag hun dann och 6 Wëllef  hir Montée an d’Avex  gemacht, an d’Zuel vun de  
Wëllef ass mat 7 Kandidaten vun de bewährteste Biber nees opgefrëscht gin.  Jhust bei de Raro gouf et 
keng Montéeskandidaten, well déi Pio’en déi duerfir a Fro komm wieren, eis mat der neier Saison verlooss 
haten. Ze notéieren bleift, vun dësem Samsdeg, datt d’Nancy Teller, een vun eisen anciens combattantes 
(bis 1997) sech als Cheftaine bei eise Biber engagéiert hat, an op dësem Dag , bei der Montéee sein 1ten 
Asatz bei  de Kanner hat.   

• Sondes den 12ten Oktober 2008 waren mir nees um Dill, fir d’Feierlechkeeten zum nationalem 
Komémoratiounsdag mat eise Faarwen an eisem Fändel ze begleeden. 

• An der Novembervakanz haten eng Rëtsch Leit aus der Chefféquippe mat hire Frënn aus der Amicale 
zesummen eng Privat-Rees an de Südwesten vu Frankreich gemacht. Bei der Gelegenheet hu si Donnegdes 
de 6ten November 2008, extra eng Escale op  Tours un der Loire gemacht a sinn dobei un ‚d’Graf vum 
häellege Mäerten gang, fir eisem Patréiner a Viirbild d’Eier ze erweisen an u sengem Graf fir eise Grupp 
ze bieden.  

•  Freides den 14ten November 2008 haten mir turnusgeméiss dëst Joer nees eisem Patréiner dem hellege 
Mäerten reservéiert. Schons e puer Versammlungen am viraus, haten eis Wëllef flott Lanteren gebastelt, 
fir op Märtensdag geriicht ze sinn an eise Patréiner mat hirem Liicht ze éieren. Mat grousser 
Bedeelegung hu mir zu Welfréng d’Mass mat Gesank , Lesungen a Fürbitten animéiert, fir eis 
anschliessend, no engem Foussmarsch zeréck op Duelem am Home zu enger zünfteger Mäertensfeier 
zesummenzefannen. Do gouf mat enger Retrospektive op déi läscht Saison, emgem gudde Maufel  aus dem 
Nadine an dem Steve hiren bewährten Hänn an muench guddem Patt dësen fir eis wichtegen Gedenkdag 
flott op en Enn bruecht.  

• Den Dag drop sinn eis RARO mat hire sougenannten „Pauschelpäerd-Cheffen“ op e MontéesWE ouni 
Montéeskandidaten an de Chalet um Eescher-Feld gefuer.  Do hu sie op der grousser Pneue-Schaukel 
nees das Kind im Manne entdeckt an opliewe gelooss. 

• Samsdes den 29ten November 2009 haten sech Scouten, Cheffen an Amicale am Home RV ginn. Den 1ten 
Advent stoung virun der Diir, an domat de schéinen Gebrauch en Adventskrantz opzestellen vir op dem 
Jesus sein Kommen an eis Welt hinzeweisen. Sou wéi all Joer hate mir e gudd gefëlltent Kommandebuch 
an esou huet et geheescht bis Nomëttes iwer 100 Adventskräntz an eng Reih Adventskalenner schéin a 
ganz bei de Leit ofzeliwweren. Dank dem Asatz an der gudder Viirarbecht vun eisen treien a gudde 
Geeschter aus der Amicale, haten mir mat Zeit dëss flott an einträglech Arbecht zu allgemenger 
Zefriddenheet ofgeschloss. 

• Deen selwechten Dag waren och eis RaRo nees zu Duelem beim Jean-Paul zesummen. De Quetschebulli, deen 
sie am September ugemaacht haten, war elo zeideg fir gebrannt ze gin. Eraus koum déi éischten 
Quetschendrëpp made by RaRo vun Duelem. 

• Den Dag drop,um 1ten Adventssondeg, haten nees eng Reih Frënn aus eise Reihen sech d’Wuert gin, fir bei 
der Porte ouverte vum Buttek Mosaik zu Fëlschdreff de Stand mat de Gromperekichelcher ze 
bedreiwen.  Dëss Aktivitéit  passt ganz extra gudd an d’Philosophie vun eiser Bewegung, well sie eis 
d’Gelegenheet gëtt eng BA zesummen ze maachen, an an engems matzehëllefen un engem flotten a 
konkretem Wierk vu krëschtlecher Nächsteléift. 

• Samsdes den 13ten Dezember haten eis Biber déi seelen Gelegenheet hir Versammlung am Schnéi 
ofzehalen. Dovun ass dunn awer och ausgiebeg Gebrauch gemacht gin.  

• Mettwochs den 17ten Dezember hu mir eis owends mat enger grousser Delegatioun op Rued un der Syr 
gemacht. D’Scouten vun do haten fir dëst Joer fir den Osten vum Land  eng Friddenliichtfeier 
organiséiert  bei der mir d’Friddensliicht och fir eise weideren Gebrauch wollten mathuelen. 

• Samsdes den 20ten Dezember 2008 haten sech d’Biber an d’Wëllefcher am Home ronderem de 
Krëschtbeemchen zesummenfonnt, fir mat Veillée, Spill, Gesank, Krëschtdagspunsch, Gebäck an enger 
klenger Bescheerung ënnerteneen, eng scoutsgerecht Viirbereedung op d’Fest vun der Geburt vun Jesus 
Christus ze erliewen. 



• Vum 22ten bis zum 24ten Dezember owends haten sech Avex a Pionnéier an de Raimlechkeeten vun der 
neier Scoutszentral, der Géisserei zu Dummeldéng fir e ganz onorthodoxen Wantercamp RV gin.  Si hun 
emol d’Proximitéit vun der Stadt gesicht, fir hire Camp mat den Méiglechkeeten vun der städtescher 
Infrastruktur ze bereicheren ( öffentlechen Transport, Stadtspill, Krëschtmaart...). Pénktlech fir 
d’Verdeelen vum Friddenslicht, waren sie helleg Owend mëttes nees zu Duelem. Vun do aus hu sie déi 
traditionnel Tournée bei eeler a krank Leit aus eiser Géigend gemacht fir hinnen, a Form vun enger Kärz 
mam Liicht  vu Betlehem, en Zeechen vun der Léift an der Hoffnung ze bréngen, déi eis mat der Gebuert 
vu Jesus Christus zu Betlehem geschenkt goufen. Déi al Cheffen, déi aus der Rentnerperspektiv de 
Fortgang vun den Aktivitéiten verfollegt hun, waren beandrockt a geréiert iwert 
d’Selbstverständlechkeet mat der déi nei Cheffen dëse schéine Gebrauch weidergeféiert hun. Zum 
Oofschloss vum Wantercamp stoung nach d’Deelhuelen un der Familljemass zu Duelem, um Programm, wou 
mir och nach d’Friddensliicht un all Mënsch deen duerfir op war, weidergeschenkt hun.  Heifir haten eis 
Wëllef am viraus vill schéin farweg Glieser gebastelt, an deenen d’Leit d’Friddenslicht no der Metten 
matheem huelen konnten.   

• No der Krëschtdagsvakanz war Densdes owends an den Avex-Versammlungen nees eng weider lass. Mat der 
Ënnerstëtzung vun e puer bitzkundegen Mammen an hiren Bitzmaschinnen, hun eis Avex sech selwer  
konnten e Feiermantel bitzen. Esou haten sie nëtt nëmmen eng léierreich Beschäftegung, mais sie hun 
sech doriwer eraus en Scoutsausrüstungsgéigenstand geschaaf, deen hinnen an hirer weiderer Karrière 
nach bestëmmt vill nëtzlech Déngschter wärt leeschten. 

• Den 10te Januar am neie Joer hun d’Wëllefcher Vullekrëppen gebastelt an dobaussen opgeriicht. Sou hun 
och déi kleng Scouten hir Léift zur Natur kënnen konkret ënner Beweis stellen. 

• Denschdes den 20te Januar 2009 hate mir d’Gemengenautoritéiten, eis Memberen a Frënn an d’Elteren vun 
eise Kanner a Jugendlechen zur Generalversammlung 2009 invitéiert. E gudd gefëlltenen 
Manifestatiounskalenner bei Réckbléck a beim Virausbléck an e positive Rapport iwert eis Finanzen hun 
d’Dynamik vun eisem Verein op enneits bestätegt an esou no baussen vir déi gebueden Transparenz 
gesuergt. 

• Samsdes den 28te Februar 2009 haten sech eng handvoll Scouten ënnert der Leedung vum Stanislas  am 
Home zesummefonnt, fir selwer  Fakelen ze bauen, déi sie dee selwechten Owend zu Fëlschdreff an den 
nächsten Owend zu Duelem virun de jeweilegen Buergbrennen fir de Fakelzuch verkaft hun. 

• Fir Samsdes de 7te März 2009 hat eis Gemeng nees d’Vereiner op d’Grousbotz geruff. Mir Scouten haten 
nees eng vun  deene gréissten Sammeléquippen op der Plaatz, waat jo och nëmmen richteg ass, wann een 
bedenkt, datt d’Freed un an de Respekt virun der Natur jo fir eis ganz wesentlech Erzéiungszieler sinn. 

• Dee selwechte Samsdegs owends, waren 5 vun eise Frënn aus de RaRo  an der LGS-Zentrale  zu Dummeldeng 
dobei, wéi do offiziell de 40te Gebuertsdag vun der RaRo Branche gefeiert gouf. Fir déi Gelegenheet 
war e Konstruktiounsconcours ausgeschriwwen gin, fir deen de Stanislas e flotte Projet entwéckelt hat. 
Leider ass deen vun der Jury nëtt zeréckbehalen ginn. Mais, Duelem  war dobei!!  

• Fir Sondes de 15ten März 2009 haten mir all Cheff/taine, all gudd Séil aus der Amicale an jidfereen, deen 
eis 2008 bei der Kirmes gehollef hat, fir e gemeinsamen Dag invitéiert. Moies hu mir zesummen mat 
Karaoke-Gesang d’Mass animéiert, éih mir eis vir den Apéritif an den Home zeréckgezunn hun. E gudde 
Menu eng Retrospektive an vill flott Gespréicher hun eise Gemeinschaftsgeescht nei gestärkt.  

• Fir Freides den 20 te März 2009 haten sech eis RaRo mol eppes ganz Neies afale gelooss. Fir sech e puer 
Suen fir de Summercamp an Island ze verdéngen, haten sie déi a Scoutskreesser bäschtens bekannte 
Formatioun „ Benny and the bugs“ op Duelem an de Centre Culturel engagéiert. All deenen, déi dobei 
waren, wärt dëse Konzert an déi flott Stëmmung nach lang an Erënnerung bleiwen.  

• Vun Samsdegs 21ten bis Sondes den 22te März waren eis Biber a Wëllef zesummen op Monneresch um 
Camp fir do ‚ennert dem Thema „Olympiade“ d’Fréijoer sportlech ze empfänken. 

• Vun gréngem Donnegdeg  owends bis Karsamsdeg nuets also vum 9ten bis den 11ten Abrëll 2009, hate mir 
dëst Joer nees eng Montée vers Pâcques als Virbereedung op Ouschteren lancéiert. Hei konnten Scouten 
a Cheffen je no Zeit an Gemütsverfassung ganz flexibel  u ganz verschiddenen Programmpunkten 
deelhuelen déi all een Ziel haten, nämlech Kierper a Séil op d’Fest vun eiser Erléisung viirzebereeden. 



Nuetsmarsch, Veillée, de Musical Jesus Christ Superstar, Kraitzwee, Fastenlauf ,Godcaching, Beicht a 
gemeinsame Saunabesuch hun eis op d’Ouschternuechtfeier hingeféiert.  Nodeems mir d’Ouschterfeier 
ugefang, an d’Mass matgestaltet haten, hu mir no der Ouschternuetsfeier all Mënsch mat an den Home 
invitéiert, fir mat engem gudde Patt, an engem klenge Maufel, der grousser Ouschterfreed och e ganz 
mënschlechen Ausdrock ze ginn.  

• An hirer Versammlung vum 25ten Abrëll sinn eis Wëllef eraus an de Bësch spazéiert, fir do am frësche 
Gréng en décke Meekranz ze bastelen. deen sie anschliessend um Home opgehangen hun. 

• De 26ten Abrëll waren eis Carapio op Barténg gefuer fir um JOCAPI, der JOurnée CAraPIo deelzehuelen. 
Ënnert dem Thema „ Hunnejuegd duerch Batréng“ hun do 26 lëtzebuerger Carapiotruppen sech un enger 
Art Rallye duerch Bartréng bedeelegt. Um Enn haten eis Jonker eis Faarwen gudd vertrueden, well sie op 
déi 9te Plaatz ënnert deenen 26 Equippen koumen. An, Duelem war alt nees dobei! 

• Samsdes den 2ten Mee owends haten sech eis Scouten am Home zesummefonnt, fir no engem klengen 
Imbiss an enger Nuecht beim Lagerfeier de Wee an d’Staadt unzetrieden fir um Pélé des jeunes  ëm 
7:15  an der Kathedral dobei zesinn, wann den Här Erzbeschof déi éischt grouss Mass vun der Oktav 
2009 mat der lëtzebuerger Jugend gefeiert huet. Op eisem Wee hun eis dëst Joer och e puer 
Jugendlecher aus der Firmgrupp vun eisem Parverband begleed. Den traditionelle Kaffi um Märtchen hun 
mir eis no der Pélésmass och dëst Joer nëtt entgoen gelooss. 

• Vun Denschdes dem 19te Mee un war ëmmer méih Betrieb op der Scoutswiss. Dank der Ënnerstëtzung vum 
Gemengecammion koumen bis owends ëmmer méih der grousser Zelter op der Wiss un a goufen opgebaut. 
D’Bühn an allméiglecht Material waat no an no opgetaucht ass, hu kloer gewisen, datt d’Scoutskirmes 
2009 virun der Diir stung. Ganz vill fleisseg Hänn hun dru geschafft, fir dass Mëttwochs den 20te Mee 
owends d’PLaybackshow als 1ten Highligt konnt stattfannen. Schued nëmmen, dass mir ëmmer manner 
Kandidaten fannen fir dëse flotten Event. Och den Dag duerno war mat Kirmesmenue, Kouhscheissspill, 
Seelzéien, Konzert a Kannerspiller dank dem engagéierten Zougrëff vu villen, e vollen Erfolleg.  

• Vum 28. bis den 31. Mee hun d’CaraPio um Bealtaine Camp an um 2. Bealtaine Festival deelgeholl. Hei hun sie 
wéi d’Kelten an selwergebauten Hütten geliewt, hun an engem Kessel gekacht an doaus giess. Dëst alles 
niewt flotten keltesch Atelier’en war hiren Paischt a Summercamp. Um Bealtaine Festival hu sie dann, als 
hiren Animatiounsbeitrag e Spannennetz opgeriicht, daat bei deenen klengesten Visiteuren e riichteg 
décke Succès war.  

• D’Carapio waren dunn nach de 4. Juli 2009 an de Mariendall op den Hochseilgarten an duerno op 
Saarbrecken an d’Calypso Erlebnisbad fir d’Saison gemittlech ofzeschléissen. 

• Och d’RaRo hun elo um Enn vun der Saison nach eng Kéier richteg Gaas gin. Esou hun sie sech  mat enger 
Equippe vun 9 Leit Freides den 10. Juli 2009 um Nuetsrallye vun de  Sandweiler  Guiden a Scouten op 
eng vun den éischte Plaatzen klasséiert. 

• Den nächsten Dag, nach nëtt ganz wackereg vun de Strapazzen vun der Nuecht waren sie schon nees um Dill. 
Op dem Columbusfest vun de Gaasperecher Guiden a Scouten hun sie mat enger Equippe um Bodykicker-
Turnéier deelgeholt. Hei hu sie zwar keen vun den éischte Praisser gewonn, mais Duelem war alt nees eng 
Kéier dobei. 

• Samsdes den 18te Juli hun och nach eis Biber e kräftegen Optrett gehat, fir d’Scoutsjoer ze beschléissen. 
Zesummen sinn sie an d’Stadt gefuer, fir do am Park um Pirateschëff flott zesummen ze spillen a esou e 
bëschen Pirat of the Caribeans –Atmosphäre ze schnupperen. Dese flotten Nometteg ass mat engem 
Besuch am Kino beschloss ginn, wou sie zesummen de Film Ice Age 3 kucken gang sinn. 

• Elo gouf et och fir déi aner Branchen keen Halen méih. Alles ass opgebrach fir an der summerlecher Natur e 
flotte Camp ze erliewen. Deselwechten Samsdeg den 18te Juli 2009 sinn d’Avex op der Scoutswiss 
zesummekomm, fir hirt Material an de Buss ze lueden. Well awer de Chauffeur mat der schierer 
Quantitéit vun hirem Material iwerfuerdert war, huet dësen Exercice lang Zeit, vill Gediskutéiers an e 
puer Uleef gebraucht. Mais Schlieslech konnten sie daach an de Brexbachtal bei Koblenz starten, wou sie 
bis de 26te Juli um Camp „ de Schung vum Nuscht Avex“ eng ganz flott Zeit erlieft hun. 

• Vum 19-30 Juli 2009 waren 4 vun eise RaRo um groussen internationalen Scoutsmeeting „Roverway“ an 
Island.  Nëtt nëmmen war de Christoph Machtelinckx „Jambassador“ d.h. Chef de Mission vum 



Lëtzebuerger Kontingent, neen, eis 3 aner Frënn waren alleguer als Hëllefsleit beim Staff vum Camp 
engagéiert.  

• Vum 21 bis den 25 Juli hu sech och d’Wëllefcher op d’Wanderung gemacht. Zu Suessem hun sie hiren Camp 
„Robi on Tour„ verbruecht. Op dësem Camp hun d’Kanner en eegene Scoutspass entworf, mat deem sie 
anschliessend vill Länner besicht hun. Sou huet hir Fantasierees sie zB an Italien, Frankreich, England a 
bis op Santiago de Compostella a Spunien geféiert. 

• Vum  14 bis den 15 ten August haten sech d’RaRo nees zu Ferange bei eisem ale  Gruppechef dem Jang 
sengem Weier aquartéiert. Do wollte sie, op enger terribel flotter Plaatz, e kurze Camp zesummen 
erliewen, an eisem Frënd dem Jang mat enger BA beim Entretien vu sengem groussen Terrain hëllefen. 
Fir Freides moies haten sie all RaRo an all Cheffen vum Grupp invitéiert fir matzemachen bei enger Partie 
Paintball.  No dësem „praktesche Stage an konkreter Friddenserzéihung“, stoung nach eng Visite vum 
Ouvrage du Hackenberg an der aler Maginotline um Programm. Als Ofschloss vun deem flotten Dag, haten 
sie op e gemittleche Grillowend un de Weier invitéiert. Den nächsten Dag stoung du ganz am Zeechen vun 
der SchaffBA um Weier. 

• Den 24 + 25 August 2009 schlieslech, vill Leit waren an der wuelverdéngter Vakanz, do hun e puer gudd 
Séilen nach keng Rouh ginn. Eng Partie Cheffen aus alle Branchen haten sech RV ginn, fir eisen Home, de 
Versammlungsraum selwer ze raumen an nei ze amménagéieren.  Nom Materialkeller d’Läscht Joer, war 
elo och den Home an enger ongewinnter Uerdnung. Dat haten mir al Cheffen a 15 Joer nëtt esou an de 
Grëff kritt. E grousse Merci all deene Frënn, déi hei gedriwwen an mat ugepaakt hun. 

• Als läschte Coup vun der Saison war dun och nach eise Frënd de Stanislas Vandivinit vum 29ten August bis 
de 5te September zu Bilschdref um Avec-Cheff-Formatiounscamp dem sougenannte Stap. Elo feelt him 
nëmmen nach wéineg, fir seng Ernennung als Avex-Truppechef ze kréien. Ze notéieren dat och nach en 
Duelemer Cheff bei dëser Formatioun dobei wor. De Christopher Schuh, eise Fonny war als Member vun 
der Avex-Equippe vum Verband als Formateur am Asatz. Duelem ass awer och bal iwerall. 

• Nieft dësen méih speziellen Aktivitéiten gehéieren och nach opgezielt: ëm déi 120 Versammlungen déi 
d’Scouten vun eisen 5 Branchen zesummen haten, 4 Grupperéit an eng ganz Reih vun Präparatiounstreffen 
an der Chefféquippen. Et kéint een soen, mir hätten gudd geschaft am Scoutsjoer 2008/2009. 


