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BREUS NOTES BREUS NOTES BREUS NOTES
Postal de Nadal 2009
La Federació ha complit amb la tradició d’enviar
postals de Nadal un any més i, per descomptat, ha
tornat a comptar amb la col.laboració dels xics i
xiques dels agrupaments que han participat en el
concurs. Cada branca té el seu artista guanyador i
premiat, però entre totes, una ha sigut la escollida. La
dibuixada per Paula Nova de 12 anys i que pertany
a l’AE Tramuntana. Enhorabona als premiats; ací
podeu contemplar la postal guanyadora. Tranquils
que no l’hem feta tan xicoteta!!

LLUM PER OBRIR
FRONTERES
Com cada any els agrupaments de
la FEV s’omplen de llum. Una llum
que no és altra cosa que un missatge
de pau que inicia el seu recorregut
a Betllem i passa per centenars de
mans escoltes fins arribar als nostres
locals. Enguany els agrupaments
encarregats de repartir la llum són
l’AE Tramuntana d’Almassora, el
dia 18 de desembre a l’esglesia de
la Nativitat; l’AE Alezeya, també ho
farà el divendres a Sant Joan Apòstol
i Evangelista de Massamagrell;
finalment serà el dissabte quan els
agrupaments d’Alacant arrepleguen
la llum en l’esglèsia del Salvador, en
un acte organitzat pel GS Gilwell.
Si has fet fotos dels actes pots
participar en un concurs organitzat
per MSC (www.scouts.es)

ÚTOPOS.
Trobada de Companys a Segart
Durant el passat pont d’octubre, un grup de companys de
la branca Ruta, va reunir-se a l’alberg de Segart per a
agafar la nova ronda amb energies renovades. Van ser
dies de convivència en els quals els scouters i formadors
de la branca treballaren per tractar de mostrar totes les
opcions que ofereix ser Company. Servei, el projecte Ruta,
el marc simbólic, el desert, el projecte personal... són algunes de les coses sobre les quals reflexionaren els assistents.
Els xics i xiques d’agrupaments com Gaia, Anem Avant,
Ain Karen, VIIIº o Iter, tornaren ben a gust i amb ganes
d’empendre noves iniciatives.
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