LEĦEN IL-KUNSILL

Għaxar

LOKALI TA' ĦAL TARXIEN

Anniversarju tat-Tarxien Scout Group

l-Grupp ta' l-iScouts ta' Hal Tarxien twaqqaf eżatt għaxar snin ilu f'Novembru ta' 1988 fuq inizjattiva
tas-Sur David Dowdall u l-Kappillan ta' dak iż-żmien Dun Dione Cutajar. L-ewwel laqgħat tat-tfal
kienu jsiru fiċ-Ċentru Dun Ġwann Bosco. Fil-fatt il-Cubs,jiġifieri l-iScouts iż-żgħar, għadhom jiltaqgħu
hemm. Imma l-kbar qegħdin jiltaqgħu fil-Każin tal-Banda minħabba li l-Grupp għad m'għandux post
tiegħu. Hawnhekk nixtieq pubblikament nirringrazzja lill-Kumitat tal-Każin għall-għajnuna li qed jagħti
lill-grupp.
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Illum il-grupp għandu madwar mitt membru bejn Cubs (minn 7 sa' 10 snin), Scouts (minn 11 sa' 15 -il
sena) u Ventures (minn 15 'l-fuq). Il-Grupp huwa co-educated, jiġifieri għandu kemm subien u anke
bniet. Fost l-attivitajiet li jiġu organizzati nsibu diversi kampijiet, nigħt hikes, absei1ing u avventuri oħra
simili. Biss il-Grupp jieħu ħsieb ukoll jorganizza attivitajiet soċjali u kulturali, fosthom reċti u kant, u
żjarat f' 'postijiet ta' nteress ġenerali.
Biex jitfakkar l-għaxar anniversarju tal-Grupp ta' l-iscouts ta' Hal Tarxien,
attivitajiet, fosthom mawra ġewwa l-Ingilterra u lejla soċjali.

ġew

organizzati diversi

Grupp ta' 35 Scout, flimkien ma xi leaders u helpers organizzaw spedizzjoni fin-Norfolk Broads. Erba'
laneċ ġew mikrija u l-Grupp qagħadjesplora l-Broads. Il-Broads huma għadajjarujinkludi wkoll xmajjar,
dykes u passaġġI li jgħaqqduhom flimkien. L-iScouts kielu u raqdu fuq il-laneċ u kellhom ukoll il-ħin
biex jagħmlu bosta hikes fil-viċin.
Attivita' oħra kienet lejla soċjali fejn ġiet imtella' reċta u xi żfin minn madwar ħamsin Scout. Għal din irreċta kienu mistiedna l-Leaders u Helpers tal-passat. Fost il-mistiedna distinti kien hemm is-Sindku sSur Mercieca u ċ-ChiefCommissionerta' l-iScouts is-Sur Grech.
l-attenzjoni li l-iScouts hija għaqda fejn ngħinu lit-tfal subien u bniet,
jiżviluppaw fiżikalment, mentalment kif ukoll spiritwalment sabiex isibu post kostruttiv fis-Soċjeta'.
Għal dan il-għan il-Grupp għandu leaders kemm irġiel kif ukoll nisa li wħud minnhom ħadu taħriġ apposta.
L-iScouts jgħati wkoll lit-tfal dak li forsi ma jieħdux mill-Iskola: kunfidenza fihom infushom u fuq
kollox divertiment u avventura f'ambjent nadif ibbażat fuq il-liġi ta' l-iScouts taħt superviżjoni kontinwa
ta' leaders adulti.
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