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Bastelkit „Annexe zum AvEx-Pass“ 
 
Uleedung: 
 
1  Dëst Dokument gëtt recto-verso geprint (ass besser wéi kopéieren, well dat gëtt meeschtens 
kromm, esou dass net alles 100% openee passt). D‘Säiten 1 an 2 (Cover) kommen openeen, e 
bësse méi décke Pabeier dofir huelen (160 g/m2 ass tipptopp). Da kommen d‘Saïten 3 a 4, 5 a 6, 
7 an 8 jeeweileg openeen (da stëmmt och herno d‘Reiefolleg vun de Säiten am Bichelchen). 
 
2   Elo kënnen d‘Säiten erausgeschnidde ginn, awer opgespasst: nëmmen déi horizontal 
gestrëchelt Linnen (uewen, ënnen an an der Mëtt). Déi vertikal – gepunkte – Linne ginn net 
duerchgeschnidden ! Dee vertikale Bord bleift fir de Moment nach drunn. 
 
3 All Säiten eng Kéier an der Mëtt faalen (do wou deen horizontale Strëch ass). 
 
4  D‘Duebelsäite vum Bichelche ginn an der richteger Reiefolleg openee geluecht: De Cover 
kënnt ganz ënnen, d‘Säiten 10 an 11 ganz uewen. 
 
5 2 Agraffen hannen dra maachen. 
 
6 Dat ganzt Bichelechen zoufaalen an dann de vertikale Bord ofschneiden (am beschte mat 
enger Schneidmaschinn), dann ass en och schéi riicht an et steet näischt iwwer). Färdeg. Vill 
Spaass beim Ënnerschrëfte sammelen J 
 

Kann ee prima 
selwer maachen ! 
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Dëst Bichelche gehéiert dem: 

1 

3 
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Surfer 

01. Du kanns déi wichtegst Deeler vun engem Computer 
opzielen a weess wat ee soss nach alles ka vun Apparater 
drun uschléissen. 

 
02. Du kenns e puer Sichprogrammer um Internet a weess wéi 

een se richteg benotzt fir eng bestëmmten Informatioun ze 
fannen. 

 
03. Du kenns d‘Bedeitung vu Begrëffer wéi „www“, „@“, 

„Webmaster“ asw.  
04. Du benotz reegelméisseg e-Mail fir mat de Kollegen a 

Kontakt ze sin.  
05. Du kenns dech mat engem Textveraarbechtungs-

programm aus a benotz en am Kader vun den AvEx.  
06. Du weess wéi en Chat funktionéiert an kenns dech mat där 

spezieller Sprooch aus *g*.  
07. Du stells eng Lëscht vun Internetsiten op déi mam 

Guidissem/Scoutissem ze dinn hunn.  
08. Du kanns en digitale Fotoapparat benotzen a weess wéi 

een sou eng Fotoen um PC retouchéiere kann.  
09. Du weess wat een däerf op CD-Rom kopéieren, a wat net.  
 
Aufgab: 
a) Du baus eng Internet-Säit op fir deng Patrull/Trupp virzestellen. 
b) Du stells eng Sammlung vun Cliparts zum Thema Guidissem/

Scoutissem zesummen. 
c) Du hëlls um JOTI (Jamboree On The Internet) Deel. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Joker 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

08. Um Camp hues du gehollef eng Patrullekonstruktioun 
opzeriichten. 
 

 
09. Du kanns dobaussen e Feier maachen, et mat deem 

richtegen Holz ënnerhalen ; du bréngs et färdeg deng 
Feierplaz tipptopp propper ze verloossen. 
 

 

10. Du hues e Menü dobaussen um Feier gekacht. 
 
  

 

11. Du pass op d‘Patrullen- an Truppematerial op a raums et 
uerdentlech wech. 
 

 
12. An denger Patrull féiers du deng Chargen aus. 

 
 

 

13. Du bass bereet, deenen, um Camp ze hëllefen, déi nach 
net esou laang bei eis sinn. 
 

 
14. Well‘s du um Camp matten an der Natur liefs, respektéiers 

du së a weess, wou däin Offall higehéiert. 
 

 
 
Aufgab: keng 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 
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Konstruktiounen 

19 

17 

2 

4 

01. Du weess wat fir eng Beem een däerf ëmhaen a wéi een 
dat propper mécht.  

02. Du kenns e puer Zorten Holz an du weess se richteg ze 
gebrauchen.  

03. Du weess gutt mat engem Beil an enger See ëmzegoen, 
ouni dech oder déi aner a Gefor ze bréngen.  

04. Du pass op d‘Patrullen- an Truppematerial op, a raums et 
uerdentlech wech.  

05. Du weess wéi een de platte Knuet, d‘Aachterschléng an de 
Brelage uerdentlech mécht, du setz déi 3 bei de 
Konstruktioune richteg an. 

 
06. Du entwerfs eng Patrullekonstruktioun a riichs se mat der 

Patrull op.  
07. Du hëllefs eng grouss Konstruktioun opzeriichten.  
08. Um Camp baus du eppes originelles fir d‘Liewen um Camp 

méi gemittlech ze maachen.  
09. Du kanns en Trepied opriichten.  
 
Aufgab: 
a) Du plangs eng grouss Konstruktioun an hëllefs beim opriichten. 
b) Du verschéiners eng Konstruktioun duerch e P.H. 
c) Um Camp iwwerhëlls du d‘Charge vum „Konstruktiouns-

meeschter“ an denger Patrull: du suergs dofir datt e komplette 
Patrulleneck opgeriicht gëtt. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Campeur 

01. Du weess wat ee mat op de Camp hëllt, an du pécks däi 
Rucksaak selwer an. 
 

 
02. Du hues op d‘mannst 6 Nuechte Camp hannerun dir. 

 
 

 

03. Du hues en Hike vu 24 Stonne matgemaach an eng 
Nuecht dobausse geschlof. 
 

 
04. Du léis däi perséinlecht Material net am Kichen- oder 

Schlofzelt ronderemmleien. 
 

 
05. Du kanns en Zelt opriichten an och nees propper 

apaacken. 
 
 

 

06. Du kanns e Beil an eng See richteg gebrauchen. 
 
 

 

07. Du weess wéi een de platte Knuet, d‘Aachterschléng an de 
Brelage mécht.  

Matmaachen 

01. Du bass ëmmer aktiv an de Versammlungen a bei aneren 
Truppenaktivitéiten derbäi.  

02. Du verhëllefs den Aktivitéiten a Versammlungen zum 
Erfolleg a rapps déi aner mat.  

03. Du méchs Virschléi bei der Wiel vun der Expeditioun.  
04. Du bedeelegs dech aktiv um Bilan an du gräifs konstruktiv 

mat an d‘Diskussiounen an.  
05. Du dees däi Bescht fir deng Patrull zësummenzehalen an 

du setz dech a fir deng Kollegen.  
06. Du pécks do eng Hand mat un, wou eng gebraucht gëtt.  
07. Du setz dech an, datt Problemer esou gutt wéi méiglech 

geléist ginn.  
08. Du hëlls och Chargen un, déi dir net esou leien.  
09. Du bass och bei den Aktivitéite vum Grupp derbäi an 

hëllefs kräfteg mat.  
 
 
Aufgab: keng 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Sécherheet 

01. Allgemeng probéiers du Gefore fréizäiteg ze erkennen an 
ze vermeiden.  

02. Du kenns déi elementarst Verkéiersreegelen an hälls dech 
och dorunner.  

03. Während engem Donnerwieder weess du wéi‘s du dech 
am beschte virum Blëtz schütz.  

04. Um Camp kucks du fir déi elementar Hygiènes-Reegelen 
anzehalen.  

05. Du kenns d‘Reegelen déi ee während dem Hike muss 
beuechten.  

06. Du weess op wat ee muss beim Holzmaachen oppassen.  
07. Du weess wéi een e Feier richteg ausmécht a wat een am 

Fall vun engem Brand soll maachen.  
08. Du pass net nëmmen op deng eege Sécherheet op, mee 

och op deenen aneren hier.  
 
Aufgab: 
a) Während enger Aktivitéit (W.E., Camp, ...) kontrolléiers du op all 

Sécherheetsmossnahmen agehale ginn. 
b) Du stells eng Lëscht op mat alle Sécherheetsreegelen déi dir bei 

enger Guiden/Scouts-Aktivitéit wichteg erschéngen. 
c) Um Camp riichs du d‘Holzplaz sécher an. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 



5 

7 

16 

14 

Kniet 

01. Du kanns des dräi Kniet: platte Knuet, Aachterschléng a 
Brelage.  

02. Du kenns verschiddee Seelmaterialen, hir Eegeschafften, 
wou se hirkommen a fir aat se gutt sinn.  

03. Du weess d‘Fauschtreegel fir d‘Belaaschtbarkeet vun 
engem Seel ze berechnen.  

04. Du weess wéi e Seel gefleegt a gelagert gëtt.  
05. Du kenns Instrumenter déi et engem erméiglechen, e Seel 

méi wierksam a mat manner Kraaftopwand ze gebrauchen.  
06. Du kenns déi elementarst Instrumenter, déi ee beim 

klammen brauch.  
07. Du kanns e Seel richteg ofbannen a spleissen.  
08. Du weess wéi ee gläichdéck oder ënnerschiddlech déck 

Seeler matenee verbënnt.  
09. Du kenns nach folgend Kniet: Rettungsschléng, Dräifouss, 

Seelverkierzung, Spaaner, Stréckleederknuet.  
 
Aufgab: 
a) Du stells e klengen Atelier op d‘Been, wou‘s du de Kollegen nei 

Kniet bäibréngs. 
b) Du organiséiers e Klammnomëtteg mat engem Expert. 
c) Du méchs e Panneau mat Uledonge fir déi Kniet, déi am 

meeschte gebraucht ginn. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Sportler 

01. Du informéiers dech iwwer verschidde Sportarten a méchs 
e Quizz fir är Trupp.  

02. Du organiséiers a leeds 1 Mol de Frühsport um W.E. oder 
Camp.  

03. Du bedreiws Sport am Sënn vun der Fairness an du hälls 
dech un d‘Reegelen.  

04. Du méchs eng Sportaktivitéit mat a gëss dobäi däi Bescht.  
05. Du weess dech r ichteg op eng Sportakt iv i té i t 

virzebereeden (opwiermen, iessen, drénken, Kleedung, 
Schong). 

 
06. Du weess Bescheed, wéi een sech virun, während an no 

enger physescher Ustrengung, ernärt.  
07. Bei engem Ekippesport iwwerhëlls du d‘Roll vum Kapitän a 

motivéiers deng Coekippieren.  
08. Du kenns d‘Gefore vu verschiddene Sportarten (Velo, 

Rollerblades, ...) a weess wéi een se verhënnert (Helm, 
Schoner, ...). 

 
 
Aufgab: 
a) Du hëllefs eng Sportaktivitéit mat virbereeden z.B. Match, 

Olympiad, asw. 
b) Du organiséiers e Parcours mat sportlechen Epreuve fir deng 

Trupp.  
c) Du stells denger Trupp eng nei Sportart vir. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Reliéisen 
Animateur 

01. Du hues e Weekend religieux, de Pélé des Jeunes,  
d‘Sprangprossessioun oder eng aner gréisser reliéis 
Aktivitéit matgemaach. 

 
02. Du bass verantwortlech fir d‘Dëschgebieder an denger 

Patrull um Camp.  
03. Du méchs d‘Fürbitten an enger Mass.  
04. Du kenns e puer Reliounen a weess wat se ënnerscheed.  
05. Du kenns d‘Guide/Scoutsgebied- a Gesetz.  
06. Du weess déi wichtegst Etappe vum Liewe Jesu.  
07. Bei enger Mass, bei enger reliéiser Veillée iwwerhëlls du 

eng gréisser Charge.  
08. Du bass ëmmer Bereed no den chrëschtleche Wärter, wéi 

Frëndschaft, Respekt mateneen a vireneen ze liewen.  
 
Aufgab: 
a) Du formuléiers e perséinlecht Gebied an erklärs d‘Situatioun, an 

där et virkënnt. 
b) Du méchs e Kalenner mat de wichtege chrëschtleche Feierdeeg 

an erklärs hir Bedeitung. 
c) Du hëllefs bei der Virbereedung vun engem Wogodi. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Guidissem / 
Scoutissem 

01. Du hues e Buch iwwer d‘Liewe vum B.P. gelies a kenns 
doduerch seng Liewensgeschicht.  

02. Du weess Bescheed iwwer d‘Weltjamboreën an 
d‘Weltverbänn.  

03. Du hues e Bréiffrënd/een Chatpartner am Ausland, an hien/
hatt ass och an de Guiden oder Scouten.  

04. Du kenns d‘Geschicht vun dengem Grupp.  
05. Du kenns d‘Bedeitung vum Prinzip vun der B.A. an hälls 

dech och dorun.  
06. Du kenns d‘Bedeitung vun all den Ofzeechen op denger 

Uniform  
07. Du weess wéi 2 Guiden/Scouten sech begréissen a kenns 

d‘Symbolik vun dëse Gesten.  
08. Du informéiers dech iwwer d‘Struktur an d‘Aktivitéite vun 

de Lëtzebuerger Guiden a Scouten.  
 
Aufgab: 
a) Du stells denger Trupp de B.P. op eng flott Manéier vir. 
b) Du méchs mat beim JOTA/JOTI. 
c) Du proposéiers eng Expeditioun „back to the roots“ bei där et 

drëm geet esou genau wéi méiglech no dem B.P. senger Method 
ze schaffen. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 
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Dekorateur 

01. Du hues originell Iddie beim Entworf vun Invitatiounen a 
Plakater a gebrauchs se.  

02. Du bass responsabel fir d‘Dekoratioun vum Sall bei enger 
Feier.  

03. Du méchs dir selwer e flotte Kostüm fir beim Theater oder 
fir soss eng Feier.  

04. Um Camp iwwerhëlls du d‘Gestaltung vum Panno-Actu.  
05. Du entwerfs eng Säit fir d‘Branchen- oder Gruppenzeitung 

respektiv d‘Logbuch.  
06. Du këmmers dech ëm d‘Dekoratioun vun ärem 

Patrulleneck.  
07. Du kenns eng besonnesch Dekoratiounstechnik an du 

stells se de Kollegen aus der Trupp vir.  
08. Du baus eng Maquette vun der Campplaz. 

  
 
Aufgab: 
a) Bei enger Fiesta iwwerhëlls du d‘Dekoratioun vun de Platën. 
b) Du entwerfs e Fantasieplang vun dengem idealen AvEx-Sall. 
c) Du entwerfs e Logo fir de Camp an de Campbadge. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Natur 

01. Du kenns déi wichtegst Beem aus eiser Géigend.  
02. Du kenns eng Parti Déieren a Planzen hei am Land, virun 

allem déi geschützten.  
03. Du hues een allgemengt ëmweltfrëndlecht Verhalen.  
04. Du versteess de Kreeslaf vun der Natur an erklärs en 

denger Trupp.  
05. Du versteess de Kreeslaf vum Recyclage.   
06. Du erkenns Déierespueren.  
07. Du kenns d‘Wollekeformatiounen a kanns Wieder-

viraussoe maachen.  
08. Du weess wéi ee mat einfache Mëttele ka feststellen, ob e 

Bam gesond oder krank ass, eng Baach propper oder 
verknascht ass. 

 
09. Du verléiss ëmmer eng Plaz e bësse méi propper wéi‘s du 

se virfonnt hues.  
 
Aufgab: 
a) Du lancéiers an organiséiers eng Naturschutzaktioun. 
b) Du méchs eng Bestandopnahm vun der Natur an denger 

Uertschaft. 
c) Du baus um Camp e klenge Recyclingcenter op an iwwerhëlls 

d‘Verantwortung fir eng ëmweltgerecht Offallentsuergung. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Animateur 

01. Du kanns eng Veillée mat Spiller a Lidder animéieren a 
probéiers déi aner zum Matmaachen ze beweegen.  

02. Du erfënns e neie Ban a bréngs en der Patrull/Trupp bäi. 
Du kenns och e puer Banen.  

03. Du kriss eng Aktivitéit mat engem (selwer gebastelten) 
Instrument animéiert.  

04. Du hëllefs bei der Virbereedung vun enger Veillée, Fiesta 
oder Versammlung.  

05. Du kanns dech esou verkleeden, dass keen dech erkennt 
a gebrauchs dëst Talent an der Trupp.  

06. Du kanns dech selwer an aaerer schminken.  
07. An engem Sketch oder Theaterstéck iwwerhëlls du eng 

gréisser Roll.  
08. Du erfënns en neit Spill fir dat s du d‘Reegele selwer 

opstells.  
 
Aufgab: 
a) Du stells eng Kartei zësumme vun de flottste Spiller, ënnerdeels 

se a Kategorien a stells de Materialbedarf zësummen, grad wéi 
och d‘Zäit. 

b) Du preparéiers e Geländespill vun A bis Z a féiers et mat der 
Trupp aus. 

c) Um Camp iwwerhëlls du d‘Leedung vun ärer Patrulleveillée. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

1. Hëllef 

01. Du weess, wat am Fall vun engem Akzident ze maachen 
ass, a wéi een Hëllef erbäirifft.  

02. Du kanns eng kleng Wonn propper maachen a verbannen.  
03. Du weess, wat bei enger Verbrennung ze maachen ass.  
04. Du kenns déi wichtegst Medikamenter aus ärer 

Truppenapdikt an du weess wéi a géint wat se gebraucht 
ginn. 

 
05. Du stells eng Lëscht vun Éischthëllefmaterial op, fir mat op 

eng Sortie oder en Hike ze huelen.  
06. Du weess wéi ee rausfënnt, ob e Medikament ofgelaaf ass.  
07. Du bass ëmmer bereet, dech an der éischter Hëllef weider 

ze informéieren (Éischthëllefcours, ...) an anere Leit ze 
hëllefen. 

 
08. Du weess wou d‘Limite vun dengen Éischthëllef-

Kenntnisser leien a vu wéini un ee muss bei en Dokter 
goen. 

 
 
Aufgab: 
a) Du stells eng Lëscht op, vu Saachen déi an enger Campapdikt 

solle sinn, a beschreifs fir wat se gebraucht ginn. 
b) Du erklärs denge Kollegen um Camp de W.E., déi néidegst 

Grondbegrëffer vun der 1. Hëllef. 
c) Du hëllefs bei enger Aktivitéit (W.E., Camp, ...) an der Infirmerie a 

bereets e klengt 1. Hëllef-Heftche vir, wou déi wichtegst 
Informatiounen, a punkto 1. Hëllef dra stinn. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 
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Kach 

01. Du kanns e Feier an enger Kachmaschinn ufänken an 
ënnerhalen.  

02. Du hëllefs dem Ravichef beim plange vum Ravi vun enger 
gréisserer Aktivitéit.  

03. Du kenns d‘Holzzorten a gebrauchs déi richteg.  
04. Du kachs um Weekend fir deng Patrull.  
05. Du kanns eng Trapperkichen zësummestellen.  
06. Du kanns e gesonden an ausgeglachene Menü 

zësummestellen.  
07. Du weess Bescheed wéi laang een Iesswuere kann 

versuergen, ënner wat fir engen Emstänn a suergs fir eng 
entspriechend Lagerung. 

 
08. Du weess dass d‘Aa matiessen a presentéiers däin Iessen 

deemno.  
09. Du kenns d‘Hygiènes-Reegele beim Kachen an hälls 

d‘Kichematerial ëmmer propper.  
 
Aufgab: 
a) Bei enger Fiesta suergs du fir d‘Iesse vun alle Bedeelegten. 
b) Du stells de Menü fir de Camp zësummen. 
c) Am Campbuch beschreiws du, wéi wat gekacht gëtt. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Reporter 

01. Du féiers en Interview duerch, fir deen‘s du selwer d‘Froen 
ausgeschafft hues.  

02. Du hues eng Aktivitéit an Biller festgehal a méchs doraus 
entweder e Video-, Dia- oder Fotoowend oder awer e 
Reportage fir an d‘Branchenzeitung.  

 
03. Du suergs dofir, dass d‘Logbuch während enger 

bestëmmter Zäit vun dir gefouert gëtt.  
04. Du weess Bescheed wéi eng Zeitung gedréckt gëtt a 

kenns déi wichtegst Fachausdréck.  
05. Du kenns déi wichtegst Schrëtt vun der Iddi bis zur 

Ausféierung vun enger Radiosendung an engem 
Televisiounsreportage. 

 
06. Um Camp hëllefs du aktiv un der Gestaltung vum Panno.  
07. Du kenns déi wichtegst Dageszeitungen a Radio/

Fernsehsenderen.  
08. Du iwwerpréifs eng Informatioun léiwer zweemol wéi e 

Gerücht weiderzeverbreeden.  
 
Aufgab: 
a) Du màchs e Reportage zu engem ganz aktuellen Thema a setz 

dech kritesch domat ausenaner. 
b) Du iwwerhëlls en Atelier Foto-Entwéckele fir eng Versammlung. 
c) Du stells en Dossier iwwert d‘Geschicht vun ärem Grupp 

zësummen. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 
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Museker 

01. Du bréngs et färdeg eng Aktivitéit mat einfache Mëttele 
musikalesch ze gestalten an esou méi lieweg ze maachen.  

02. Du kenns déi geleefegst Guiden- a Scoutslidder a séngs 
kräfteg mat.  

03. Fir eng Aktivitéit hues du gehollef de Museksprogramm 
opzestellen.  

04. Fir eng Aktivitéit hues du gehollef d‘Musek respektiv 
d‘Lidder matanzeprouwen.  

05. Du iwwerhëlls d‘Gestioun vun engem Dossier mat Lidder a 
Nouten.  

06. Du bastels selwer en originellt Museksinstrument.  
07. Du kenns verschidde Museksrichtungen a kanns déi 

respektiv Lidder spillen/sangen.  
08. Du bass ëmmer op der Sich no neie Lidder/Dänz a bréngs 

deenen anere se bäi.  
 
Aufgab: 
a) Fir eng besonneg Geleeënheet komponéiers du e Lidd op eng 

bekannten Melodie. 
b) Du organiséiers eng Rei Gesangsprouwe fir deng Kollegen. 
c) Du méchs en Exposé a flotter Form iwwer d‘Geschicht vum 

Gesang oder vun der Musek. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 

Orientatioun 

01. Du kanns eng Kaart annorden.  
02. Du kanns e Réimer selwer maachen a kanns mat de 

Mossstief vun enger Kaart ëmgoen.  
03. Du fënns unhand vu Coordonnéen däin Wee.  
04. Du kenns e Kompass an all sengen Eenzelheeten a kanns 

se erklären.  
05. Du kanns verschidde Saache mam Kompass upeilen.  
06. Du kanns mam Kompass e grousst Hënnernëss ëmgoen.  
07. Du erkenns op der Kaart d‘Héichten an d‘Déiften.  
08. Du fënns den Norden mam Kompass, der Sonn, de Stären 

an enger Auer.  
09. Du kenns déi wichtegst Stärenzeechen a kanns dech mat 

Hëllef vun hinnen orientéieren.  
 
Aufgab: 
a) Du preparéiers d‘Streck vun enger Sortie. 
b) Du méchs eng Weebeschreiwung fir den Hike. 
c) Du erklärs de Kollegen owes um Camp d‘Stären. 

Datum  Ennerschrëft vum Chef/taine 
 

................................................................................ 


