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Összefoglaló az Alsóörsi hittan táborról Ahogy az utóbbi pár évben, most is a Laci bácsi
által szervezett nyári táborozás helyszíne az Alsóörsi Bencés üdülő volt. Június 24.-én indultunk
a Tiszai pályaudvarról, és sok utazás után negyed egy körül érkeztünk a táborba. A
megérkezés után elfoglaltuk szobáinkat, majd rövid sétát tettünk a faluban. Utána a várva várt
Balatoni fürdőzés következett, ezek után mindenkinek jól eset a finom vacsora. Este kineveztük
a tábor felelősöket, és imádkoztunk.
Másnap
kézműves foglalkozásokkal telt a nap. Mindenki elsajátíthatta a szalvéta technika, gyöngyfűzés,
képeslap készítés, és a gipszkiöntés technikáját. De nem maradhatott ki a napból a strandolás
sem. Vacsora után felmentünk a Somlyó-hegyi kilátó toronyban, ahonnan a szép kilátást
szemléltük. Ezek után a nap értékelése és az esti ima következett.
Kedden elutaztunk Keszthelyre, ahol a Festetics Kastélymúzeumot tekintettük meg egy idegen
vezető segítségével, akitől sok érdekes dolgot megtudhattunk. Ezek utána a kastély kertjében
pihentünk, játszottunk, majd elfogyasztottuk hideg ebédünket. Sajnos a strandra már nem jutott
időnk, ezért végig sétáltunk Keszthely sétáló utcáján.
Szerdán reggeli után felkerestük az Alsóörsön található Törökházat, és a Református
templomot. A Törökházat megnéztük és gyönyörködtünk a táj szépségében a teraszáról,
ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a Balatonra. Ezt követően elfogyasztottuk ebédünket majd
elmentünk a strandra.
Csütörtökön sportvetélkedőket rendeztünk ahol kiderült melyik csapat az ügyesebb a labdás
ügyességi játékokban. Miután mindenki kifáradt elmentünk vitorlázni. A vitorlázás három
turnusban történt mert egyszerre nem fértünk bele a hajóba. Este az időjárás miatt elmaradt a
tábortűz ezért bent Activity-ztünk , és utána megtartottunk a Ki- Mit- Tud?-ot.
Pénteken az összepakolás és a szobák rendbetétele következett, aztán elbúcsúztunk a magyar
tengertől. Majd a tábor értékelése és a jutalmak kiosztása következett, aztán három óra körül
haza indultunk.
A hosszú utat játszással, és beszélgetéssel töltöttük el, majd Isten segítségével, élményekkel
meggazdagodva tértünk haza.
Kiss Emese
Noé története
(feldolgozás)
Refrén:
Mindnyájan együtt dicsérjük Istenünket. /2-szer
Örvendezzünk, mert Ő a miatyánk, s mi Isten gyermekei. YEAAAAA ...
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1. Isten szólt: Noé hatalmas özönvíz lesz. /2szer
téged kérlek, kérlek mentsed meg az Isten gyermekeit.
Ref.
2. Noé meg tüstént elkezdett építeni. /2szer
A bárkához sok cédrusfa kellett, s Isten gyermekei.
Ref.
3. Az állatok beszálltak kettesével. /2szer
Az elefánt és a kenguru és Isten gyermekei
Ref.
4. Esett az eső, 40 nap és 40 éjjel. /2szer
az állatkák majdnem megőrültek, s Isten gyermekei.
Ref.
5. Felkelt a nap is, hogy mindent kiszárítson. /2szer
S a szárazföld újra befogadta Isten gyermekeit.
Ref.
6. Az állatok kiszálltak hármasával. /2szer
A krokodil és a kismajom, s Isten gyermekei.
Ref.
7. Íme most vége Noé történetének. /2szer
és ,minden jó ha a vége jó, s Isten gyermekei.
Ref.
A tábor vicces elszólásai (Szótár)
Balaton - folyó
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Tisza - tó (nem folyó!)
kum tum - punktum
álom volt az álmom - olyan jót álmodtam
Június az 5. hónap - Január nincs a felsorolásban...
Editna - Edina
Leompántus - Neoplan busz
csudi - csoda
sétálni menni kocsival - kocsikázni menni
gólya a vízben - bója a vízben
Plíz sűltkrumpli rákecsap - Sültkrumplit kérek ketchup-al
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