
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E puer Gedanken zur Zäit déi mir elo anescht 
notze kennen... 

 

Fir d’EAS: Luss, Christiane, Sonja, Simone, Romain, Salah, Célina, Fabi, Marc, Patrice, Pit a Michèle 

Zäit fir a Gedanken oder 
villäicht am Gebiet mat deene 

verbonnen ze sinn déi viru 
groussen 

Erausfuerderunge stinn, oder 
wéinst dem Virus grouss 

Suergen hunn. 

Guiden a Scouten hunn 
ëmmer ze dinn: 

De Summercamp preparéieren 

Deng HikeSchong emol anstänneg 
botzen an afetten 

Eng Lëscht mat Aktivitéite fir seng 
Branche sichen:                              

Ganz neier, déi nach ni do waren 
Aktivitéiten am Bësch, am Waasser, am 

Däischteren, am Reen.... 

Sai Classeur raumen 

Seng Badger endlech emol ubitzen 

Eng WhatsAppGrupp oder 
MessengerGrupp QuizVersammlung 

probéieren op d’Been ze stellen 

En online WITZchat bei denge Guiden 
a Scoute lancéieren 

 

Nous ne voulons rien 
manquer de notre temps : 
Peut-être en est-il de plus 
beaux, mais c’est le nôtre !  

 
 

Es gibt schönere 
Zeiten, aber diese 

ist die unsere.  
 
 

Jean-Paul Sartre 

 
 

Elo hunn ech Zäit 

Zäit fir ze schlofen an ze raschten 

Zäit fir dat Buch ze liese, wat ech schonn eng 
Zäitchen do leien hunn 

Zäit fir eng Stonn um Telefon oder per Internet 
mat Frënn ze quatschen 

Zäit hunn, a mer Zäit huelen, Zäit fir ze 
mierken, datt wann ech Zäit hunn, a mer Zäit 
huelen, Aarbechte, déi mer uewe leien, guer 

net esou schlëmm sinn 

Zäit fir mer selwer eppes ze gonnen 

Zäit fir anere Leit Guddes ze dinn 

Zäit fir einfach emol zur Fënster 
erauszekucken; et gëtt Fréijoer 

Zäit fir ze mierken, datt et mer, och elo, am 
Fong awer guer net esou schlecht geet 

Zäit fir engem dofir Merci ze soen. 

Profitéier vun dëser spezieller Zäit, genéiss 
déi onerwaarte Rou a vergiess net : 

Iwwert de Wolleke schéngt ëmmer d’Sonn. 

 

 

Manchmal braucht 
man einen Moment 
der Stille, um wieder 
das Wesentliche zu 

hören  
Einen Moment 
mit geschlossenen 
Augen, um wieder 

klar zu sehen 
Einen Moment 

auf das Herz hören, 
um das Leben zu 

spüren  
Einen Moment 
des Rückzugs, um 

wieder stark zu sein 
 

 Sprüche für die Seele 

Montée vers Pâques: 
Vu Pällemsonndeg bis 

Ouschterméindeg gi mir all Dag 
en Impuls eraus. Op folgendem 
Link kanns du dech umellen fir 

matzemaachen: 
 

https://spiri.lgs.lu/Ouschteren   

 


