
Weihnachten Kampı 65 kişiyle Pamukova'da tamamlandı

İ.E.L. Sakarya İzci Grubu noel tatilini boş geçirmedi ve yılın ikinci kampını 65 izciyle Pamukova
Bakacak'a bağlı Bakacak Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Haziran ayında
Mezun Kampı'nı da burada gerçekleştiren İ.E.L. Sakarya İzci Grubu, bu kampta da tesisten
memnun kalarak ayrıldı. 23-27 Aralık tarihleri arasında iki alt kampa ayrılmak üzere 8 oba , 2
ekip ve liderlerle birlikte Almanya'dan noel tatili için Türkiye'ye gelmiş olan mezun izci Ayşe
Gülsüm Özel'den oluşan kampın organizasyonunu Elif Turhan, Yurdagül Deveci ve Giray
Özşeker üstlenmişti.      

  

Kampın diğer bir önemli noktası da , Galatasaray Lisesi Aslan İzci Grubu'ndan ilk kez
kampımıza katılan Oğuz Kadir Usta ve İbrahim Kamacı'nın bizlerle beraber olmasıydı. Kamp
boyunca neşeli bir tutum sergileyen İbrahim ve Oğuz bu enerjileriyle kampa ayrı bir neşe kattı.
Önümüzdeki kamplara daha fazla izciyle geleceklerini de belirten İbrahim ve Oğuz, izcilikle ilgili
ciddi bir birikimle kendi gruplarına döndüler.

  

23 Aralık günü öğlen tenefüsü zilinin çalmasıyla beraber kamp için malzemeler toplandı, fularlar
giyildi, U yapılarak kamp başlamış oldu. Kamp alanına iki otobüsle giden izciler , yol boyunca
heyecanlı ve mutlu bir tutum sergilediler. Kamp alanına gittiklerinde tesisi harika bulan izcilerin
yüksek enerjisi gün boyunca düşmedi. Akşam yemeğinden sonra hangar dediğimiz geniş ve
kapalı alanda oyunlar oynandı ve oralet içildi.

  

Klimalı ve yataklı odalarında güzel bir uyku çeken izciler, sabah kalktıklarında dilimli ekmeklerini
yedikten sonra kampın ilk teftişine geçti. Soğuk olması beklenen kamp alanında güneşli bir teftiş
yapıldı. Teftişten sonra oymak izcileri ve 11.sınıf ocak izcileri dev Jurte kurulumuna geçerken,
hazırlık izcileri istasyonlarda izcilikle ilgili bilgilerini pekiştirmiş oldu.Öğlen yemeğinden sonra
kamp alanının biraz aşağısında Pfadilauf'u tamamlayan obalar uzayla ilgili bilgi topladı ve çeşitli
oyunlarla eğlendiler. Gün sonunda dev Jurte'de oturup şarkılar söyleyen izciler, sıcacık
yataklarının üzerindeki sıcacık tulumlarında uykuya daldı.

  

Ertesi gün kamp için ocak izcileri ve organizasyon tarafından hazırlanan iddialı ve değişik bir
Hayk katılımcıları bekliyordu. Şifreler , rotalar ve görevler obalar için eğlenceli bir Hayk olmasını
sağladı. Köylere uğrayan, off-road yolda dizlerine kadar çamura batan izciler gün sonunda
yorgundu. Rotayı ve görevleri tamamlama konusunda son derece başarılı olan Somon obası
Hayk'ın birincisi oldu. Akşam kamp alanına dönen izciler yemek yedikten sonra, camlara
obalarının maskotlarını çizdi, çoraplardan kendi obalarına özgü kuklalarını yaptı ve oralet içti.
Hayk sonrası derin bir uyku çektiler.
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Kamp Ateşi günü izciler birbirlerine Hayk hikayelerini anlatmaya devam ederken, gün boyunca
oynayacakları Sigiwood aktivitesinde de eğlenceye doyacaklardı. Kamp ateşi için skeçlerini
hazırlamak için Işık, Ses , Yönetmen , Dekor ve Oyuncu duraklarını ziyaret eden obalar
skeçlerini duraklardaki başarıları ölçüsünde hazırladı ve Kamp Ateşi'nde harika skeçler
sundular. Kamp Ateşi'nde kamp alanını ziyaret eden Sakarya Şahin İzci Grubu liderleri, iyi
dileklerini belirtti ve 2023 Dünya Jamboree'sinin Türkiye'de düzenlenmesi için çalıştıkları
haberini müjdeledi.

  

İzciler kampın son günü ise tesis temizliği ve refleksiyondan sonra otobüslere bindi ve mutlu bir
şekilde kamp alanından ayrıldı.
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