
D’Verspriechen bei den LGS: 
 
Aktuell     Propose Comité                                      Amendement 

Ech engagéiere mech mäi Liewe 

sënnvoll ze gestalten a 

Verantwortung ze iwwerhuelen,  

méng Ëmwelt ze respektéieren a 

mech fir Fridden a Gerechtegkeet 

anzesetzen,  

mech dobäi u Jesus Christus ze 

orientéieren an nom 

Guide/Scoutsgesetz ze liewen. 

 

„Ech verspriechen, en oppenen  Mënsch ze sinn,  

mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a Verantwortung ze 

iwwerhuelen,  

meng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir Fridden a 

Gerechtegkeet anzesetzen,  

nom Guide-Scoutsgesetz ze liewen,  

am Vertrauen drop, dat mäin Beméien, iwwert mäin 

eegent Liewen eraus, Sënn ergëtt. 

 

An der Hoffnung dat d'Liewen sëch 

durchsetzt, orientéieren ech mäi Wee um Wuert 

vu Gott. » (Fakultativen Zousatz ) 

 

Agereecht vum Verbandscomité 

Ech engagéiere mech mäi Liewe 

sënnvoll ze gestalten a 

Verantwortung ze iwwerhuelen,  

méng Ëmwelt ze respektéieren a 

mech fir Fridden a Gerechtegkeet 

anzesetzen,  

mech dobäi u Jesus Christus ze 

orientéieren an nom 

Guide/Scoutsgesetz ze liewen. 

 

 

„Ech verspriechen, en oppenen  Mënsch ze sinn,  

mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a Verantwortung ze 

iwwerhuelen,  

meng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir Fridden a 

Gerechtegkeet anzesetzen,  

nom Guide-Scoutsgesetz ze liewen,  

am Vertrauen drop, dat mäin Beméien, iwwert mäin 

eegent Liewen eraus, Sënn ergëtt. 

 

Ech engagéiere mech mäi Liewe sënnvoll ze 

gestalten a Verantwortung ze iwwerhuelen,  

méng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir 

Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen an nom 

Guide/Scoutsgesetz ze liewen. 

 

Agereecht vum Gruppenroot vum Grupp Sainte 

Marie Käl 



Ech engagéiere mech mäi Liewe 

sënnvoll ze gestalten a 

Verantwortung ze iwwerhuelen,  

méng Ëmwelt ze respektéieren a 

mech fir Fridden a Gerechtegkeet 

anzesetzen,  

mech dobäi u Jesus Christus ze 

orientéieren an nom 

Guide/Scoutsgesetz ze liewen. 

 

„Ech verspriechen, en oppenen  Mënsch ze sinn,  

mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a Verantwortung ze 

iwwerhuelen,  

meng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir Fridden a 

Gerechtegkeet anzesetzen,  

nom Guide-Scoutsgesetz ze liewen,  

am Vertrauen drop, dat mäin Beméien, iwwert mäin 

eegent Liewen eraus, Sënn ergëtt. 

 

„Ech verspriechen, en oppenen  Mënsch ze 

sinn, mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a 

Verantwortung ze iwwerhuelen, nom Guide-

Scoutsgesetz ze liewen, méng Ëmwelt ze 

respektéieren a mech fir Fridden a 

Gerechtegkeet anzesetzen, a mech dobäi u 

menge spirituelle Wäerter ze orientéieren. 

Agereecht vum Lis Stirn, Julie Weicker, Nicolas 

Weicker, Alisha Jäger, David Heck an Laura 

Berg 

Ech engagéiere mech mäi Liewe 

sënnvoll ze gestalten a 

Verantwortung ze iwwerhuelen,  

méng Ëmwelt ze respektéieren a 

mech fir Fridden a Gerechtegkeet 

anzesetzen,  

mech dobäi u Jesus Christus ze 

orientéieren an nom 

Guide/Scoutsgesetz ze liewen. 

 

„Ech verspriechen, en oppenen  Mënsch ze sinn,  

mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a Verantwortung ze 

iwwerhuelen,  

meng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir Fridden a 

Gerechtegkeet anzesetzen,  

nom Guide-Scoutsgesetz ze liewen,  

am Vertrauen drop, dat mäin Beméien, iwwert mäin 

eegent Liewen eraus, Sënn ergëtt. 

 

Ech engagéiere mech, mäi Liewe sënnvoll ze 

gestalten a Verantwortung ze iwwerhuelen, 

méng Emwelt ze respektéieren a mech fir 

Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen,  

nom Guide-/Scoutsgesetz ze liewen a mech 

dobäi u Gott/menger Relioun/un engem méi 

héigen Ideal ze orientéieren.  

Agereecht vum Basile Dell, Charel Metz, Jules 

Foxius, Marie-France Putz an Sonja Liesch 

 


