3x3 saieta Īrijā avīze

Nu es kuršu uguntiņu,
dziesmu likšu pavardā!
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Šodien nometnes
dienas kārtība būs
visai sarežģīta

Apsveicam!

Par pirmo Lielās valodas sacensības uzvarētāju vakar kļuva Emīlija Pumpura.

Sacensības turpinās!

Ja domājat, ka ar jums
ir notikusi ķibele

Nedēļas nogales skoliņu
sienas avīžu konkurss

Vispirms: Kas ir ķibele? Ķibele ir tad, ja
vannas istabā vai virtuvē tek krāns un to
nevar aizgriezt; ja meklējat un nezinat, kā
ieslēgt karsto ūdeni un visu nedēļu, klusu
ciešot, derbināties aukstā dušā; ja salstat
un nezinat, kur ieslēgt apkuri savā istabā;
ja nevarat atrast gludekli; ja nestrādā
elektriskā kafijkanna; ja jums nav dvieļa
un tālab pēc dušas mēģinat nožūt saviem
spēkiem vai arī, ja jums ir piemetusies kāda
cita nelaime. Neklusējiet!! Ejiet droši uz
Informācijas centru un vaicājiet. Būs gan
apkure, gan gludeklis, gan dvielis.

Kā katru gadu, 3x3 nometnes laikā notiek Īrijas
latviešu nedēļas nogales skoliņu sienas avīžu
konkurss. Arī šogad ceram, ka „Trejlapja” jaunākie
kolēģi būs centušies un sagatavojuši mums ne
vienu vien jauku pārsteigumu. Skoliņu pārstāvjus
lūdzam sienas avīzes iesniegt „Trejlapis” redakcijā
līdz šodienas vakaram. Sienas avīžu konkursa
uzvarētājs tiks noteikts ļoti, ļoti objektīvi! Avīzes
šoreiz vērtēs absolūti neatkarīga žūrija, kuras
sastāvu veidos tikai no Latvijas atbraukušie un
žūrijā darboties uzaicinātie nometnes pārstāvji.
Visas sienas avīzes būs apskatāmas arī nedēļas
nogales Lielajā izstādē, kas tradicionāli notiks
sestdienas vakarā kopā ar noslēguma koncertu.

UZMANĪBU!

Un sarežģīta tā būs tāpēc, ka
šodien dodamies ekskursijā un
mums nometnē būs arī gadatirgus.
Tātad: tiem, kas vēlas doties
ekskursijā, pirmā pulcēšanās
pulksten 12:00 pie Informācijas
centra.
Tiem, kas dosies uz gadatirgu,
jāiet uz Mazo zāli pulksten 16.00.
Gadatirdziņš ilgs līdz 19.00, ja
vien līdz tam laikam viss jau
nebūs izpirkts.
No neoficiāliem avotiem Trejlapis uzzināja, ka gadatirgus
laikā varēs tikties un personīgi
aprunāties arī ar Īrijas latviešu
rakstnieci Ingu Puriņu, kura
būs paņēmusi līdzi arī savas
grāmatas. Tur būs satiekama arī
Galvejas pazīstamās kafejnīcasmākslas salona īpašniece Māra
Gedrovica un virkne vietējo
amatnieku un mākslinieku.
Aplūkosim un iegādāsimies arī
pašu nometņotāju vaļasbrīzos
gatavotos rokdarbus. Piemēram,
Sanitas Vecbrāles paštaisītos
pītos grozus un kārbas.
Par ekskursijām.
Info centrā vakar uz ekskursijām
bija pieteikušies 40 cilvēki, kas
brauks divās tūrēs.
Un vēl, runājot par
ekskursijām...
Lough Lannagh šogad ir
iespējams izīrēt velosipēdus.
Ja vēlaties doties rīta, vakara vai nakts izbraukumos,
tad jums jāvēršas Lielajā zālē
pie firmas pārstāvja. Viņu nav
iespējams nepamanīt, jo riteņu
izīrēšana ir izvietojusies tās zāles
priekštelpā, kur ēdam brokastis,
pusdienas un vakariņas.

Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8.00 līdz 22.00, izņemot ēšanas (brokastu, pusdienu un vakariņu) laikā. Pie centra dežuranta
varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants nevarēs jums atbildēt uzreiz, tad noskaidros jūsu jautājumu un atbildi sniegs cik drīz vien
iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Laurim, tel.: 00353 860 533 550.
Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru
999. Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un vajadzīgais
steigsies palīgā.
Numurs 999 savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.
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Svētbrīdis nometnē
Vakar nometnē Artis Eglītis vadīja Svētbrīdi. Viņš ir
Īrijas Luterāņu draudzes mācītājs un vienlaicīgi kalpo
arī divās draudzēs Latvijā - Rubenē un Strenčos un ir
arī Pastorālās mācības koordinators Eiropā. Šovasar
Artis Eglīs piedalījās arī bērnu vasaras nometnes
rīkošanā Gaujaslīčos, uz kuru devās latviešu diasporas bērni, tostarp seši no Īrijas.
Nometnē mācītājs kavējās pie tēmas svēts un
svētums, liekot aizdomāties par SVĒTĀ jēgu. Artis
Eglītis runāja par Bībelē aprakstīto Ziemassvētku
laiku - pasludināšanas brīdi, kad Marija uzklausa
Eņģeļa vēstījumu – viņai jākļūst par Jēzus māti. Tas
ir svēts uzdevums, kuru Marija pieņem ar prieku un
sirds gavilēm.
Svētbrīža laikā mūsu pašu nometnes meiteņu
izpildījumā skanēja dziesma „Kungs, Tavas asinis
svētība”.
Mācītājs Artis Eglītis svētīja mūsu nometni un tās
dalībniekus un svētbrīža noslēgumā dalībnieki kopā
noskaitīja Tēvreizi.

Cik pliks ir latvietis, jeb latviešu
tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas
Tiem, kas vakar vakarā bija atnākuši
uz Austra Graša stāstījumu par
tautas tērpu, nu ir atbildes uz
dažnedažādiem jautājumiem. Bet
jautājumu bija daudz un tie bija gana
interesanti: vai jūs zināt, kā izskatās
TRAKĀ DRĀNA, kas ir GARAIS MUDURAINIS, kas velk BRUSLAKUS un
kur atrodas KRANCIS? Klātesošie saieta dalībnieki varēja uzzināt, kā pareizi sasiet jostu, ar ko atšķiras sievu
un vīru SLEŅĢENES un cik līdzīgas
patiesībā ir RATENES.
Sanākušie varēja iepazīties ar mūsu
novadu neiedomājamo tautas
tērpu bagātību, daudzveidību un
krāšņumu. Uz ekrāna mijās bilde pēc
bildes – vīriešu un sieviešu apģērbi,

līgavu tērpi, rotas un apģērbu
piederumi: cepures, vainagi, lakati,
zābaki un kurpes, jostas, saktas
un vēl citas lietas – kur, pie kā, ar
ko. Pēc Austra Graša uzaicinājuma
viņa stāstījumu ar profesionālām
un praktiskām niansēm papildināja
rotkalis Andris Grebis, jostu celotāja
Inese Krūmiņa, kā arī zināšanu un
pieredzes bagātas klātesošās ekspertes Ieva Freinberga un Ieva
Ančevska.
Kas īsti ir tautas tērps? Ko mēs ar to
saprotam un ko tas nozīmē mums
katram? Vai tas ir skatuves tērps
– dekoratīvs ģērbs ar tautiskām
iezīmēm vai tomēr Goda tērps – laika pārbaudi izturējis, mūsu īpašajos

godos ģērbjams? Šie bija jautājumi,
uz kuriem sanākušie meklēja atbildes.
Kas ir etnogrāfiski tīrs latvietis?
Austris Grasis teic, ka tas esot pliks
latvietis, kas ietekmējies gan no
kaimiņiem, gan kaimiņvalstīm, tā
teikt, samācījies priekšautu svētku
dienās uzsiet, košu krāsu strīpainu
aubi galvā likt, Napoleona armijas
trijstūrenei līdzīgu cepuri nēsāt un
vēl nez ko.
Bet, ja nopietni, tad mēs, latvieši
jau nu noteikti zinām, ka nekas
nav garlaicīgāks par vienādību un
atkārtošanos un mūsu bagātie
tautastērpi
nepārprotami
to
apliecina.
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Riti raiti, valodiņa!
Īrijas 3x3 saietu dalībnieki jau
zina, ka bērniem līdz 15 gadu
vecumam
latviešu
valodas
nodarbības jeb rīta ievirze “Riti
raiti valodiņa” ir obligāta. Šogad
tajā piedalās 37 bērni, ar kuriem
darbojas trīs skolotājas un divas
palīdzes. Vakar Trejlapis devās
noskaidrot, kā viņiem šajās
nodarbībās klājas.
Inita Danne un viņas palīdze
Ira Fjodorova šoreiz darbojas ar
mazākajiem – 3-6 gadus veciem bērniem. Pavisam viņu ir
13, bet gadās, ka pāris jaunāko
mazuļu tomēr nav pierunājami
palikt ar skolotājām un izvēlas
laiku pavadīt kopā ar mammām.
Vakarrīt tādi bija divi, bet pārējie
ar prieku darbojās visā, ko viņiem
piedāvā skolotājas. Inita atzina,
ka šī vecuma latviešu bērniem
vēl ir dabiska vēlme runāt latviski un angliskās valodas vides
ietekme nav tik ļoti jūtama kā
vecākiem bērniem. Paši mazākie
gan vēl runājot pavisam maz

smejas, ka nākamajā gadā gribot
vai negribot nāksies braukt atkal,
jo tas būs jau jubilejas gads.
Skolotāja Vineta Magone saietā
piedalās pirmo reizi un kopā ar
savu palīdzi Daci Kaņepi ikrīta
nodarbībās “Riti raiti valodiņa”
strādā ar 7-8 gadus veciem
bērniem. Viņas savu grupiņu ir
nodēvējušas par “Uguntiņām”.
Vineta Trejlapim pastāstīja, ka
12 mazās “uguntiņas” šīs nedēlas
laikā izzinās visu, kas saistīts ar
pavardu – vispirms noskaidros,
kas tas ir, kāds tas bijis senos lai-

jebkurā valodā, taču sešgadnieki
runā daudz un labprāt. Īpaši
daudz jautrības parasti radot
mazā “prātvēdera” Mārtiņa uzdotie jautājumi. Viņa vēlmi visu
izzināt un noskaidrot visus sev
nesaprotamos jautājumus Inita
atceras jau no pagājušā gada 3x3
saieta.
Inita ir piedalījusies visos līdz šim
notikušajos 3x3 saietos Īrijā un
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kos, ko ar šo jēdzienu saprotam
pārnestā nozīmē.
Bērni darbojās dažādos veidos
– gan sarunājās, gan rotaļājās,
krāsoja, līmēja un zīmēja, gan
mēģināja arī lasīt latviešu valodā.
Vineta stāsta, ka viņu patīkami
pārsteidza tas, ka gandrīz visi
grupas bērni varēja izlasīt iedoto
tekstu un arī par angļu valodas lietošanu sarunās bērniem
jāaizrāda tikai dažkārt.
Skolotāja Gita Robalde no
Bradfordas jau otro gadu
piedalās Īrijas 3x3 un darbojas
ar astoņiem 9-15 gadus vecajiem nometņotājiem. Nevienam
nav noslēpums, ka šis vecums ir
diezgan liels pārbaudījums gan
vecākiem, gan pedagogiem. Gita
ar lielu gandarījumu Trejlapim
pastāstīja, ka vecākais no grupas jauniešiem - 15 gadus vecais Mārtiņš – uz piedāvājumu,
ka nu jau viņš drīkst izvēlēties
kādu no pieaugušo ievirzēm,
atbildēja, ka no rītiem tomēr
paliks pie Gitas un, ja vajag,
viņai palīdzēs. Pirmā nodarbība
pagājusi, noskaidrojot vārda
“pavards” tiešo un arī pārnesto
nozīmi, kas bijis atklājums visiem
ievirzes dalībniekiem. Šī nedēļa
jauniešiem aizritēs, aktīvi darbojoties un mācoties domāt latviski, sola skolotāja.

Šodien Leļļu
teātra izrāde
Šovakar pulksten 20.15 Mazajā
zālē (tur, kur notiek Nīkšanas)
būs Liepājas ceļojošā leļļu
teātra muzikālā izrāde „Kliņķīša
piedzīvojums”. Aicināti visi bērni
un arī vecāki.
Liepājas aktieri Agita un Pēteris
Trupi uz Īriju atbrauca jau
pagājušās nedēļas vidū un līdz
nometnei jau paspējuši nospēlēt
divas izrādes. Vienu Karlovā (Carlow) un otru Durovā (Durrow).
Šodien Kliņķītis ieradīsies arī pie
mums nometnē, pulcinot citus
apkārtnes bērnus.
Lieta tāda, ka Kliņķītim vēl
šovasar jāpaspēj izdarīt lieli
darbi un vispirms – jāatrod
jauna dzīvesvieta. Uz Īriju viņš
pārcelties nedomā un nometnes laikā – tikai uz nedēļu
- ir apmeties Jāņa mājā. Savu
jauno mājvietu viņš meklē turpat

veduma veidotāji:
Autors – Pēteris Trups
Režisore – Agita Lieldidža
Komponists – Andris Eniņš
Scenogrāfs – Aldis Kļaviņš
Leļļu māksliniece – Astra Dzērve
Aranžētājs – Normunds Kalniņš

Tiekamies 20.15!

blakus savā darzā.
Kā viņam tas izdosies?
„Rūķītis Kliņķītis gāja pa
lielo dārzu un, dziedot savu
dziesmiņu, meklēja sev jaunu
māju. Viņa veco māju nojauca, jo
tā bija ļoti veca māja…
Viss, ko viņš redzēja dārzā, viņam
bija liels brīnums, jo viņš nekad
nebija bijis ārpusē… Tad viņš
satika dārza iemītniekus un
sadraudzējās ar viņiem. Bet neganto Lauku peli, kas meklēja
rožu krūmā dārgumus, visi kopā
pāraudzināja. Kā tas izdevās?
Vislielākā bagātība mums visiem
taču ir draugi… .”
Izrādes MOTO: Nedari otram to,
kas tev pašam nepatīk jeb, kas
otram bedri rok – pats tajā iekrīt.
Tā par muzikālo leļļu teātra izrādi
„Kliņķīša piedzīvojums vai, kā
rūķis draugus atrada” stāsta šī uz-

Rīsu rūķis un citi mīļumi
Lielais galds ievirzes telpā
nokrauts ar vairāk vai mazāk

Rūķītis Kliņķītis nebūt nav
vienīgais rūķis šā gada 3x3
nometnē. Ievirzē „Leļļu darbnīca”,
ko vada Inguna Mieze, top vesela
rinda Kliņķīša radinieku un tie ir
rīsu rūķi.
Ingūna atceras, ka savu pirmo
rūķi viņa uztaisīja apmēram pirms piecpadsmit gadiem, kad
viņas meita Līga mācījās vēl
vidusskolā. Toreiz lelles autore
savu rokdarbu bija ieplānojusi
dāvināt kādam radu bērnam.
Tomēr pie adresāta tas nenonāca,

Kliņķītim uz Īriju ir palīdzējusi
atbraukt Pasaules Brīvo Latviešu
Apvienība
(PBLA),
Latvijas
Kultūras ministrija un Liepajas
pilsētas dome!!

jo paņēmusi rūķi rokās, meita
Līga no tā vairs nešķīrās. No tās
reizes paštaisītas lelles un rūķi
ir Ingunas vaļasprieks. Arī laikā,
kad pašas jaunākie bērni vēl bija
mazi un viņa Rīgā strādāja par
audzinātāju bērnudārzā, uztapa
desmitiem mīļlellīšu, kā tās sauc
pati Inguna.
Šogad leļļu darināšanas prasmes
3x3 nometnē pie Ingunas Miezes
apgūst gan mammas, gan meitas, kuras pacietīgi mācās darināt
rotaļlietiņas.
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elastīgām drāniņām, aitas vilnas
kušķiem, resnu un tievu diegu
spolēm, šķērēm, adatām un
visādiem citādiem materiāliem,
no kuriem top lelles. Un ienākot
Ievirzes telpā nudien nav divu
domu – šī patiešām ir darbnīca.

Joki:

grib tikt Trejlapja galvenā redaktore
Sandra Bondarevska.

Nometnes
teritorijā
ieviesies
briesmīgs kukainis - Sviesta muša.
Daļa dalībnieku panikā, bet mazie
nometņotāji – sajūsmā! (Sviesta muša
– butterfly)

Vakardienas nīkšanā meitenes dzied
skaisto dziesmu par garo pupu, pa
kuras zariem var uzkāpt debesīs. Andris Grebis ir mazliet nokavējies, taču
ir ļoti ieinteresēts un moži vaicā – Kur
ir tie zarainie pupi? – Viņš ir gatavs
kāpējs.

Vakariņu
laikā
kāds
mazais
nometņotājs tincina savu mammu:
„Kas tā par putru?”
Mamma atbild: „Putraimu.”
Bērns: „Pats redzu, ka putra ir putraina.
Pasaki man, KĀDA tā putra ir?”
- Tu datoru izslēdzi?
- Nē.
- Bet ekrāns ir melns?
- Viņš vienkārši aizgāja gulēt, bet būs
labi. Manējais naktīs nekrāc.

Gaŗam gāja lepnis puisis,Vai, šķiet, mani lūkojam?

Šodien taču ir jau otrdienas vakars?
– pulksten desmitos no rīta skaidrībā

Pusdienās acīgā Trejlapja redaktore
redz, ka Inese Krūmiņa gardu muti
ēd griķus ar maltās gaļas mērci. Bet
jau nākamajā acu uzmetienā paveras pavisam cita aina: tai pašā krēslā
sēž 3x3 vadītāja Baiba Kalniņa, un
Inese, nu jau kājās stāvot, masē
viņai plecus. Secinājums ir tikai viens: Inese nav samaksājusi
par pusdienām, tāpēc Baiba par
pusdienām liek viņai samaksāt kaut
vai šādā veidā. To, ka tā varētu būt
skaidra patiesība, apstiprina fakts,
ka pēc masāžas darbiem Inese atkal
smaidīga sāka ēst.
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Un mudinājuma labad paraugieties uz mūsu balvu fondu.
Manuprāt, kārdinošs. Miniet, atminiet un nesiet šurp uz redakciju
pareizās atbildes!
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Mudinājums
krustvārdmīklu
cienītājiem
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Līmeniski. 1. Kopā sanākšana. 6.Pavārs. 7. Zemes garozas minerālu slānis.8.TēlsViktora Igo (18021885)
romānā „Parīzes Dievmātes katedrāle”.
10.Studentu
viesnīca.11.
Aizdusa.13.
Apzināts
slēdziens, attiecības. 10.Vienkāršs.
Līmeniski.1.Advokāts.
6.Torte.
7.Tāds,
kas nav
garš. 8.
Savstarpējas
lēmums vai secinājums. 14.Nots. 18.Skaņu
jautājums. 20.Sliņķis.
Līmeniski.1.Advokāts.
6.Torte.uztveršanas
7.Tāds,ierīce.
kas19.Datīva
nav garš.
darītāju. 3. Zāles sega. 4.Pieaicināšana. 5.Gaismas kūlis.
13.Tauriņziežu
dzimtas lakstaugs.
14.Ogāns.15.Lēns.17.Divas.
20.Kāda ūdensputna bērniņš. 23.Sena
1.Grupa ar attiecības.
salīdzinoši kopējām
interesēm. 2.Nievāšana,
nonicināšana vārdos
vai darbos.
8.Stateniski.
Savstarpējās
10.Vienkāršs.
13.Tauriņziežu
9.Lielākā
sauszemes teritorija uz Zemes. 11.Palīdzība.12.
garīga
mācība.
24.Palīgā!
3.Gaismekļi.
4.Valsts
daļa,
ko
no
valsts
parējās
teritorijas
atdala
viena
vai
vairākas
valstis.
5.Nobeiguma
dzimtas lakstaugs. 14.Orgāns.15.Lēns.17.Divas. 20.Kāda Izgudrotājs. 16.Kaut kad agrāk. 18.Priekšnieks.19.Mēbele.
beigu
daļa. 9.Viens no trīs musketieriem.
10.Priekšmetu
grupa, apkopojums.12.Modernisma
virziens 3. Zāles sega. 4.Pieaicināšana.
Stateniski.1.Nelegāla,
politiska
darbība.
2.Tas, kas dara
darītāju.
ūdensputna
bērniņš. 23.Sena
garīga
mācība.
24.Palīgā!
21.Viens
no Pikardijas (Francija) trim departamentiem.
tēlotāja mākslā 20.gs.sākumā. 15.Spics durklis.16. Daudzums, apjoms. 17.Plūst.
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22.Atpūtas
kompleks.
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Nu ko, mīļie, velkam no koferiem ārā siltās jakas, vilnas zeķes, šalles
un lakatus, jo šodien gaidāmi vien 16 C. Salīdzinot ar vakardienu,
būs vēss. Un ne tikai 5vēss, bet arī lietains. Un tas nozīmē, ka arī
E
K būs pielietojums.
S
lietussargiem
Naktī būs pavisam vēss, var pat
T vien 12 C. Nīcēji, leciet dančus uz vella
sacīt – auksts, jo gaidāmi
paraušanu, lai piere slapja
A un pašam karsti, tikai uzmanieties no
caurvējiem.
R
9

T
E vēlamsS ietīties polietilēna plēvēs. Kā iesaka noEkskursantiem
I
metnes vadītāja Baiba, Patrika kalnā kāpējiem pat vajadzētu lietot
burbuļplēves,
Ā
R lai mīkstāka
S augšā un lejā kāpšana, klupšana un uz
akmens apsēšanās atpūtas labad.
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3x3 un 2x2 nometnes pasaulē
atbalsta Latvijas Kultūras ministrija
Jau otro gadu no vietas visas pasaules 3x3 un 2x2 nometnes gan
Latvijā, gan citur latviskajā pasaulē
atbalsta Kultūras ministrija. Šis
piešķīrums nometnēm patiešām
ir nozīmīgs un bez tā arī mūsu sai-

ets noteikti nebūtu tāds, kāds tas
ir pašreiz.
Valsts finansējums mums ir ļāvis
kuplināt nometnes programmu ar
lieliskām desmit papildus ievirzēm,
kuru vadītāji pie mums ieradušies

no Latvijas. Jā, jā, tie paši, kurus pirmdienas pēcpusdienā ar dziesmu
sagaidījām nometnē.
Lieki
teikt,
ka
ministrijas
līdzfinansējums ietekmē arī mūsu
nometnes dalības maksas. Ja visu

būtu jāsedz mums pašiem, tad
droši vien ne visiem tas būtu pa
kabatai.
Milzīgs paldies mūsu lielākajam
atbalstītājam!

Nometni mīl arī Īrijas latviešu ziņu
portāls Baltic-Ireland
Fotogalerija un pirmais raksts par
šā gada nometnes gaitu jau lasāms
mūsu informatīvajā atbalstītājā
– ziņu portalā „Baltic-Ireland”.
Internetā tas atrodams šeit - http://
baltic-ireland.ie/2015/08/32857/.
Portāls Baltic-Ireland mūs atbalsta
katru gadu, kopš Īrijā notiek 3x3
nometnes. Tās nav tikai reportāžas
par nometnes dzīvi tās norises
laikā, bet arī lasītāju informēšana
par 3x3 sagatavošanas darbiem
visa gada garumā, pieteikšanos
dalībai nometnē un gaidāmo programmu.
Portāls Īrijā darbojas kopš 2007.
gada un ir lielākais informācijas
sniedzējs latviešiem Zaļajā salā.
Jau gandrīz gadu uzņēmums IMLO
Lat-Ireland Ltd veido televīzijas
raidījumu „Piektais novads”, kurā
tas stāstījis arī par 3x3. Raidījumu

var noskatīties arī internetā,
kanālos Re:TV un Boom.FM.
Jaunākos un vecākos raidījumus
var atrast Youtube vietnē vai

visērtāk – portāla „Baltic-Ireland”
sadaļā, kura tā arī saucas – 5.Novads.
Paldies ziņu veidotājiem un, kā

noskaidroja „Trejlapis”, tad augstāk
minētā reportāža no mūsu nometnes nebūs vienīgais materiāls,
ko šonedēļ publicēs Baltic-Ireland”.

3x3 ğimeņu saietu Īrijā atbalsta:

Latviešu
maize Īrijā
Lielu paldies sakām Latvijas vēstniecībai Īrijā, kas nometnei izpalīdzēja ar lielajām teltīm- nojumēm.
„Trejlapis” redakcijā čakli strādā: Sandra Bondarevska, Santa Siliņa, Inguna Mieze, Ieva Freinberga, Guna Kriškāne, Lauris Karpovs Ziemelis, Nadīna Zavadilika un visi citi rakstītāji un fotografētāji, kam nav slinkums atsoļot līdz redakcijai un atnest bildi,
stāstiņu, joku vai klaču. Mīļi gaidīti Mājīgās mājas viesmīlīgajā virtuvē, kur atkal izvietojusies avīzes redakcija!
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