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Sveicināti 2010. gada 3x3 nometnē
KatskiĜos!
Cik jauki atkal sanākt skaistajā KatskiĜu nometnē,
tikties ar veciem draugiem, iepazīties ar jauniem
cilvēkiem, skatīties kā bērni paaugušies, iemācīties
ko jaunu, dziedāt, priecāties, jokoties. Liekas, ka šī
gada melnbaltā tēma radīs daudz interesantu iespēju.

KatskiĜos

Tālākie
braucēji:
Zenta
Mennika,
Aldis
Simsons
un Vija
Straumane
(IA)

No redakcijas lūdzam visiem palīdzēt izveidot
avīzīti. Rakstiet rakstus, dzejoĜus, izvediet aptaujas, Nometnes vadītāja Taina LaiviĦa iepazīstināja ar
3x3 ciltskoku, kuķa pamats, stumbrs sastāv no vazīmējiet, fotografējiet.
dības loka, un pārējie dalībnieki sadalīsies par ciltīm. Visi sasēdās par grupām kam bija jāizgudro
Iepazīšanās vakars
dažnedažādi melni, balti un melnbalti dzīvnieki, tad
jāizvēlas
viens no tiem grupas nosaukumam, un
Šogad 3x3 KatskiĜu nometne sākās Ĝoti romantiski
jāuzzīmē
ăerbonis. Ja kāds nav iedalīts vienā no
sveču gaismā, jo visā rajonā bija izsista elektrība.
sekojošām
ciltīm, lūdzu pievienojieties 1., 4. vai 5.
Vakara vidū elektrība atkal parādījās, un tad varēciltij,
un
pieteicieties
redakcijā.
jām viens otru tuvāk apskatīt. Vakaru vadīja Imanta Nīgale, vispirms likdama visiem sarindoties pēc
dzimšanas dienām un tad pēc dzīves vietas attāluma no KatskiĜu nometnes. Visiem bija jāsazinās bez 1. cilts – Stārėi
vārdiem. Vistuvāk dzīvo Sigrīda un Visvaldis DzeĦi,
te pat pāri ceĜam, un viĦi arī esot visvecākie dalīb- Aina Priedīte
nieki. Vistālāk dzīvo Zenta Mennika no Salacgrivas Aivars Zandbergs
Dāniels LiepiĦš
Latvijā. Šodien vēl ieradīsies otrs Latvijas lektors
Inta Šrādere
Ivars Ījabs. Vistālāk ZiemeĜamerikā bija ceĜojuši
Ints Dzelzgalvis
Brita Stepe un Aldis Simsons no Kalifornijas.
Juris BaidiĦš
Kristīne Foldāte
DzeĦi
dzied
Maija Hinkle
Maira Bundža (daĜēji)
Rasma Veverbrante
Reiz dzīvoja jauns pārītis, kas Ĝoti gaidīja bērniĦu.
Gaidīja, gaidīja, bet nenāca. Izrādās, ka viĦu ciemā
bija vēl desmit pārīšu, kas gaidīja bērnus, apkārtnē
100 pārīšu, kas lūdza DieviĦam bērniĦu. DieviĦš
bija Ĝoti aizĦemts un nevarēja izpildīt visus lūgumus. DieviĦš domāja, ka jārada tāds dzīvnieks, kas

Melns un Balts #1

2

viĦam var palīdzēt un iznēsāt bērniĦus. Dzīvniekam
jābūt labam lidotājam, stipram, uzticīgam, un gudram, lai nesajauktu bērniĦus. Tad DieviĦš radīja
stārėi!
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kĜuva lillā.
(Tumsā mēs domājām, ka mūsu zīmulis bija melns,
bet kad uguns atkal iedegās, mēs redzējām, ka
Mārītei bija lillā zīmulis un mums bija jāmaina
stāsts.)

2. cilts – Ledus lāči
4. cilts – Seski
Brigita VīksniĦa
Dace Gulbe
Edgars BērziĦš
Edgars LiepiĦš
Ērika Bībelnieks
Guntis Šrāders
Helēna VīksniĦa
Lāra Gin
Maija LaiviĦa
Maksītis Andersons
Māra VīksniĦa
Silvāns Andersons
Viesturs ZariĦš
Vizma Leimane
Zenta Mennika

Dzintra Alversone
Dzintra Rowe
Ivars Mežgailis
Maija Medne
Pauls Pilmanis
(daĜēji)
Pēteris Blassmann
Silvija Mežgaile
Silva Blassmann
Stanislavs Dulevskis
Vija Straumane

Senos laikos sesks bija pilnīgi balts kā eĦăelītis.
Debesīs sesks darināja alutiĦu. Dievs dusmojās un
nosvieda sesku zemē. ViĦš iekrita Meksikas līcī un
Reiz KatskiĜos dzīvoja melns lācis, kas bija Ĝoti vien- palika pavisam melns un smirdīgs. Sesks lēnām
tuĜš. ViĦš devās uz ziemeĜiem atrast sev kādu drau- devās uz KatskiĜiem. ViĦš dzīvoja nometnē, bet tur
nebija elektrības. Tāpēc sesks nevarēja nomazgāgu vai draudzenīti. ViĦš pašos Kanādas ziemeĜos
satika skaistu ledus lāceni. ViĦam palika auksti, un ties. Pa laimi uznāca lietus, bet lietus nomazgāja
tikai vienu baltu svītru.
tā dalījās ar savu balto kažoku un tā viĦi dzīvoja
laimīgi kopā līdz mūža galam.

5. cilts – Pingvīni
3. cilts – Pandas
Biruta Sūrmane
Dzintra Baiba Bībelnieks
Ieva Pušmucāne-Kineyko
Laila Prosser
Laila McManus
Līga Ziemelis Stam
Luīze McManus
Maija Neimane
Mārīte Zandbergs - Burns
Nick Blassmann
Sigrīda Dzenis
Viktorija Zacharkevičs
Visvaldis Dzenis

Aldis Simsons
Anika Nīgale Gin
Ausma Briedis
Dagnija Veverbrante
Daina Freimane
Gunārs BērziĦš
Ilze BērziĦa
Jānis Students
Krista Nīgale
Lauris Rožkalns

Sen senos laikos Dienvidpolā notika lielas putnu
ėēniĦa kāzas. Tika izprecināta ėēniĦa skaistā un
vienīgā meita. Pingvīni bija uzlūgti kā vedēji, bet
viĦi piedzērās un izgāza lielu podu. Par tādu uzvešanos ėēniĦš lika viĦiem izraut visas lidspalvas. Pēc
Elka Parka lācenītei vienu dienu piedzima savdakāzām visi putni aizlidoja atpakaĜ uz savām mājām
bīgs lācītis „balts un melns,” jo māmiĦai garšoja
pasaulē, bet pingvīni palika uz šīs lielās ledus salas.
3x3 atkritumi. Pārējie lāči atstūma mazo balto un
Laimīgā kārtā viĦi iemācījās peldēt un izdzīvoja līdz
melno lācīti. Tāpēc viĦš izdomāja pārmainīt savu
krāsu. ViĦš atrada mellenes un viĦš tās ēda un ēda mūsu dienai.
un atkal ēda un ēda, līdz viĦa melnie plankumi
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Pateicības
3x3 nometne nevarētu piedāvāt tik interesantu
programmu par mērenām cenām, ja to neatbalstītu
organizācijas un indivīdi. Liels paldies visiem
ziedotājiem! Katrā numurā pieminēsim dažus.
$1200 (drusku vairāk)
Latviešu fonda piešėīrums
KatskiĜu 3x3 nometnei
$51-$100
Jānis Students
Edgars BērziĦš

Programmas otrdien, 17. augustā
9:00 Kalnā kāpēji izbrauc uz Windham High Peak (Vindamhajpīku) - piepūles pakāpe 5—atpakaĜ 3os

$1-$50
Maija Medne
3x3 izsaka sirsnīgu paldies Aivaram Zandbergam
par skaisto cilts koku, Iedvesmes centru un visiem
pārējiem „rūėīšu darbiĦiem.”
Dienas kārtība:
8:00
8:05
9:00 – 9:15
9:20-9:45
10:00-12:00
12:15
12:45
1:15
3:00-5:00
5:00
6:00
7:30
Pēc tam

Karogs
Brokastis
Rīta meditācija
Rīta vingrošana
Rīta ievirzes
Pusdienas
Melnbaltā iedvesmes
centra nodarbības
Starpievirze(s)
Pēcpusdienas ievirzes
Dziedāšana /brīvais laiks
Vakariņas
Vakara programma
Nakts azaids un nīkšana

Bērniem nodarbības notiek pa ieviržu laiku - rītos
no 10:00 līdz 12:00, pēcpusdienā no 3:00 līdz
5:00.
Izstādes stundas
Katru dienu:
Starpievirzes laikā 1:15-2:45
5:00 – 6:00
Vakaros pēc programmas - kādu laiku
Ja lampas, gaisma spīd, esam vaĜā.
Ārpus tām stundām, ja ir kāda vajadzība, prasiet
Lilitai Bergai vai Dzintrai Alversonei.

Dāniels LiepiĦš meklē
zolītes spēlētājus.

10:00 Dziedēsim sevi—Dace Gulbe
Polītika—Ivars Ījabs
12:45 Melnbaltā iedvesmes centra nodarbība –
Balles masku rotāšana
Starpievirzes
1:15 Gunārs BērziĦš – Amerikas Latviešu Palīdzības
Fonds – stāstīs par apdrošināšanas iespējām—
ēdamzālē uz verandas
2:00 Laila Gansert – Mary Kay pārstāve stāstīs par
skaistumkopšanu ēdamzālē - lūdzam iepriekš pieteikties pie Lailas
3:00 Trimdas vēsture dzīvesstāstos - Maija
Hinkle—Jaunumi ar “Latvieši pasaulē—muzeju un
pētniecības centru”
Vakara programma: Svecīšu dievkalpojums
9. mītnē ūdenskritums!
No rīta pamozdamās, 9. mītnes iemītnieces atrada
ūdenskritumu mītnes galā, viena to apzīmēja par
jūķu. Pa nakti viens no podiem pats no sevis sācis
pārplūst. Iemītnieces jau pārvākušās uz 7. mītni.

Redaktore: Maira Bundža
Foto: Taina LaiviĦa, Maira Bundža
Avīzītes galvas zīmējums: Aivars Zandbergs
Korektore: Maija LaiviĦa (tik cik viĦai iedeva)

