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Plātsmaize
Vai jelkas var būt svētku galdam piederīgāks, svinīgāks un gaidītāks, kā mīļas saimnieces cepta plātsmaize? Ja nu vēl pīrāgi vai
kliņģeris, bet tie tad arī vienīgie.
Plātsmaize ar salda biezpiena vai drupatu kārtu, zeltaini brūnām ābolu šķēlītēm vai rabarberu klucīšiem, pārkaisīti ar cukuru, kas
cepoties iegruzdējušies gaiši brūni; plātsmaize, kas pati mutē kūst un kuru ēdēji ne sagaidīt nevar, kad to reiz cels laukā no
krāsniņas un lieku reizi, it kā starp citu, ieskrien virtuvē palūkot, vai cepšanas process jau nav galā un, kas zina, varbūt trāpīsies
pirmajam tikt pie kāda, saimniecesprāt, brāķa gabaliņa, kas uzreiz mutē iemetams.
Gaidīt gaidīta ir svētku reize, gaidīt gaidīta ir saldā svētku plātsmaize. Un jo ilgāk gaidīta, jo saldāka.

Daudzinājums MAIZĪTEI
3x3 nometnēs esam daudzinājuši Uguni, Saknes, Laipas, Pavardu un Rakstus. Šogad daudzinām Maizi un darām to visās– gan
garīgā, gan materiālā šī vārda nozīmē. Vakar pie ugunskura lielījām maizīti, cēlām to augstā godā un teicām paldies maizes
devējam. Dziedājām dziesmas, skandējām tautasdziesmas, kavējāmies pārdomās un baudījām kokles un vijoles skaņas.
(Par Daudzinājumu lasiet 2.lpp)

Kas notiks šodien vakarā
20.15 – 21.30 Nometnes noslēguma koncerts ar starpbrīdi svētku tortes nobaudīšanai
21.45
Vakara dziesma
No 22.00 ... Nīkšana un danči ar dzīvo mūziku Mazajā zālē

Paziņojumi
Nometnes noslēguma koncertu šovakar sāksim ar bērnu uzstāšanos pulksten 20.15; tad starpbrīdī ēdīsim svētku torti un
turpināsim koncertu ar pieaugušo ieviržu dalībnieku priekšnesumiem. Lielaja zālē tāpat arī būs apskatāma nometnes
laikā tapušo darbiņu izstāde un gadatirgus galdi.
UZMANĪBU!
Informācijas centrs ir atvērts katru dienu no 9.30 līdz 13.00. 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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Daudzinājums MAIZEI
(turpinājums no 1.lpp)
Šogad mēs devāmies uz ugunskura vietu lietū un vējā. Šogad lietū un vējā Daudzinājumam tapa arī pati ugunskura vieta un latvju
zīmes ap to. Paldies, Mārtiņ!
Paldies arī Inesei par to, ka viņa mūs
iedrošināja nenobīties no lietus un doties
viņpus ezeram kalnā. Tur, kur mēs suminajām
MAIZI. Tur mēs visi kopā to izdziedājām un
izrunājām.

Kāpēc Maize? Uz šo jautājumu es varētu atbildēt ar diviem stāstiem – fizisko un garīgo. Fiziskais ir gaužām vienkāršs – izmantoju
Latviešu literārās valodas vārdnīcu, šķirstīju, meklēju un izrakstīju daudz un dažādu vārdu, no kuriem tad izvēlējos Maizi.
Un ir garīgais stāsts, kurš atnāca pie manis nedaudz vēlāk. Bet es ticu, ka par mums augstāk stāvoši spēki aizveda mani pie pareizās
izvēles un ļāva noiet kādu ceļa posmu, līdz atsūtīja garīgo stāstu.

Mūsdienu lielajā ikdienas steigā mēs bieži vien aizmirstam apstāties un padomāt, kas tad ir maize? No kurienes tā nāk? Kā tā
nokļuvusi līdz mums? Vai tas ir tikai klaips veikala plauktos vai virtuvē uz galda? Vai tā ir tikai ēdienreizes sastāvdaļa, fiziskās
enerģijas ieguves avots? Iespējams, ka kādam tā arī ir, bet kādam maize ir kas vairāk.

Man maize, tā tumšā rudzu maize, nav tikai daļa no maltītes, es redzu Maizi kā augli smagam, garam sagatavošanās darba posmam,
sākot ar augsnes apstrādi, sēju, pļauju, graudu kulšanu, bīdelēšanu un beidzot ar miltu iejaukšanu abrā. Un tas ir tikai sagatavošanās
posms.
Maizes klaips uz mūsu galdiem nav gala rezultāts, tas ir tikai starpposms, kā starpnieks, tas lielais, spēcīgais starpnieks starp smago
sagatavošanās posmu un gala rezultātu. Tā ir tā piepildījuma sajūta, kuru mums dod maize – ne tikai pilnā vēdera sajūtai, bet arī
garīgam piepildījumam.
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Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņi:
Sildās Dievs, sildās Laima –
Mana mūža licējiņi,
Sildās mans augumiņis,
Sildās mana dvēselīte.
Dedzi, dedzi uguntiņa,
Tu nezini, ko tev došu –
Es tev došu ziediņami
Trejdeviņas dzirkstelītes;
Trejdeviņas dzirkstelītes,
Pret Saulīti uzlēkušas.
Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelīte!
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3x3 SPA - bauda miesai un garam
SPA un aromterapijas ievirze 3x3 Īrijas nometnē iepriekš nav bijusi, taču izskatās, ka
tā būtu pieprasīta arī nākamajās nometnēs. Kristīnes Ābramas vadītās nodarbības
vairāk atgādina visīstāko SPA apmeklējumu. Gaisā virmo kremu smarža, bet sveču
gaisma un meditatīva mūzika rada tikai vienu vēlēšanos – nogulties uz masāžas galda
un ļauties Kristīnes prasmīgajām rokām.
Gūtās zināšanas tiks praktiski pielietotas jau atgriežoties mājās, vismaz Ilze Ķeizare
jau kaļ plānus. “Mums ir doma sarīkot “Skaistuma dienu “Miežu mājā” [Ingunas un
Imanta Miežu], ar pirtiņu un visām SPA izdarībām,” dalās plānos Ilze. “Mēs sagādātu
visas skaistuma terapijai nepieciešamas izejvielas, no Miežiem vajadzīgs tikai galds.”
Starp citu, lai baudītu masāžu mājas apstākļos, nav jāpērk speciāls masāžas galdiņš –
derēs visparastākais virtuves galds!
Par iespēju mācīties jaunus ķermeņa kopšanas “knifus” priecājas arī Judīte Mauriņa.
“Piedodiet, bet visas citas nometnes ievirzes – tās nav man domātas,” vaļsirdīgi atzīst
Judīte. “Neesmu nekāda kreklu šuvēja, man tikai vajag kaut ko ķermenim un dvēselei.
Nu vai arī pie plīts – cepeti gatavot.”
Tas, ka SPA procedūras, pat ja veiktas mājas apstākļos, tiešām darbojas, kļūst skaidrs
jau vien paskatoties uz pašu Kristīni, kura, starp citu, ir trīs bērnu mamma – es,
mēģinot uzminēt viņas vecumu, kļūdījos par 10 gadiem. Uz jautājumu, vai slaidums arī
nāk no pašas slavētajām procedūrām, taču Kristīne atsmej, ka tas drīzāk saglabājas
pateicoties intensīvam darbam.
Kristīne ar ģimeni no Brocēniem uz Īriju pārcēlās pirms 16 gadiem. Jautāta, vai nebija žēl atstāt darbu savā specialitātē,
Kristīne atzīst, ka dodoties svešajā zemē nenodedzināja aiz sevis visus tiltus. “Darbā paņēmu bezalgas atvaļinājumu, lai
saprastu, vai man patiks Īrijā, vai nē ,” atminas Kristīne. “Tā kā man no sākuma īsti nebija angļu valodas zināšanu, strādāju
par aukli. Bet tikko, kā mūsu pilsētā atvērās SPA, tad pieteicos darbā, un mani uzreiz paņēma! Valoda joprojām nebija
perfekta, tomēr, uzsākot darbu, tā ātri uzlabojās. Latvijā ir tā – cilvēks atnāk, pasaka, kur viņam sāp, un viss, vairs ne
vārda. Savukārt īriem visu vajag zināt – no kurienes es esmu, cik man bērnu un tā tālāk. No sākuma nevarēju saprast, ko
viņi visi no manis grib, bet vēlāk sapratu, ka neko vairāk, kā tikai papļāpāt.”
Kristīnei SPA ir ne tikai dvēseles, bet arī maizes darbs, ikdienā viņa strādā četrzvaigžņu viesnīcas SPA salonā. Pēc
izglītības viņa gan ir fizioterapeite, tomēr pati atzīst, ka lai arī ar fizioterapiju noteikti pelnītu krietni vairāk, tomēr patreizējā
nodarbošanās rada nenovērtējamu morālu gandarījumu.
Kristīne atzīst, ka ar SPA mīlesību esot “saindējusi” jau vairākus cilvēkus, un iesaka šo gara un ķermeņa atslodzes terapiju
izmēģināt ikvienam.
Kristīne
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JOKI, JOKI, JOKI...
Gabrielai ir tikai gads, bet šī viņai ir jau otrā 3x3 nometne.
Šogad Gabriela ir izvēlējusies visai nopietnu ievirzi –
Linu kreklu šūšanu.
Joki ar jokiem
Trejlapja redakcijā ieskrien žurnāliste Kristīne.
- Sandra, es tev Whatsup-ā nosūtīju vairākus jokus. Saņēmi?
Iestājas pailgs klusums.
- Kristīn, es neko neesmu saņēmusi.
Seko ļoti ilga pauze, pēc kuras Sandra jautā:
- Kas ir Whatsup?
Aizver tak muti!
Uz Koklētāju nodarbību ir atnākušas arī divas dāmas ar sunīšiem. Sāk skanēt
kokles, taču abi kustoņi aizraujas un aizraujas visai skaļi. Kristīne savējo cenšas
apklusināt ar skaļu:
-Aizver tak muti!
Telpā iestājas kapa klusums. Pēc brīža Zane Laizāne izdeveš gausu:
-Fuuuh, ka es nobijos.”
Vaicāta, kā var nobīties no tik maza sunīša, Zane atbild:
-Es biju pārliecināta, ka tā pavēle aizvērt muti, ir domāta man.
Senā līme
Seno ādas apavu darināšanas ievirzē dalībnieki jau tikši līdz tam, ka jāsāk līmēt.
-Kādu līmi mēs lietosim? Vai senu? – jautā apavu darinātāji.
- Jā, mēs izmantosim Sencementu – viņiem atbild ievirzes vadītāja Agrita Krieviņa.
Tu gan esi stipra meitene
Apmēram sešus gadus veca meitene pieskrien pie vienas no trīsreiztrīs tantēm un lūdz, lai palīdzot uzkāpt kokā. Tante, protams,
palīdz un mazā zirgastei noplīvojot, veikli uzrāpjas un tikpat veikli nokāpj no koka. Tante par to uzslavē mazo:
- Tu gan esi braša meitene. Stipra un veikla! –
- Es esmu puika! – precizē par meiteni noturētais bērns.
Tante no sirds atvainojas un cenšas taisnoties:
- Piedod, tev tā astīte... –
- Man nav astes! Un es esmu puika – mazais uzstājīgi saka.

Apsveicam vārda dienā
Lieni Andrusjaku un Lieni Valdmani!
Paldies saku māmiņai,
Ka Lienītes vārdu lika:
Kad ziedēja sila virši,
Visi Lieni daudzināja.

Vakardien T kreklu “Es runāju latviski” saņēma dalībniece,
kas mūsu 3x3 nometnē piedalās pirmo reizi. Šarlote
Šķibuste cītīgi runā latviski, aktīvi piedalās ievirzēs un jau
kopš pirmās nometnes dienas ir lieliski iejutusies nometnes
dzīvē.
Sveicam tevi, Šarlote, un esam pārliecināti, ka esi ieguvusi
daudzus jaunus draugus!
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Kā nometnē gāja mūsu tīņiem
Nometnes pusaudži šogad patiešām ir ļoti aizņemti. Rīta ievirzes laikā viņi piedalās latviešu valodas nodarbībās Skolotāju
seminārā, bet pēcpusdienā viņiem ir daudz darba ievirzē „Filmējam, neguļam!“
Kā novēroja Trejlapis, jaunieši uz semināru dodas ar prieku. Lienes Valdmanes vadītās nodarbības viņiem patīk, bet filmēšana,
intervēšana un safilmētā materiāla apstrāde pēcpusdienā jauniešiem aizņem teju visu pārējo laiku. Lai arī gala rezultātu
redzēsim tikai noslēguma koncertā šovakar, jau tagad var sacīt, ka tas noteikti būs interesants. Paši jaunieši neatklāj, kāds būs
gala iznākums.
Lai tomēr uzzinātu, kāds ir pusaudžu patiesais noskaņojums, avīzes veidotāji aptaujāja tīņu vecākus un atbildes bija sekojošas:
- Es savējam saku, ka viņš rīta pusē varētu iet uz Ādas apavu ievirzi, kas ir ļoti interesanta, bet viņš man paziņo, ka grib iet uz
latviešu valodu Skolotaju seminārā. Es biju pat pārsteigta, - ar savu pieredzi dalās Ričarda mamma.
-Mana meita šogad ir tik aizņemta ar filmēšanas ievirzi, ka mums pat nav bijis laika pārrunāt, kas patīk un kāpēc. Viņa tikai paķer
manu T kreklu un aizskrien uz savu „Filmējam, neguļam!“. Manuprāt, tur kaut kas top saistībā ar pārģērbšanos, - min Andas
mamma, kuras meita savu darbošanos arī gatavo tur noslēpumā.
Saistībā ar „Filmējam, neguļam!“ neko konkrētu avīzes darbiniekiem neizdevās izvilināt arī no ievirzes vadītājas, žurnālistes
Ingunas Miezes. Kā saka – arī viņa klusē kā partizānis.
Tā nu nevienam pagaidām nav īsti saprotams, ko mūsu jaunieši ir izdomājuši. Taču skaidrs ir viens - tas būs kaut kas tāds, kas
viņus pašus interesē un patiešām aizrauj.

Ārlietu ministrija un Latvijas vēstniecība Īrijā
Īrijas 3x3 dalībniekiem šogad nudien ir paveicies. Atklāšanas dienā nometnē bija ieradies nākamais Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis
Sīlis un vētniecības sekretāre Katrīna Līdaka, bet nometnes noslēgumā šodien mūsu pulkam pievienosies vēstniecības
Konsulārās daļas vadītaja Nora Redliha ar ģimeni, kurus laipni gaidam nometnē.
Ārlietu ministrijas un vēstniecības atbalsts mums ir svarīgs arī tāpēc, ka Skolotāju seminārs, kas nu jau organiski savienojies ar
3x3 , tiek īstenots ministrijas īstenotās diasporas atbalsta programmas ietvaros.

Mūsu 3x3 saietu atbalsta:

“Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Kristīne Zaķe, Laima Ozola, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris
Karpovs Ziemelis. Par ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz Jāņa
mājā Info centrā.
Tipogrāfijas vadītāja ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti.
Redakcija un tipogrāfija šogad atrodas Jāņa mājas virtuvē. Ieeja pa sāna durvīm Rietumu mājas pusē. Mīļi gaidīti!
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