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Sveicinam visus 3x3 nometnē
Katskiļos!

3x3 nometnes vadītāja
Helēna Vīksniņa

3x3 administrācija
Ingrīda Jansone

Svētdienas vakarā Helēna
Vīksniņa atklāja 30. 3x3 nometni
Katskiļos pie karoga. Mēs esam
sabraukuši apmēram 140
dalībnieki no visām Amerikas
pusēm un no Kanadas, Latvijas un
Vācijas.

Ieviržu vadītāja
Andra Leimane

3x3 biroja darbiniece
Laila Gansert
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Iepazīšanās vakars
Kika Nīgale vadīja
iepazīšanās vakaru,
kur iepazīstināja mūs
ar vadības loku –
ieviržu vadītājiem,
nometnes
administratoriem,
virtuves saimniecēm
un citiem
darbiniekiem, kas
gādās lai mums ir laba
pieredze šinī 3x3 nometnē. Visiem
dalībniekiem iznāca iespēja savstarpēji
iepazīties, vispirms sameklējot citus, kas
dzimuši viņu mēnesī, tad vēlāk sastājoties pa
dzīves vietām – lielas grupas bija Ņujorkai,
Ņudžersijai, Merilandei, bet arī Kanadai un
Latvijai. Skaitļus apskatīsim vēlāk. Katram bija
iedota papīra strēmelīte ar rindiņu no kādas
dziesmas, atkal bija jāatrod sabiedrotie. Šinīs
grupās mums uzdeva pāris uzdevumus – minēt
nozīmi veciem latviešu vārdiem, kas ņemti no
iPad/iPhone vārdnīcas Vārdenīte — un tad
izveidot jaunu latvisku rakstu un to nosaukt.
Viena grupa bija sevišķi ražīga ar rakstiem, un
visus rakstus variet redzēt tepat labā slejā.
ārgalis – āksts, palaidnis
diļģināties – lakstoties, labināties
gailums – mirdzums, spīdums
katrāds – atšķirīgs, dažāds
luķis – veiksme, laime
mēglis – āksts, nenopietns
pencēties – strīdēties, tiepties
spīgana – ragana, burve

3x3 raksts

Kalnup

Virpulis

Dieva auss—
pilnīga drošība 3x3 un kopība

Īkstītis—Vispārējai latviešu, Deviņstaru
tai skaitā Katskiļu, auglībai. zvaigzne
Latviešu vairošanās
dzīvā zīme.

Sargā pret ļaunu aci
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Veselības un
labklājības
ievirze
Veselības ievirzē
pie Brigitas
Vīksniņas mēs
mācāmies saprast,
ka mums ir ne tikai
fiziskais ķermenis,
bet arī garīgais ķermenis. Kopjot vienu, mums
jādomā arī par to otro, tikai tā mēs varam
iegūt veselību, kurai saknes ir zemē, zālē,
mūsu senčos, bet galotne zvaigznēs
uzmirdzēšanā mūsu iztēlē vai naktī
paraugoties uz augšu. Maija Lele teica, ka
vienatne nenozīmē vietulību, tas tā ir. Bet tad,
kad apkārt mums daudzi un mīļi cilvēki, tas vēl
nenozīmē, ka esam ieguvuši ķermenisko un
garīgo piepildījumu. Veselības ievirzē Brigita
liek mums ieiet dziļi sevī un iziet ārpus sevis,
savienot nemanāmā mezglā vienu ar otru.
LIELISKA IEVIRZE, lieliska Brigita un mēs paši
kļūstam ar katru dienu lieliskāki.
Janīna Kursīte

Kalnā kāpēji
Pirmdien kalnā kāpēji
uzkāpa North Point un
viena grupa sastapa
lāci, bet tiem nenāca
prātā apstāties un to
nofotografēt, tāpēc te redzam tikai pēdas
nospiedumu, ko Pauls uzņēma svētdien.

Katskiļu Atskaņas #1

4

2013.g. 20. augustā

Okupācijas mūzeja nākotne
Okupācijas mūzejs (OM) nesen svinēja 20 gadu
pastāvēšanu un visi četri Latvijas prezidenti
ieradās svinībās atzīdami mūzeja nozīmi
Latvijas valstij. Valters Nollendorfs citēja Paula
Gobela rakstu, kas ilgus gadus rakstījis un bijis
padomnieks ASV valdībai par Baltijas Valstīm.
Gobels uzsver, ka OM vēl lielāka nozīme ir
tagad, nekā bija to dibinot, trīs iemeslu dēļ: 1)
Mainās paaudzes un izzūd tiešā atmiņa par
represijām un okupāciju. Vajag arī atcerēties,
ka Latvija ir 20to gadu valsts turpinājums, kas
ir svarīgs fakts starptautiskās tiesās. 2) Mainās
ģeopolītiskais stāvoklis un irstošā Krievija var
būt Latvijai ļoti bīstama. 3) Latviešiem zūd
identitāte, gan padomju laika ietekmē, gan
masu mēdijos. Līdz ar to, OM loma ir ļoti
svarīga kā galvenā Latvijas atmiņu krātuve par
okupācijas laiku. Slīdītes par OM Valters
ievadīja ar savu dzejoli:
Mēs nevaram noteikt
ne laiku,
nedz vietu,
saulei kur tecēt,
kur mēnesim skriet,
un tas jau nav vajadzīgs,
ja vien
pasaulē
varam
cits citam
gaŗām
nepaiet.

Valters stāstīja par to, cik ilgi iet izplānot un
īstenot OM ēkas pārbūvi un jaunās ekspozīcijas
(Projekts redzams zem šī raksta.) Pagaidām viņi
atrodas ASV bijušā vēstniecībā un cer līdz 2015.
gadam būt jaunajās telpās. Pa to laiku viņi jau sāk
veidot jaunās ekspozīcijas un vāc līdzekļus
ekspozīcijām, kas izmantos jaunākās technikas un
mūzeju izstāžu pieejas. Rādot detalizēto mūzeja
plānu, redzējām arī cik daudz jau saziedots
(950,000 LVL) un kas vēl vajadzīgs (550,000 LVL).

ASV ziedojumi Latvijas Okupācijas
mūzejam rakstāmi uz OMFA:
OMFA, c/o Ilze Resnis
10930 Nollwood Drive
Chardon, OH 44024
MĀJAS LAPA: www.okupacijasmuzejs.lv
Vakarā vēl ilgi spēlēja un dziedāja
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Rakstīsim Latvijas enciklopēdiju!
2018. gadā Latvijai apritēs 100 gadi. Profesore Janīna Kursīte lūdz visus talkā veidot Latvijas jubilejai
par godu dāvanu – enciklopēdiju „Mūsu Latvija”, kas sastāvēs no latviešu un ar Latviju saistīto cilvēku
stāstiem par mūsu zemi un valsti.
Lai arī Jūs kļūtu par enciklopēdijas veidotāju – uzrakstiet uz papīra savus 10 (skaitā līdz desmit)
Latvijas svētumus, vērtības vai simbolus (piem., daba, cilvēki, notikumi un tamlīdzīgi), kas, Jūsuprāt,
raksturo Latvijas spēku un nozīmi tās 100 gados. Iesniedziet savu simbolu sarakstu, atdodot to
uzrakstītu uz papīra Janīnai Kursītei vai Rūtai Jirgensonei (kas ir šeit un vada folkloras ievirzi) vai arī
nosūtot uz e-pastu kursite@hotmail.com vai r.jirgensone@gmail.com.
Paraugs:
Vārds, uzvārds (piem., Ināra Liepa), dzīves vieta (piem., Vašingtona); mani Latvijas svētumi:
1. ....
2. ....
3. ....
Jūs varat rakstīt arī sīkāk, tas ir, mazliet plašāk paskaidrojot savas personīgās atmiņas vai nu par kādu
dārgu vietu, vai cilvēku, vai sajūtu, kas Jums asociējas ar Latviju.
Pirmdienas vakarā Janīna Kursīte mums īsumā
pastāstīja par šo projektu dodot aizkustinošu
piemēru no japānietes Ajumi Kurosawa, kas
mācījusies latviešu valodu pie Janīnas un
uzdevusi sekojošos Latvijas svētumus. Kā
redziet, viņai nepietika ar 10.
1. Sadziedāšana
2. Baltijas jūŗa
3. Pelēkā krāsa
4. Sēņošana
5. Pirts
6. Jāņu nakts
7. Kapi/kapu svētki
8. Maize
9. Debesmannā
10. Daugava
11. Novembris
12. Biezpiens
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Saimniekpuišiem lieli smiekli!
Cik jauki noklausīties darbīgo zēnu smieklos mēģinot
atrisināt nākošo soli: kā nonest vecu gultu no
ezermājas otrā stāva, vispirms caur dubultām
durvīm, tad lejā pa stāvajām šaurajām kāpnēm.
Apsveicam, ka šie sagatavoja trepju telpu izskrūvējot
griestu spuldzi!

Pa pirmajām durvīm no guļamistabas izdevās, bet
sprukās un smieklos vien. Gulta stāv ar smago koka
kājgalu uz grīdas, galvas galu pie griestiem, garās
metāla strīpas starpā taisnas, kā zaldāti sveicot
virsnieku! Vai, cik ērti būtu, ja tikai spētu ar buramiem
vārdiem metalu mainīt par gumiju! Ne uz priekšu vairs,
nedz atpakaļ!
Vērotājam gadījās Šveices armijas nazis; lietojot
skrūvgriezi ar nelielām mokām, vienu smago galu
noņēma. Par brīnumu virtuves plauktā blakus greznai
stikla bļodai un māla Jūlija Cēzara krūšu tēlam,
apveltītam ar dāmas leoparda mustura platmali,
atradās sešstūru skrūvgriezis, tieši laikā, lai atbrīvotu
gultas otro galu.
Svilpodami vien saimniekpuši iznesa daļas! Varētu gan
būt vēsturiski nozīmīgs priekšmets no nometnes
pirmsākuma gadiem: vai uz mūzeju, vai kamīnu?
Māra Karule Vīksniņa

Vārda dienā
Mēs Tavā vārda dienā
Tev vijam vainagu
Un mīļi to pasniedzam
Kā dārgu dāvanu.
Mēs nevijam no rozēm
Nedz neaizmirstulēm
Bet tik no dziesmu skaņām
Un laimes saucieniem.
Lai Dievs pats Tevi vada
Pa dzīves kalngaliem
Un, lai Viņš Tev ar’ piešķir
Daudz baltu dieniņu.
No Latvijas caur mācītāja Pelda un
viņa kundzes laipno roku
21. augustā—Janīnas
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Dienvidzemes atklāšana
Ceļojuma piezīmes runas korim un teicējam 1977/78
Te nu mēs būtu – tie
pasaules latvieši,
pār kuŗiem nebeidzas
ziema un vasara,
diena un nakts,
kas sasaucas visās
pasaules mēlēs,
bet vai arī vēl
latviešu mēlē?
Te nu mēs būtu – tie
pasaules latvieši,
kā planētas skrienot ap
Latvijas zemi un
latviešu tautu
kā pasaules sauli,
kas silda un dedzina,
bet vai arī vēl
gatavi sadegt?
Te nu mēs būtu – tie
pasaules latvieši,
bet vai arī jau
visos griežos,
gadalaikos
visās mēļumēlēs
mūžīgie latvieši?
Te nu mēs būtu
Vai būsim?
Nu nāk
tās pēdējās,
tas obligātās,
paģiras,
tās visaptveŗošās,
tās neizbēgamās,
tās amerikāniskās
blūz...
Kur tie laiki pagājuši?
Kur tie ļaudis izklīduši?
Jo nekad vairs jūs
ne redzēšu,
ne satikšu,
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ne mīlēšu
tai vietāi,
tai laikāi,
tai pašāi pulciņā.
Ne redzēšu,
ne satikšu,
ne mīlēšu
tai pašāi
pulciņā...
Pulciņā...

„Ārā līst,
ārā liels
pērkona negaiss.”
Ārā līst,
lāsēs asaro logs
un tavi mati,
bet caur lāsēm
smeldz ačgārns
ziemeļu mēness
un tumši zilās
blūz.
Caur lāsēm
smeldz mēness
un blūz...
Nāks citas vietas,
nāks citi laiki,
nāks pulciņi citi,
bet paliks tās dziesmas
un paliks tās himnas,
kas saista mūs kopā
ap pasauli plašo.
Kur tie laiki pagājuši?
Kur tie ļaudis izklīduši?

Padziedami nu, bāliņi,
padziedami nu, māsiņas,
padziedami, padziedami
vēl to pašu tumši zilo
dziesmu
visi vienā pulciņā,
visi vienā pulciņā...
Pulciņā...
Valters Nollendorfs
Nolasīts Trimdas ievirzē
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3x3 Pasaulē
Ar šo nometni ir notikušas 199 3x3 nometnes
vai saieti ar tuvu pie 29,000 dalībniekiem. ASV
un Anglijā tās sauc par nometnēm, citur par
saietiem. Šogad Alsungā piedalījās 320 un
Neretā 357 dalībnieki. Latvijas saietu avīzes
jau apskatāmas 3x3 mājas lapā – www.3x3.lv
Nupat Īrijā notika nometne ar 150
dalībniekiem un par tiem var apskatīties foto
un palasīt rakstus baltic-ireland.ie Nākamgad
Latvijas 3x3 saieti notiks Rucavā un Smiltenē.

Lūdzu apmeklējiet mākslas izstādi un tirdziņu
1. mītnē, kas atvērta 12:30-2:30 un 4:30-6:00.
Varēsit apskatīt un iegādāties mākslas darbus
no sekojošiem māksliniekiem: Maira Dižgalve,
Gints Grīnbergs, Inta Lāčplēse, Maija Laiviņa,
Taina Laiviņa, Austris Mangulis, KiKA Nīgale,
Leon Gin, Saša Pāriņš, Aina Priedīte, Andris
Rūtiņš, Ligita Samsons, Uldis Stepe, Sarmīte
Straupnieks
Vakara noslēguma dziesma:
Šķiramies mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Es ar Dievu, tu ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķiramies.
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņa.
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās.
Nelaid mani to celiņu
Kur aizgāja ļauna diena.

Grāmata 3x3 ārpus Latvijas 1981-2011
ir pieejama elektroniskā formatā 3x3 mājas
lapā: www.3x3.lv/gramata-par-3x3kustibu.html Tur ir arī norādījumi, kur var
grāmatu nopirkt drukātā formatā.

Liels paldies Pēterim Alunānam par skaistām
fotogrāfijām, seviški tām no individiem.
Nezinu kā, bet viņš ir spējis izvilkt no katra tā
iekšējo dvēseles skaistumu. -red.
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