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POLETJE V MARINKINI KNJIŽNICI – BRALI BOMO POD KROŠNJAMI

Termin: julij, avgust, september
Urnik: ponedeljek od 14.30 do 16.30 ure,
          sreda od 11. do 13. ure,
          petek od 11. do 13. ure.
Marinkina knjižnica je začela nastajati pred štirimi leti kot podpora študijskim krožkom. 
Ko pa smo istega leta dobili podarjenih večje število knjig, smo si postavili širše cilje: 
skrbeli bomo za ohranjanje in krepitev bralne kulture med starejšimi, zato bomo povečali  
obisk v Marinkini knjižnici, kjer se bomo družili ob dobri knjigi.
Da bi dosegali te cilje, organiziramo akcije, kot je bila Bralna značka, ki je potekala vse 
leto in se zaključila z DNEVI ODPRTIH VRAT. Gostili smo pisatelja Ivana Sivca in podelili 
priznanja prizadevnim bralcem.
Naslednja akcija pa je Poletje v Marinkini knjižnici – brali bomo pod krošnjami.
Naše bralce vabimo v senco dreves pred prostori našega društva v bivši vojašnici. Tu 
bodo lahko preživeli nekaj prostih uric. Postavili bomo mize, stole, kjer bodo ponujeno 
lahko prelistali, brali, si sposodili (izposojevalnine ni), se o knjigah pogovarjali, se družili. 

PREGLED DOGAJANJA 

OD TU:

Obiskovalci bodo lahko  s seboj pripeljali 
vnuke, ki se bodo lahko brezskrbno 
podili po trati ali pa prelistali slikanico, 
mogoče kaj narisali.
Ponudili bomo knjige z lahkotno vsebino, 
revije, dnevni časopis…
Pripravili bomo tudi nekaj spremljevalnih 
dogodkov, ki se bodo odvijali ob petkih 
od 11.00 do 13.00 ure.

• Fotografska razstava
• Urica pripovedovanja
• Glasno branje
• Program za otroke Na petek, 15. julija, je deževalo. Dobili smo se v 

Marinkini knjižnici!
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RAZSTAVA V GALERIJI HODNIK

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali 
razstavne panoje z zgodbami izgnancev.

DRUŠTVENI PIKNIK

V petek, 24. junija, smo se zabavali na pikniku na balinišču BK Trata. Dež nas ni oviral, 
zato smo se dobro imeli. 

Prostovoljci so skrbeli, da nismo bili lačni.        Ansambel Mladi godci je poskrbel za ples.

V petek, 17. junija, je v naši galeriji Hodnik 
bila dobro obiskana otvoritev razstave 
»Izgnani z domov 1941 - 1945«. Razstavo 
je ob srečanju izgnancev pripravili Loški 
muzej.

NAGRAJENKA CVETA ŠKOPELJA

Prizadevna tajnica 
našega društva 
Cveta Škopelja je 
dobitnica priznanja 
Zveze društev upo-
kojencev 
Slovenije za dolgo-
letno nesebično in 
požrtvovalno delo.
   
Čestitamo!

Občni zbor Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Gorenjske, 17. junija v dvorani 

Kulturnega doma na Kokrici
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PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ NA SVEČANI AKADEMIJI V 
KRISTALNI DVORANI

Borjana Koželj, vodja naše Univerze 
za 3. življenjsko obdobje podpisuje 

svečano listino.

BALINARSKI TURNIR PRI BALINARSKEM KLUBU BIČEVJE 
Nevenka Mandić Orehek
 
Na praznični dan, v soboto 25. 
junija 2011, smo se ob 7. uri 
odpeljale balinarke DU Škofja Loka 
proti Ljubljani. 
V športni park Svoboda na Viču je 
bilo vabljenih 12 ekip. Zbralo se 
nas je le šest ekip. Petkov dež je 
dobro namočil s soncem obsijana 
igrišča. Tekme za polfinale so 
izločile ekipi Most in Iga. 
Po kosilu smo tekmovale v 
bližanju. Smiljana je zasedla prvo 
in Ivanka drugo mesto.
Tekme v polfinalu in finalu so 
potekale v senci starih hrastov na dveh drugih igriščih. Zmagala je ekipa Mengša, druga 
je bila Svoboda, tretja Bičevje. Naša ekipa je zasedla nehvaležno četrto mesto. 
Vsa pohvala gre našim gostiteljem, Balinarskem klubu Bičevje. Balinarke so tekmovale, 
balinarji pa so kuhali, nam stregli in se izkazali kot vzorni gostitelji.

V naši ekipi smo Nevenka, Smiljana, Ivanka in Alenka.

Vabljeni na ogled fotografske razstave 
»Naše prireditve in aktivnosti«.

Galerija Hodnik

Za zasaditev pred prostori 
Društva upokojencev skrbijo 

prizadevne prostovoljke.

V četrtek, 30. junija, je župan občine Škofja 
Loka, mag. Miha Ješe, v dvorani Sokolskega 
doma podelil tri občinska priznanja. Zlati 
grb je prejel Alojzij Pavel Florjančič, srebrni 
grb Borjana Koželj in skavtski steg 1 Škofja 
Loka.
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IN OD TAM:

ANGLEŠKO PODEŽELJE
Veronika Hartman

Zadnji teden v maju je skupina 8 slušateljic tečaja angleškega jezika pri TU Škofja Loka 
obiskala angleško podeželje. Organizator, vodja potovanja in tudi prevoznik, je bil g. 
Stephen Mayland, ki tudi poučuje angleški jezik pri TU Škofja Loka. Želja vseh udeleženk 
potovanja je bila, da si ogledajo, ne samo velika mesta, temveč angleško podeželje, ki je 
znano po svoji skrivnostni lepoti.
Potovali smo z udobnim kombijem, hranili smo se v gostilnah ali pa  kupovali hrano v 
trgovinah in si pripravili večerjo in zajtrk v obcestnih motelih (Travelodge).Tak način 
potovanja nam je omogočil, da smo, poleg krajev, ki smo jih že preje določili, da jih 
obiščemo, lahko videli tudi 
druge zanimivosti, ki so se 
pokazale na poti. Vtisov je bilo 
veliko, saj je  tukajšnja narava 
s svojimi tradicionalnimi 
vasmi (hiše, pokrite s slamo), 
kmetijami, dvorci in gradovi, 
čudovitimi srednjeveškimi 
katedralami, živino, ki se pase 
na prostem, resnično čudovita, 
urejena in zelena v vseh 
barvnih odtenkih.
Obiskali smo nekaj znamenitih 
mest, kot so:
Stonehenge – 
predzgodovinski mistični krog 
pokonci stoječih kamnov, 
starih več kot 5000 let, 
Bath – kjer so že Rimljani odkrili vročo vodo in postavili kopališča, Salisbury – kjer 
je čudovita katedrala iz 13. stol. Notri je shranjena ena od 4 kopij Magne carte iz leta 
1215 - deklaracija o človekovih pravicah. Nadaljevali smo do Portsmoutha – to je 
pristanišče, kjer je lord Nelson v bitki pri Trafalgarju leta 1805 z bojno ladjo HMS Victory 
porazil špansko-francosko mornarico. Ogledali smo si čudovito katedralo v Chichestru, 
se ustavili na visokih klifih Beachy Hills in Seven Sisters, v katere buta in se zajeda 
razpenjeno morje angleškega kanala. V kraju Battle je 14. oktobra 1066 William the 
Conqueror (Viljem Osvajalec) porazil zadnjega angleškega kralja Godwinsona in tako 
odprl pot Normandijcem v Anglijo.
Anglija je znana po svojih dvorcih in gradovih. Eden od njih je v kraju Leeds, ki so 
ga zgradili po normandijski invaziji leta 1066 v obrambne namene, pozneje je menjal 
lastnike, prišel tudi v kraljeve roke, največji pečat pa je na njem pustila zadnja lastnica 
Lady Baille, ki ga je po svoji smrti leta 1974 zapustila fundaciji, ki danes skrbi zanj in 
ga trži za turiste. Grad ima čudovito opremo s krasnim parkom, eksotičnimi rastlinami, 
drevesi, vrtnicami, pticami. Ima tudi labirint, mi smo kar težko našli pot ven, in jamo 
spreminjanja - Metamorfoze. Zadnji dan smo si ogledali še čudovito katedralo v 
Canterbury-ju, kjer je sedež anglikanske cerkve in je znana tudi po škofu Thomasu 
Beckett-u, ki ga je, zaradi neposlušnosti, leta 1170 dal umoriti kralj Henrik II.
Teden je hitro minil. Anglija je ena sama zgodovina in na tem potovanju smo videli 
mnogo zgodovinskih znamenitosti, istočasno pa smo uživali v pogledih na angleško 
podeželje, ki je tako skrivnostno prikazano v mnogih angleških literarnih delih.
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SNEMANJE TV ODDAJE »HEROJI ZA VSE ČASE«

Borjana Koželj sprejema čestitke od vodstva RTV 
Slovenije.

S pobudnikom in voditeljem 
oddaje Sašem Hribarjem

V petek, 17. junija, smo pospremile Borjano Koželj v Ljubljano na snemanje zaključne 
prireditve. Častni pokrovitelj projekta je dr. Danilo Tűrk, predsednik Republike Slovenije.

MARATON FRANJA

Na Maratonu Franja, 12. junija 2011, v skupini ženske (1947-
1951) je članica našega DU Urška Bizjak osvojila 1. mesto 
in v skupnem rezultatu ženske je bila na 41. mestu. V njeni 
kategoriji je tekmovalo 85 tekmovalk.
Proga je bila dolga 156 km. Potekala je iz Ljubljane preko 
Vrhnike, Godoviča, Idrije, Cerkna, preko Kladja in Škofje Loke 
do Vodic, Tacna in naprej do Ljubljane. Cilj je bil v BTC City v 
Ljubljani. 

Čestitamo!

Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

ALI STE VEDELI, da z vsako tono pisarniškega papirja, ki gre v reciklažo, ohranimo 17 
dreves, ki bi jih drugače posekali za novega?

ALI STE VEDELI, da eno samo drevo lahko v enem letu prefiltrira več kot 27 kilogramov 
onesnaženega zraka?

ALI STE VEDELI, da razgradnja plastenk v naravi traja kar 450 let?
Vir. Internet


