OBČASNIK
Številka 7

Leto I

21. junij 2021

Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka
Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Odšla je naša draga Jelka Mlakar.

Selitev v stavbo komande
Pogovori o selitvi treh
društev (Društvo U3,
Društvo upokojencev in
Medobčinsko društvo
invalidov Škofja Loka) v
obnovljene prostore
komande v bivši vojašnici
tečejo, a še marsikaj je
nedorečenega. V grobem so
prostori opredeljeni, odprto
vprašanje pa je kakšen bo
finančni vložek vsakega
društva v opremo prostorov.
Kaj, če bo strošek prevelik
in ga društva ne bodo
Pritličje stavbe komande, kamor se bomo selili Društvo U3,
zmogla?
Društvo upokojencev in Medobčinsko društvo invalidov

Donacija
Nekateri naši člani so že poslali svoj prispevek. Drage kolegice in kolegi, HVALA!
Tokrat želimo olajšati delo tistim, ki se še niste odločili za prispevek. K donaciji
vabimo poleg naših članov tudi mentorje študijskih krožkov. Kako lahko prispevate?
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Za donacijo je priporočen znesek 20,00 EUR, ki ga lahko nakažete na poslovni
račun društva.
Položnica

Projekt Zlati most je stekel.
Že več kot deset let deluje študijski krožek oblikovanje gline. Ustvarjalk je vedno
več in vedno večje mojstrice so. Zato smo se odločili ponuditi njihovo znanje
mladim. V okviru projekta Zlati most, ki smo ga prijavili in pridobili sredstva pri
regijskem stičišču Grozd NVO, smo s partnerskim Zavodom KRES začeli z delom.
Potreben material za delovanje delavnic oblikovanja gline smo že priskrbeli.

Drugi del delavnic pa bo posvečen polstenju in v četrtek, 27. maja 2021 smo se
keramičarke srečale in se seznanile z novo spretnostjo: mokro polstenje. Delo z
volno nam je predstavila Katka Žbogar, nosilka projekta ŽIVI ŽIVO. Ustvarjanje nas
je navdušilo.
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Pripravljamo program dejavnosti za Poletno univerzo in Program za
študijsko leto 2021/2022
Program poletne univerze 2021
Program

Mentor

št. ur

Angleški jezik
nižja stopnja

Jasna
Kejžar

12
12

višja stopnja
Nemški jezik

Skriti kotički
Škofje Loke
Računalništvo
Širimo obzorja botanični vrtovi
Delavnica
spoznavanja zelišč
in njihova uporaba.

Jasna
Kejžar

12

Jasna
Kejžar
Domen
Kokelj
Ela
Dolinar
Miran
Kavčič

12
12

vsebina
klasične počitniške teme:
turizem, prosti čas, kako se
znajdemo na cesti, v
restavraciji, o življenju in kulturi
v angleško govorečih deželah,
rešimo kakšen kviz, križanko.
klasične počitniške teme:
turizem, prosti čas, kako se
znajdemo na cesti, v
restavraciji, o življenju in kulturi
v nemško govorečih deželah,
rešimo kakšen kviz, križanko.

Spoznavanje uporabe različnih
aplikacij

V času
konec
avgusta

konec
avgusta

začetek
septembra
september
september

- nabiranje in predelava zelišč
- spoznavanje posameznih
zelišč
- priprava čajnih mešanic za
različne bolezni
- raziskovanje zelišč v
zeliščnem vrtu in naravi

Prijave do
24. 6. 2021

Program študijskih krožkov 2021/2022 je v pripravi.

Udeleženci krožka Širimo obzorja smo v četrtek, 17. junija, obiskali
Mozirski gaj.
Kratek postanek v Celju pri Almi Karlin
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V sklopu krožka Širimo obzorja smo tokrat obiskali Mozirski gaj. Nastal je pred 28
leti na prostoru divjega odlagališča. Gaj nas je osupnil s svojo lepoto in urejenostjo.
V njem je poleg obilice cvetja in grmovnic ter dreves tudi kar nekaj etnografskih
objektov - kašča iz leta 1731, preužitkarska hiša, mlin, čebelnjak, kovačija in ena
najstarejših žag venecijank. Prelep je prostor za poroke, prosto viseče piščali, ki
odzvanjajo zvoke Savinje, lok cvetja, ki se pne čez potko pa je zasajen s 1200
cveticami v barvi mavrice.

Mavrica iz rož v Mozirskem gaju

Pisarna Društva U3 bo v juliju zaprta.
Vse organizatorke gremo na počitnice.
Vidimo se zopet v avgustu, ko bodo potekale še zadnje priprave na novo študijsko
leto.

Pišite nam

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

ali nas pokličite v ponedeljek, sredo, petek med 10. in 12. uro na tel. številko: 064 233 535

Za Občasnik Borjana Koželj
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