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Pomlad, po tvoji svetli zarji … !
Tako, zima je mimo! Zavihajmo rokave. In gremo! Vsi /e pripravljeni in v
nizkem startu.
No ja, kot bi se po;asi prebujal iz te/kega sna. Zunaj sne/i, bli/amo se
uradnemu koledarskemu za;etku pomladi, pti;ki zunaj /e rjovijo osvajalne
[lagerje, ;e pomoli[ nos skozi okno, pa vsaj minus 10 °C. Vse je belo. ?e skoraj pol leta se spopadamo z botro Zimo.
Tudi Klodovika, sivi /ako, je /e ve;krat milo zapela in za/vi/gala nekaj
uvodnih taktov iz pesmi Pri[la bo pomlad … Pa ni; ne pomaga!
Kaj pa, ;e vsi skupaj malo pretresemo Trte in potem spro/imo veri/no
reakcijo ter se mogo;e res nekaj premakne| Nekdo vendar mora za;eti!
Seveda, saj vem, da sem to tokrat spet jaz, ker sem na vrsti za pisanje uvodnika in uvodniki ponavadi niso na koncu ;asopisa. Zato sem na prvi strani,
kar je seveda privilegij in obenem odgovornost. Pa ;eprav bi bili ostali
prispevki na notranjih straneh Trt napisani [e v lanskem letu. Andrej Kerin,
na[ predsednik, je najbr/ /e zavihal rokave in zdaj zdaj bosta tiho
prihrumela na ra;unalnik njegov poziv in vabilo na sestanek upravnega
odbora dru[tva, opremljena s celo vrsto priponk o tem, kaj vse moramo postoriti, kar bi /e davno morali. Seveda je zato veliko bolje, da tale uvodnik
po[ljem /e kak[en dan, dva prej. Ve; pa ne. Ker moram pravzaprav uvodnik
vedno napisati na koncu, tik pred izidom Trt, ;eprav je natiskan in objavljen na za;etku, na prvi strani. Pravzaprav ;udno. A vendar uvodnik
povzame, da »barvo« in sku[a ;im bolj na kratko pripraviti bralce na vsebino, ki jih ;aka na naslednjih straneh.
Zima je letos tak[na, kakr[na je bila neko;. In to kar redno. Iz mladosti
se skoraj ne spomnim zime, ki ne bi bila bela in ne bi nam otrokom
privo[;ila zimskega veselja> sankanja, drsanja, smu;anja, kepanja, postavljanja sne/enih mo/, gradnje iglujev in belih trdnjav. V zadnjem desetletju
pa smo se /e kar navadili na mile in kratke zime, tako da nas narava letos
kar malo presene;a. Vremenoslovci pa nam tako ali tako obetajo viharje,
tornade, orkanske vetrove, pu[;ave, pa palme po alpskih dolinah in mi se v
glavah zaradi toplogrednih plinov pripravljamo na velik zasuk proti
tropom. In kupujemo klimatske naprave.
Kaj pa, ;e se napoveduje nova ledena doba| :e preneha te;i Zalivski tok,
smo v pi;lih dveh letih malo bolj pomrznjeni, kot je bilo do zdaj v navadi v
leto[nji zimi.
Da se to ne bi zgodilo med nami, mora nekdo vedno spro/iti startni strel
in po;asi eden za drugim povzamemo, kot v zboru za solistom melodijo, mi
v tem primeru energijo in spro/i se plaz idej, predlogov in konkretnih akcij.
Smo /e v novem desetletju. Dru[tvo Kerini in Stritarji je dozorelo in
pred nami so novi izzivi, novi ;asi za nove predloge, dejanja, zamisli in tudi
konkretne akcije, nova kvaliteta, nadgradnja /e za;etega in narejenega. Kaj
pa, ;e bi se lotili novega izziva, konkretne zamisli| Je to nadaljevanje in
kon;no uresni;enje predloga o na[em skupnem muzeju ali vsaj spominski
sobi| Ali pa mogo;e nadaljevanje /e za;ete zamisli o izkori[;anju zemeljske
toplotne energije v okolici Podbo;ja|
Kakor koli /e, pazljivo preberite naslednje strani, premislite in pridru/ite se nam v na[ih prizadevanjih. Dobrodo[li so vsi novi predlogi in pa dobra volja za izpeljavo teh novosti, saj skupaj zmoremo skoraj vse!
Mogo;e sem s temi vrsticami izpolnil svojo prvo spomladansko
zadol/itev| ■

Va[ urednik, Peter Povh
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Deset let je za nami
Na[e Trte slavijo desetletnico. Posku[ajmo se ob tem
jubileju za trenutek ustaviti in pomisliti, kaj nam
pomeni, kaj je za nas ta na[ ;asopis, simboli;no in
;isto v skladu z rastjo Kerinov in Stritarjev kr[;en za
Trte.
Ob;utek, ki me preveva ob pogledu na dve mapi,
kjer imam shranjene vse [tevilke, je blagodejen< na to
svoje desetletno delo smo lahko ponosni. Na[i potomci nam bodo ;ez desetkrat deset, torej ;ez sto let
hvale/ni za teh [tirideset [tevilk Trt, ki smo jih napisali, natisnili in pustili zanamcem za izkaz na[ega
dejanja in nehanja, za dokaz na[e sposobnosti za /ivljenje v [ir[i dru/inski skupnosti, za dokument
na[ega ;asa, za sliko in vzgled, ki ju nudimo na[i mladini.

Prve tri [tevilke Trt

foto Andrej Kerin
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Smo zadovoljni| Smo. Pa [e kako. Posre;ilo se
nam je nekaj, o ;emer pred desetimi leti nismo imeli
niti predstave niti prepri;anja, da to zmoremo. Kakor
koli se bodo Trte razvijale in kolikor dolgo /e nam
bodo rodile, njihovih prvih deset let je trdno vgrajenih v zavest Kerinov in Stritarjev in – kar je [e dragocenej[e – njihova vsebina ostaja neuni;ljiva. Ne
vem sicer, koliko Kerinov in Stritarjev ima shranjene
vse [tevilke Trt, od 1. do 40., prepri;an pa sem, da jih
je dovolj, da lahko govorimo o neuni;ljivem zgodovinskem dokumentu. Poleg resnih, tudi [tudioznih
zapisov je tu seveda veliko ;en;anja, tako imenovanega tra;a, ampak saj za to nam gre> da ohranimo svojo
podobo zanamcem. Ti se bodo ;ez sto let morda prijemali za glavo in se spra[evali> Ja, pa je bilo kaj takega mogo;e| – O, bilo, bilo, na[i dragi otroci, vnuki …
bodo;i bli/nji in daljni sorodniki, bilo je. Znali so /iveti in se smejati ti va[i predniki, vedeli so, da je
/ivljenje bo/ji dar, ki ga ne ka/e zapravljati kar
tako, po nemarnem, temve; ga ka/e s svojim
delom polep[ati in u/ivati.
To – iz dela narediti u/itek in iz
u/itka ;rpati tisti napoj, ki daje du[i
in telesu mo;i za nove podvige – to
je pravzaprav tista modrost, s
katero premagujemo te/ave, ki
jih je Vsemogo;ni napovedal Adamu in Evi, ko ju je
izgnal iz raja, te/ave, ki
so med mnogimi drugimi pestile tudi Goetheja, da je nekje poto/il>
“Vedno ti bo kaj manjkalo.”
Res je, vedno nam nekaj manjka,
ampak – porkadu[! – kaj se nam ni /e
nabralo nekaj izku[enj, ki nam lahko
pomagajo prebresti prenekatero te/avo| Ko
sem /e omenil Goetheja, zakaj bi ne citiral na
tem mestu [e Somerseta Maughama, ki pravi, da ;e
je kje kak[na mo/nost, da si /ivljenje olaj[a in
polep[a, potem je ;lovek prekleti bedak, ;e je ne
izkoristi. Te mo/nosti si zami[ljamo vsak po svoje,
seveda, ampak zaradi tega pa tudi je na[e /ivljenje
tako pestro. Nekaj te pestrosti smo prenesli tudi v
na[e Trte. In pravijo, da je grozdje, ki je zraslo na njih,
sladko, vino pa po/ivljajo;e. Na zdravje in uspe[no v
novo desetletje! ■
Janez Bani;

Prvo obhajilo

{e en spomin na »pomembne dogodke« v mojem dolgem /ivljenju.
V eni od lanskih [tevilk na[ih Trt sem napisala
spomin na svojo birmo in vse dogodke ob njej, zdaj pa
bom opisala [e spomin na prvo obhajilo, ki je bilo leto
pred birmo. Seveda smo se pri verouku vneto
pripravljali na ta dogodek in ga tudi nestrpno
pri;akovali. Meni pravzaprav ni bilo jasno, kako bom
»pojedla Jezusa«, ki je notri v hostiji, in kako bom
hostijo pogoltnila, ne da bi jo pregrizla, na kar nas je
opozoril katehet, ki nas je pripravljal na ta sve;ani
dogodek. Tudi sama spoved v spovednici mi je vzbujala strah, ker nisem bila prepri;ana, ali sem se res
spomnila vseh grehov in jih povedala /upniku. :e se
nehote ne bi spomnila vseh, bi imela [e ve;ji greh in
bi me potem Bog kaznoval (kako, pa mi ni bilo jasno).
No, seveda je med vse priprave na to slovesnost
spadala tudi skrb za obleko (belo), kar sem pa /e vse
natan;no napisala v lanskem sestavku o birmi. To
pot se mi je pripetila samo ta nev[e;nost, da mi je
mama iz Zagreba prinesla lepe bele ;evelj;ke, da je
bila »toaleta« popolna. Ti pa so mi bili odlo;no premajhni. Seveda nisem mogla obuti ;esa drugega in
tako sem od[epala na slovesnost s solznimi o;mi. K
sre;i smo pri ma[i sedeli v prvih klopeh, da sem se
malo oddahnila, vendar pa sem potem po vsem obredu in zelo dobrem zajtrku, ki so nam ga pripravile
na[e mame (saj veste, pred obhajilom se ni smelo
ni;esar pojesti, tudi ;iste vode ne popiti), pri[la
domov in sezula ;evlje> obe peti sem imela o/uljeni
do krvi. To se je po;asi pozdravilo, moj brat Jo/e pa
je potem pripomnil, da je to gotovo bila kazen za
kak[en zamol;an greh.

Majda s prijateljico hiti gledat
sestro Ur[o pri birmi

foto Justi, 30. 4. 1939

Da nisem imela samo jaz nesre;e pri prvem obhajilu, moram pa povedati, da se tudi ;ez tri leta mlaj[i
sestri Ur[i ni vse gladko izteklo. Zjutraj smo vsi zaspali, da smo se komaj uspeli oble;i, in za Savo tekli
po cesti v cerkev. Ur[a je ves ;as stokala, da jo zebe,
ker od Save mrzlo piha. Seveda smo jo tola/ili, da se
bo v cerkvi /e segrela. {ele pri zajtrku se je ogrela, ko
je popila toplo mleko, in potem ko smo pri[li domov
in se je Ur[a preoblekla, je mama ugotovila, da ji je
pozabila oble;i spodnje hla;ke in jo je zato ves ;as
zeblo. Seveda, Jo/e je moral spet komentirati s svojimi »hudobnimi pripombami«, da je pa to najhuj[i
greh, ki ga je Ur[a, ali pa mama, naredila in da bo
morala pri naslednji spovedi to povedati /upniku. ■
Majda Povh

3

Podoknica
Podoknica = »liri;na pesem, peta navadno pono;i pod oknom< poslu[ati podoknico\zapeli so ji podoknico«
Podokni;ar = »redko> vasovalec< zbralo se je ve; podokni;arjev«

Kot da bi v Slovarju slovenskega knji/nega jezika, ki sta ga izdala
Slovenska akademija znanosti in
umetnosti in njen In[titut za slovenski jezik v Ljubljani leta 1979,
mislili prav na podoknico, ki so jo
[li pet podokni;arji teti Anici za
njen 90. rojstni dan v sredo, 15. sve;ana 2006.
Kateri »teti Anici«, je menda
jasno, Jan;igajevi – oz. [e prej Kerinovi, ki je »verjetno« privekala na
svet tistega lepega dne, 15. 2. 1916 …
Vsi jo poznamo, in ona pozna
nas vse.
Splet okoli[;in je hotel, da svojega okroglega rojstnega dne ni
mogla praznovati na prvotno na;rtovani datum in kraj (gostilna
Gadova pe; v Podbo;ju). Mirko se
je prav gotovo izredno jezil na nepremi[ljenega voznika avtomobila,
ki je priletel vanj tam nekje pri
Depali vasi, takole, od strani. Ampak posledic ni mogel kar tako
odpraviti in Ani;ino »praznovanje« se je moralo nekoliko odlo/iti.
Toda rojstni dan nastopi vedno
ob istem ;asu, datumu, uri in Andrej se je domislil, da pravzaprav
lahko teti Anici napravimo presene;enje. Kaj, ko bi sicer /e uigrani »vasovalci« iz vrst zbora Lipa
zelenela je ..., ki imajo v sredo zve;er ravno prav svojo redno tedensko vajo, malo prej zapeli [e kak[no teti Anici v veselje … Irena,
Vidka, Matjana in [e nekaj mlaj[ih
sorodnic in sorodnikov bi se pa
redno pojavilo z vo[;ilom tudi ravno takrat. Re;eno, storjeno – kot
vedno pri Drejcu.
Ni bilo ravno pono;i, kot pi[e v
imenovanem Slovarju … ampak

popoldne, predvidoma ob 17.00 –
zborno mesto pri vhodu v Kersnikovo ulico 11. {e sre;a, da smo bili
vsi podokni;arji izku[eni in sploh
»/e preverjeni« – sicer sploh ne bi
mogli priti pravo;asno s svojimi
prevoznimi sredstvi do dogovorjenega mesta – ker je bil center Ljubljane ta ;as, popoldne, tako reko; v
izrednih razmerah – v hali Tivoli
sta bili napovedani dve predstavi
znanih in bolj ali manj dobrih
irskih plesalcev skupine River
Dance … Ampak nas ni; ne more
presenetiti, zamudili smo le za
»akademskih ;etrt«.
No, podoknica tudi ni bila ravno pod oknom …. ampak na hodniku, pred vhodnimi vrati stanovanja tete Anice, kjer je [e posebej zvonko odmevala na[a pesem.
»Zadoni nam, zadoni, iz src
napev krepak,« smo za;eli pevci in
pevke slo/no, » oj, slavljenka dana[nja, pozdravljena, pozdravljena,
pozdravljena tiso;krat,« tiso;krat>
z energi;nim poudarkom predvsem na tenorskem solisti;nem
delu »tiso;krat« ...
Ne vem, ali je bila teta Anica
bolj presene;ena in vesela pesmi
ali 90 rumenih vrtnic, ki sta jih izbrala in lastnoro;no pre[tela Miha
in njegov Andrej, ali vseh vasovalcev in vasovalk, ki so se z veseljem
pustili povabiti na kozarec vina in
torto.
Podokni;arji ali predvratni;arji – ne vem, kaj bi rekel slavisti;ni
prijatelj Janez Dular, ampak jezik
je pravzaprav /iva stvar – torej
predvratni;arji niso zapeli samo
ene »liri;ne pesmi«, ampak so se
pesmi kar vrstile. Povsem odve; je
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bil tudi moj rahli »strah« o tem,
kak[en program bomo izvedli, malo zaradi zasedbe in malo zaradi
drugih okoli[;in. No, strah je bil
povsem odve;, ker je program
narekovala kar slavljenka sama, mi
smo se pa seveda, profesionalci,
kakr[ni smo, prilagajali. Posebno
Jelico – sicer na[o dobro altistko –
je Anica vzela kar za svojo tesno
spremljevalko in pesmi so si sledile.
Da dogodek ne bi ostal nezabele/en, smo bili zadol/eni za fotografiranje in snemanje nekateri
vasovalci in spremljevalci. Upam,
da bodo posnetki zagledali tudi
predstavitev v obliki oprijemljivej[ih in vidnih izdelkov nove tehnologije in da ne bodo shranjeni le na
karticah ra;unalni[kih spominov.
Da ne bi vse ostalo v teh zamotanih ra;unalni[kih spominih, je
Drejc spisal tudi posebno, kot seveda vedno zna, kaligrafsko oblikovano ;estitko, ki smo jo podelili
teti Anici v ;ast … in od razburjenja
se je teta Anica tudi sama podpisala nanjo, medtem ko smo se
pevci in pevke, verjetno tudi zaradi
zamaknjenosti v petje in pitje, v
glavnem pozabili podpisati tam, na
kraju samem. Zato je moral Drejc
naknadno, z vsemi svojimi organizacijskimi sposobnostmi, pridobiti
vse manjkajo;e podpise, pa [e
sumim, da morda kdo le manjka.
Ampak teta Anica gotovo ne.
{e dobro, da smo imeli vasovalci ob 18.30 svoj redno vajo, sicer bi
vztrajali pri gostoljubni slavljenki
in njenih prijaznih sorodnicah [e
kar pozno v no;. ■
Alenka Kerin

“Ah, bej/te, bej/te …” - zamah z desnico

Zapeli so tudi Tanja, Milek, Boris, Hilda in Iztok

Poljub in [opek
jubilantki

Tudi po telefonu smo ji
;estitali … foto M. Kerin

Na zdravje, teta Anica!

foto Miha Kerin

Podpisali smo se vsi, Boris Jan;igaj med
prvimi
foto Miha Kerin

Podpisal se je tudi Andrej Kerin ml.

foto Miha Kerin

Piknik 2006
?e pred [tirimi leti je bil na predlog na[ega ;lana
Jo/eta Krainerja na upravnem odboru Dru[tva Kerini
in Stritarji sprejet sklep, da bo piknik dru[tva leta
2006 v Gadovi pe;i.
Na sestanku, 14. 3. 2006, je upravni odbor dru[tva
sprejel sklep, da bo leto[nji piknik jeseni, 9. 9. 2006.
Jo/e Krainer, ki bo soorganizator piknika, je rezerviral termin in s to najavo obve[;amo vse ;lane in
simpatizerje, da si takrat rezervirajo ;as.
Ker bo pred piknikom iz[la [e ena redna [tevilka
Trt, bo ;asovni razpored programa na pikniku iz[el
takrat.
Vsi ;lani so vabljeni, da v naslednjih dveh mesecih
razmislijo in predlagajo programske to;ke za piknik.
Vsaka ideja in predlog sta dobrodo[la, ker je treba
na[e piknike osve/iti in popestriti. Predloge po[ljite
na uredni[tvo Trt ali neposredno podpisanemu organizatorju, ki bo s soorganizatorjem pripravil vse
potrebno za piknik. ■
Gadova pe; septembra 2005

foto Andra/ Povh
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Najavo sestavil stalni organizator Mirko Jan;igaj

Ustvarjalni koti;ek

Pirhi

foto Da[a Kerin Cerkovnik

Bli/ajo se velikono;ni prazniki in
lotili se bomo izdelave pirhov. Da
ne bodo vsako leto enaki, jih bomo
letos okrasili s servietno tehniko. S

prti;ki smo /e okra[evali cvetli;ne
lon;ke in podstavke za kozarce, ker
pa so tokrat na vrsti pirhi, se bomo
okra[evanja lotili nekoliko druga;e.

Otro[ki koti;ek

Za kra[enje s servieti smo v prej[njih temah uporabljali posebno lepilo, tokrat pa bomo, ker /elimo, da
so pirhi tudi u/itni, uporabili jaj;ni
beljak.
Potrebujemo torej serviete z
razli;nimi motivi, [karje, mehak
;opi; in poleg jajc za pirhe [e eno
jajce. Jajca, razen enega, trdo skuhamo. Beljak, ki ga bomo uporabili
za lepilo, prelijemo v skodelico.
Prti;ek razdelimo na tri plasti in
uporabimo le zgornjo – potiskano
plast. Razre/emo jo na ko[;ke, tako
da imamo na nekaterih vzorec, enobarvne pa nare/emo na manj[e
ko[;ke in trakove. Z njimi bomo
lahko lepo zapolnili prostor med
vzorci. Pirh prema/emo z beljakom, nanj polo/imo ko[;ek prti;ka
in ga prema/emo z beljakom. Pri
dodajanju novih ko[;kov pazimo,
da se vzorci ne prekrivajo, in dele
med njimi zapolnimo z enobarvnimi ko[;ki. Ko smo s servietki
oblekli cel pirh, ga previdno polo/imo na kro/nik, da se posu[i. Ko
so pirhi popolnoma suhi, jih lahko
nama/emo z ma[;obo, da se bodo
svetili.
:im lep[e pirhe in lepe praznike
vam /elim.
Potrebujemo> jajca, [karje,
mehak ;opi;, servieti z razli;nimi
vzorci. ■
Da[a Kerin Cerkovnik

“Lisica”, Petra Zajc, 12 let
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Za sladkosnede
Dva prakti;na recepta
Prepri;ana sem, da ste v pustnem
;asu pekle flancate, krofe in [e podobne sla[;ice, ki spadajo v ta ;as.
:e ste, so vam gotovo ostali jaj;ni
beljaki in ne veste, kako bi jih porabile. Pri nas naredimo iz njih tole
sladico, ki jo imamo zelo radi.
Beljakovo pecivo
7 beljakov stepemo v trd sneg, vanj
dodamo 18 dag sladkorne moke z 1
/li;ko vanilijevega sladkorja in
stepamo [e naprej toliko ;asa, da
se masa sveti. Vme[amo [e 7 dag
stopljenega surovega masla, 8 dag
moke, 2 pesti sesekljanih (ne mletih) orehov in nastrgano lupinico
ene pomaran;e, ki jo pred tem
dobro speremo pod vro;o vodo.

Testo stresemo v z maslom namazan in moko potresen peka; in pe;emo pri 180 °C pribli/no pol ure.

Doma;i kup;ki

foto Andra/ Povh

Doma;i kup;ki
Tale recept pa ni po pustu, ampak
je preko celega leta prav dobrodo[el. Zamesimo testo iz 40 dag moke, 25 dag masla (margarine), 10
dag sladkorja, ene /lice limoninega
soka, enega celega jajca in enega
rumenjaka ter – pecilnega pra[ka.
Ko je testo dobro vme[ano, mu
dodamo [e 10 dag narezanih orehov, 10 dag opranih rozin (narezanih) in tudi 10 dag narezane jedilne ;okolade. Ko se je vse skupaj
dobro sprijelo, damo testo po;ivat
na hladno najmanj eno uro. Potem
s kavno /li;ko zajemamo kup;ke,
ki jih polagamo na plo;evinast peka;, oblo/en s peki papirjem. Pe;emo pri 200 °C ok. 15–20 minut. ■
Majda Povh

In memoriam
Je ;as, ki da.
Je ;as, ki vzame.
Pravijo, je ;as, ki celi rane.
In je ;as, ki nikdar ne mine,
Ko zasanja[ se v spomine.
Stric Zvonko Kerin se je rodil 20. 12.
1931 v Velikem Podlogu pri Kr[kem.
Odra[;al je v narodno zavedni
slovenski dru/ini skupaj z bratoma
Brankom in Mirkom ter sestrama
Angelco in Milko, poznej[o partizanko in narodno herojinjo.
Izu;il se je za mizarja in si ustvaril dru/ino. Z /eno Mal;i sta imela pet sinov> Branka, Mirka, Andreja
ter dvoj;ka Romana in Darka. Dva
sinova sta /al /e pokojna.
Na[ stric Zvonko je znal /iveti
/ivljenje. Po srcu je bil dober ;lovek.
Spo[toval je /eno in ljube;e skrbel

za sinove ter cenil ohranjanje vseh
dru/inskih vezi. Kot dober mojster
je opravljal mizarska dela v voja[nici
Cerklje ob Krki, kjer se je tudi
upokojil.
Izredno blizu mu je bila narava
in v prostem ;asu se je ves posvetil
lovu in ribi[tvu. Njegovi kolegi lovci
in ribi;i se ga spominjajo kot predanega in po[tenega ljubitelja vsega
/ivega. Dosledno je upo[teval ribi[ki in lovski kodeks in gotovo je bil
tudi zaradi teh svojih vrlin dolga leta predsednik Lovske dru/ine Veliki Podlog. Rad je potoval s svojo
/eno Mal;i po Sloveniji, v posebno
veselje mu je bilo, ;e sta na svoji poti
zavila v kak obmorski kraj.
S svojo mo;no voljo nam je bil
vsem svetel vzor. Z optimizmom in
s silno energijo je pred petindvajse-
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timi leti premagal te/ko ozdravljivo
bolezen. Ob vsaki neprijetnosti in
nesre;i je ohranjal zdrav razum in
bil v oporo /eni in vsem doma;im.
Hudo nam je bilo, ko smo decembra izvedeli, da se mu zdravstveno stanje naglo slab[a. {e vedno
pa je sanjal o potovanju s svojo Mal;i in upal, da bosta [e kdaj skupaj
videla morje. ?al je njegovo /ivljenje ugasnilo v torek, 17. januarja
2006. Pokopali smo ga na
leskov[kem pokopali[;u na mrzel
januarski dan.
Spominjali se ga bomo kot dobrega, po[tenega in vedrega ;loveka.■
Stricu zapisala v spomin njegova ne;akinja
Darja Mand/uka

Predlog programa društva
Kerini in Stritarji za leto 2006
Upravni odbor Dru[tva Kerini in
Stritarji je na svoji redni seji 14. 3.
2006 na sede/u dru[tva v Ro/ni dolini c. IX\26 v Ljubljani sprejel naslednji program dela za leto 2006.
Izdali bomo [tiri [tevilke Trt.
Ob tem bomo zadr/ali vsebinsko in
tehni;no kakovost na ravni najbolj[ih [tevilk iz preteklosti. Obseg vsake [tevilke bo praviloma 12 strani,
od tega [tiri v [tiribarvnem tisku,
osem pa enobarvnih (;rno-belih).
Trte bodo vsebovale stalne rubrike,
ki so se /e uveljavile, npr. predstavitve poklicev v obliki intervjujev,
predstavitve konji;kov in ljubiteljske dejavnosti, ustvarjalni koti;ek,
otro[ki koti;ek, kuharske recepte,
dedi[;ino stavb ter aktualne teme in
poro;anje o dogodkih.
Izpopolnili bomo spletne strani
dru[tva in jih dopolnjevali skladno z
/eljami in predlogi na[ih ;lanov ter
jih uporabili za obse/nej[e fotoreporta/e, ki ne morejo v Trte. Predvsem bomo s pomo;jo spleta iz;istili genealo[ko deblo.
{e naprej bomo zbirali dokumentarno gradivo, ki bi kasneje lahko slu/ilo za pripravo muzeja. Gle-
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de muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in
Stritarjev pa bomo zbirali predloge
;lanov in preu;ili najbolj[e mo/ne
re[itve, ki bi zagotavljale, da ne
bodo morebitna pomembna gradiva
propadla.
Raziskovanje starej[e zgodovine
prednikov in sorodstvenih vezi,
izhajajo;ih iz prednikov na[ih pradedov in babic, bomo nadaljevali
predvsem v smislu nadaljnjih povezav, kjer bo mogo;e. {e vedno ima
tu vodilno raziskovalno vlogo Janez
Bani;.
Organizirali bomo piknik v
Gadovi pe;i 9. 9. 2006, kot lahko
preberete v obvestilu v Trtah 41.
Ostala dru/enja>
◊ Pogovor z jubilantko Anico Jan;igaj, ki je praznovala okrogli rojstni dan.
◊ Pomladni izlet v okolico Velikih
La[;, kjer so /iveli nekateri na[i
predniki.– 13. maja 2006.
◊ Pogovor o termalnih vodah kot
nadaljevanje razvojne tematike
Podbo;ja izpred treh let (Mirko
Jan;igaj ima prav gotovo kaj zanimivega za bregom).
◊ Ve;er z diapozitivi (svetovni po-

Pro[nja

potnik Andrej Stritar je /e davno
pristal na izziv in [e ;aka, da se
dogovorimo za datum, ko ne bo
kje v tujini).
◊ Ve;er z diapozitivi z Aljo Pregl o
Jemenu, poroki itn.
◊ Bele/enje pripovedi na[ih najstarej[ih ;lanov in intervjujev z njimi
na video- in avdiokasete kot datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr.
za predvajanje odlomkov na
spletnih straneh ali za ;lanke o
Kerinih in Stritarjih.
◊ Zbiranje finan;nih sredstev kot
pomemben pogoj za prehod na
barvni tisk Trt in za novi zbornik.
◊ Zbiranje gradiv za zbornik [t. 2,
ki bo iz[el v letu 2007 in mora pomembno prese;i kakovost prvega. ?elimo tudi, da bi sodelovalo
;im ve; piscev, ki jih bomo nagovorili v Trtah 41. Podrobni na;rt
projekta bo pripravljen maja
2006.
Predlog bo objavljen v Trtah 41 v
pretres ;lanom s sporo;ilom, da bomo veseli dopolnitev in novih idej
ter sodelovanja pri realizaciji! ■
Pripravil Andrej Kerin

}

Vse ;lane Dru[tva Kerini in Stritarji in druge bralce
prosiva za malo pozornosti.
Upravni odbor in uredni[ki odbor namre;
pripravljata nov, izpopolnjen in posodobljen
zbornik in dobili sva zadol/itev, da spet zbirava
nove – stare fotografije. Take, ki same kaj povedo,
in take, da bomo zraven [e kaj napisali. Za dodatne
informacije naju lahko pokli;ete na mobitel [tevilka
041 748 068. Prosiva, da vzamete najino pro[njo kar
se da resno, za kar bova iz srca hvale/ni. Pa lepo
pozdravljeni, vsi bralci Trt.
Vidka Sotler in Majda Cuzak
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Kako sem izvedel, da zna
Janez Banič delati vrbove pišuke
Dragi bralci, pred vami je nekaj besed posve;enih dogodku izpred
devetih let, ko sem izvedel, da je
na[ sorodnik, prizadevni ;lan Dru[tva Kerini in Stritarji ter urednik
Trt dr. Janez Bani; ve[; tudi izdelave pi[;alk – »pi[uk« iz vrbovega
vejevja.
Bilo je aprila leta 1997, ko sem
hodil v [esti razred osnovne [ole
(takrat je bila [e osemletka). Imeli
smo pouk glasbene vzgoje v u;ilnici
na vrhu [ole. Tovari[ica Gu;kova
nas je spodbujala za prispevke za
prihajajo;i dan odprtih vrat ali nekaj podobnega. Ob tem dnevu smo
imeli namre; na [olskem igri[;u
razstavo. V mislih je imela doma
izdelana glasbila. Tako jo je zanimalo, ali ima kdo od nas sorodnico oziroma sorodnika, znanko ali znanca,
ki zna izdelovati glasbila. Temu je
seveda sledilo dopolnilno vpra[anje,
ali bi bila pripravljena oziroma bil
pripravljen tak in[trument izdelati
oziroma posoditi kot razstavni eksponat za prihajajo;i dogodek. Tovari[ica je ob tem z o;mi iskala /a-

rek upanja v razredu. Zunaj se je
prebujala narava, spomladansko
sonce je grelo zemljo, a v razredu je
zavladala smrtna ti[ina.
Potem pa v drugi vrsti dvigne
roko so[olec Vid. Tovari[ica na ;elu
s celim razredom z zanimanjem prisluhne Vidovim besedam. In te se
zmagoslavno glase nekako takole>
“Tovari[ica, Andrej ima sorodnika,
ki izdeluje pi[;ali iz vrbovega vejevja!” Slede; tem besedam se pogledi
razreda in tovari[ice obrnejo proti
meni. Od silnega presene;enja sem
bil za;uden. Do takrat nisem vedel,
da imam sorodnika, ki zna izdelovati glasbila. Po pravici povedano
ob tako velikem sorodstvu o tem
sploh razmi[ljal nisem, [e manj pa,
da katerega pozna so[olec Vid. Tako sem ga z zanimanjem vpra[al po
do tedaj meni neznanem imenu sorodnika s prej omenjenim hobijem
oziroma ve[;ino. Vid je nato z veseljem odgovoril> »To je Janez Bani;.«
Nad tem sem bil presene;en in se
Vidu zahvalil. Tovari[ica me je nato
vpra[ala, ali bi lahko sorodnika Ja-

neza prosil za kak[en primerek take
pi[uke. Pritrdil sem in tako je Mihi
[e isti ve;er poklical bratranca Janeza Bani;a in ga prosil, ali bi lahko
posodil kak[en primerek vrbove
pi[uke. Kasneje mi je Vid povedal,
od kod pozna Janeza Bani;a. Janez
in Vidov dedek sta namre; prijatelja
in tako je Vidu in njegovi sestri
Janez izdelal pi[uki.
Ker se je vegetacija takrat /e
zbujala iz zimskega po;itka, je Janez /e ;ez nekaj dni sporo;il, da je
izdelal dve vrbovi pi[uki. Naslednji
ve;er sva se z Mihijem odpravila v
Murgle k Janezu, ki mi je dal prelepi
pi[uki. Zahvalil sem se mu in obljubil, da bom dogodek zapisal za v
Trte.
Tovari[ica Gu;kova je bila nad
vrbovima pi[ukama Janeza Bani;a
navdu[ena in vesela, da sta bili
lahko razstavni eksponat na dnevu
odprtih vrat.
Ob tem se Janezu [e enkrat zahvaljujem za pi[uki in opro[;am za
dolgoletno zamudo. ■
Andrej Kerin ml.

Na zadnji gumi
Speedway je /e od nekdaj moj najljub[i [port. V vasi je
tudi kar nekaj prijateljev, ki ga imajo radi. Enkrat smo
se dogovorili, da gremo dirkat s kolesi okoli [olskega
igri[;a. Posnemali smo tiste prave mojstre speedwaya.
Na atletski [printerski stezi, dolgi 60 metrov, smo se
posku[ali nau;iti voziti s kolesi po zadnji gumi. Sprva
nam je [lo bolj slabo, zato smo vadili tudi doma. Vsak
dan smo bili bolj[i, saj vaja dela mojstra. Ko smo zares
/e dobro znali, smo prevozili celo stezo na zadnji gumi.
Potem smo znali speljati ovinek le po zadnji. Tisti, ki je
to obvladal, je bil pravi frajer in jaz znam [e danes.
Kdove, mogo;e me pa kdaj opazi tudi kak[na lu[tna
punca. ■
Urban Kerin, 7. razred devetletke
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Urban na kolesu

foto Bo/o Sotler

Priznanji Andreju Kerinu
Ob leto[njem kulturnem prazniku
me je Drejc dobesedno v zadnjem
trenutku povabil v ljubljansko
Lutkovno gledali[;e. Zna[el sem
se na sve;ani podelitvi priznanj
Zveze kulturnih dru[tev Ljubljana, na kateri je predstavnik zveze
Jo/e Osterman mojemu bratu in
na[emu predsedniku Andreju Kerinu podelil srebrno priznanje za
njegovo dolgoletno delo v pevskih
zborih. Bil je edini, ki je priznanje
prejel predvsem za organizacijsko
delo v kulturi.
Na mar;evski seji upravnega
odbora Dru[tva Kerini in Stritarji,
ki je potekala pri Alenki in Drejcu
v Ro/ni dolini, sem imel ;ast, da
sem prisotne seznanil z zgoraj opisanim dogodkom, hkrati pa z novico, ki je bila zaradi njegove skrom-

Jo/e Osterman in Andrej Kerin

nosti tudi zame popolno presene;enje. Drejc je bil namre; imenovan tudi za ;astnega ;lana Akademskega pevskega zbora Tone
Tom[i;.
To je zbor z bogato tradicijo, v
katerem sta pred drugo svetovno
vojno prepevala tudi najin o;e Lojze in stric Li;e, v [tudentskih letih
pa Alenka in Drejc. Pri APZ-ju so
se za to imenovanje odlo;ili /e lani, letos pa so ga s podelitvijo presenetili 22. februarja po koncertu,
ob 70-letnici dirigenta Marka Muniha in hkrati v letu, ko APZ
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praznuje svojih 80 let. Na koncertu je namre; pel APZ, v ob;instvu
pa bilo vsaj 40 pevcev zbora Lipa
zelenela je … Skratka, sama presene;enja.
V obrazlo/itvah, ki ju objavljamo, sta obe priznanji podrobno
utemeljeni.
Ob tem lahko v slogu apezejevcev samo dodam, da je Andrej
Kerin nekaj najbolj[ega, kar se je
moglo zgoditi tudi Dru[tvu Kerini
in Stritarji. ■
Miha Kerin

V dru[tvu Kerini in Stritarji smo [e enkrat ponosni na
na[ega predsednika in mu za zaslu/eni priznanji
iskreno in iz srca ;estitamo!
Uredni[ki odbor Trt, Upravni odbor
in Nadzorni odbor Dru[tva

foto Miha Kerin

Akademski pevski zbor Tone Tom[i;, Ljubljana
Sklep o imenovanju Andreja Kerina za ;astnega
;lana
Na 61. redni letni skup[;ini 26. 10. 2005 je bil soglasno sprejet
sklep o imenovanju Andreja Kerina za ;astnega ;lana
Akademskega pevskega zbora Tone Tom[i; {OU v Ljubljani,
kulturno dru[tvo, z naslednjo obrazlo/itvijo>
Andrej Kerin sodi med najbolj[e, kar se je moglo
zgoditi slovenskemu amaterskemu petju. {tiri desetletja zvestobe zborovskemu petju je zaznamovalo
predvsem desetletje in pol APZ-jevstva. Apezejevskemu gibanju je skupaj z enako ;ute;imi podalj[al /ivljenje z ustanovitvijo in organizacijskim vodstvom
me[anega pevskega zbora Lipa zelenela je …, zborom,
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ki je v svojih dobrih dveh desetletjih obstoja zdru/il in
obogatil [tevilne generacije APZ-jevk in APZ-jevcev,
pa tudi drugih petja /eljnih ljubiteljev, ki so prerasli
[tudentska leta. Kot »stebrni« bariton poleg udejstvovanja v zboru Lipa zelenela je … sodeluje in organizacijsko vodi [e Me[ani pevski zbor KUD SCT. V najplemenitej[em smislu tako izpolnjuje temeljno
zborovsko in s tem tudi apezejevsko poslanstvo raz[irjanja ljubiteljskega pevskega udejstvovanja na
Slovenskem. Andrej brez dvoma poje s srcem.
Andrej pa je tudi najbolj[e, kar se je moglo zgoditi
njegovim sopevkam in sopevcem, ki se v prijateljevanju z njim veselijo /ivljenja /e mnoga desetletja> seveda najve; na vajah in koncertih, a tudi na pohodih,
kolesarjenjih, trgatvah ter ob kdo bi vedel koliko veseljih pri Kerinovih doma. Andreja globoko spo[tujejo kot pevca, prijatelja in esteta s prefinjenim ob;utkom, ki sega od glasbe preko grafike do publicisti;nega dela. Andrej je seveda tudi pozoren mo/, o;e in
dedek in najde ;as za dru/ino.
A najve; Andrej slovenskemu zborovstvu vendarle
daje kot odli;en organizator. Ne samo zato, ker je vsa
leta prepevanja nosil tudi breme organizacije v obeh
svojih sedanjih zborih, ampak predvsem zato, ker
kadar koli je potrebno, prisko;i na pomo; tudi mladim, aktivnim generacijam APZ-ja. Tako je tudi /e
stalni ;lan vseh pripravljalnih odborov vsaj zadnji dve
desetletji, pa tudi pobudnik povezovanja razli;nih
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Zveza kulturnih dru[tev
Ljubljana
Obrazlo/itev za dodelitev
priznanja Andrej Kerin

apezejevskih generacij (Zelenenje Lipe in vsakoletna decembrska
sre;anja pred hotelom Union).
Kljub zavezujo;im in ;asovno zahtevnim zborovskim nalogam pa Andrej ostaja uspe[en in mednarodno priznan strokovnjak za gradbeni[tvo.
Njegovo dolgoletno sodelovanje na razvoju projektnega upravljanja v
Sloveniji prav sedaj prina[a mednarodno priznanje v obliki svetovnega
kongresa za to podro;je, katerega pripravo vodi kot soorganizator
slovenskih Forumov za projektni management in ;lan Mednarodnega
sveta za stro[kovno in/enirstvo.
S sprejemom Andreja Kerina med ;astne ;lane na[ega zbora ne dajemo samo priznanja njegovemu ve;desetletnemu zglednemu delovanju v
slovenskem zborovskem prostoru in njegovi nesebi;ni pripravljenosti
vedno prisko;iti na pomo;, temve; ga /elimo postaviti za vzor vsem nam,
nekdanjim, sedanjim in prihajajo;im generacijam APZ-ja.
Ljubljana, 26. 10. 2005,
predsednica APZ Tone Tom[i;, Polona Kos

Andrej Kerin, gradbeni in/enir, ki
sicer dela v slovenskem gradbenem gigantu SCT, je s svojim organizatorskim delom eden tistih
skromnih in tihih kulturnikov v
mestu, brez katerih danes ne bi
bilo mnogih stvari. Kerin je sicer
odli;en pevec, kar je dokazoval od
svoje mladosti naprej, ko je bil
najprej ;lan APZ Tone Tom[i;,
potem pa je prepeval vsaj [e v
pevskem zboru SCT in v zboru
Lipa zelenela je, pri ;emer pa je v
teh velikih in logisti;no zahtevnih
zborih opravljal poglavitne organizacijske naloge in na ta na;in zagotavljal njihovo normalno in zelo
uspe[no delovanje.
S srebrnim priznanjem, ki ga podeljujemo Andreju Kerinu, /elimo
v Zvezi kulturnih dru[tev Ljubljana pod;rtati tisti del dela v kulturnih dru[tvih, ki morda ni tako
na o;eh javnosti, predstavlja pa
osnovo za njihovo normalno delovanje in dobre med;love[ke odnose, brez katerih ni dobrega kulturnega dela.
Ljubljana, 8. 2. 2006

Zadnja novica
Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da praznujeta 9. 4.
2006 Anica in Viktor Ra;i; zlato poroko. Ob visokem
jubileju se nam je takole zapisalo>
Draga Anica in Viko!
Od srca vama ;estitamo za zlato poroko!
?elimo vama, da 50 let skupnega /ivljenja nadaljujeta v sre;i in zdravju, predvsem pa v ljubezni.
Ljubezen je kot ro/ica,
bolj jo neguje[, lep[e /ivi!

∑

Poziv

}

Vsi Kerini in Stritarji, 13. maja 2006 ob 10.00

na izlet v Velike La[;e

pod vodstvom Janeza Bani;a!
Nedvomno bo zanimivo,
na koncu pa kosilo pri Kuklju.
Odbor dru[tva

Vajini Kerini in Stritarji, 9. 4. 2006

Tema za prihodnjo [tevilko je prosta!
ISSN 1318-895x
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Gregor Cuzak, Irena Didek-Pregl, Mirko Jan;igaj, Alen;ica Kerin,
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Jezikovno korigirala Mojca Stritar Tisk Grif & Pika

Andrej Kerin, Andrej Stritar
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