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POZDRAVLJENO, LETO 2013!
:lovek je ;udovito bitje. :udodelnik, v;asih tudi ;udak. – Zemlja (svet) je
rajski vrt. Ki nam je bil poklonjen kar tako. Za igra;o nekomu, ki mu do danes
(leta 2012) še ne vemo imena, kaj šele, da bi ga v resnici poznali in prav cenili.
Domišljamo pa si, da smo mu vsak dan bliže, da ga vsak dan bolj poznamo in z
njim sodelujemo v nebeško peklenski igri, ki se ji re;e življenje.
Spoznavamo sebe in svet, obzorje našega spoznanja je vsak dan širše, hkrati
pa je tudi tema našega neznanja vsak dan gostejša in zagatnejša. Bili so ;asi, ko
smo ponosno vzklikali Gradimo nov svet! – In kaj smo zgradili| Zgradili smo
neko spako, ki se nam zdaj posmehuje. Kot karikatura ;loveka na za;etku enaindvajsetega stoletja. No, prav! Živimo v ;asu, ko vsi prisegamo na demokracijo,
zato sem si tudi jaz dovolil to majhno ekskurzijo proti peklu, ki ga opazujemo
ali pa tudi že ;utimo na svojih hrbtih njegove peko;e ognjene zublje.
Ampak za božjo voljo, ustavimo se rajši za trenutek pri svetlejši in vzpodbudnejši misli o našem ;asu, ozrimo se na svetlo zvezdo, ki jo nosimo v svojih
srcih, pa zanjo niti ne vemo.
Pred kratkim sem bral našega znamenitega psihologa Antona Trstenjaka.
Lepo zna povedati, kaj je narobe z našim življenjem. Kako enostavno in
prepri;ljivo ti zna opisati, kaj nam je prinesel razvoj znanosti in tehnike. Veliko
lepega in dragocenega, a žal tudi manj lepega in pogrošnega. Namre;, s tehniko
in njenimi ;udovitimi izumi se je zelo pove;ala hitrost življenja, stopnjeval pa se
je tudi ;lovekov notranji nemir. Danes živimo tako hitro, da nimamo ve; ;asa
živeti, kakor pravi Trstenjak. Seveda se tu takoj pojavi vprašanje, kaj to pomeni
živeti in kaj je notranji mir.
Da, da, ;lovekov notranji mir, za to dragocenost nam gre. Zdaj je na
mo;nem prepihu in moramo se kar pošteno potruditi, da ga – ta znameniti
notranji mir – v kakšnem sre;nem ali pa vsaj slovesnem trenutku vendarle
za;utimo. In ob mejnikih, kakršno je novo leto, si drug drugemu želimo vse
najboljše> sre;e, zdravja, veselja … In ob teh željah mislimo seveda tudi ali pa
predvsem na notranji mir. Mir, ki ga hudo ogrožajo vragolije današnjega hrupnega sveta, mir kot dobrino, za katero se moramo že kar boriti. Sliši in bere
se najbrž precej staromodno, a vseeno> tega notranjega miru vam želim, dragi
Kerini in Stritarji, in vam po Trtah pošiljam lep novoletni pozdrav!
Vaš Janez Bani;
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Demonstracije
v Ljubljani
Veseli december se je letos v Ljubljani za;el prav
nenavadno in neobi;ajno. Medtem ko je ljubljanski
župan Zoran Jankovi; ravno dajal navodila za prižiganje novoletnih lu;k po vsem starem delu mesta in
so gru;e otrok že nestrpno ;akale na ta trenutek, se
je nedale; stran, na Trgu republike pred parlamentom, zbrala impresivna, nekajtiso;glava množica
ljudi na demonstracijah. To so bile prve tako
množi;ne demonstracije po ve; kot dvajsetih letih,
na katerih so sodelovali prakti;no vsi sloji, pripadniki vseh družbenih skupin, ki so protestirali proti
vsem oblastnikom v parlamentu in oblasti na sploh.
To pa zaradi nespodobnega in neodgovornega obna-

Kongresni trg ob demostracijah sindikata 17. 11. 2012

2

šanja, zavajanja, laganja, sprenevedanja in nepoštenega ravnanja na položajih in na mestih, kjer bi morali še kako odgovorno in pošteno skrbeti za skupno
dobro vseh nas. Ko pa so se protesti na trgu ravno
zaklju;evali, so skupine zakrinkanih razbija;ev namerno povzro;ile vsesplošno zmedo in nepotrebno
nasilje. Policija je bila prisiljena posredovati in v bolnici je kon;alo ve; deset ljudi, med njimi še najve;
policistov. Med sodelujo;imi je bilo ve; naših ;lanov, nekateri tudi s fotoaparati, ki so zabeležili dogajanje pred parlamentom in še kasneje.
Protesti naj bi se nadaljevali še globoko v december in po mojem mnenju se bodo še naprej. Gre na-

mre; za tisto, o ;emer sem že nekajkrat pisal v uvodnikih> o koncu sveta. Seveda se imate vso pravico
nasmehniti mojim besedam, ampak tisto o koncu ni
bilo mišljeno fizi;no, da bo svet eksplodiral ali se
razsul na atome. Gre bolj za splošno preobrazbo odnosov na svetu, katerih najpomembnejši del smo mi,
ljudje. Nezmožnost in neu;inkovitost zdajšnjega
družbenega sistema, ki ga imenujemo kapitalizem,
se po;asi sesuvata. Pri nas pa še toliko bolj, ker smo
majhna skupnost in se to še prej vidi in ob;uti.
Po;asi se bomo morali za;eti obnašati popolnoma
druga;e> ni; ve; sprenevedanj in laži, zavajanj in goljufanj. Odgovornost za svoja ravnanja mora prevze-

ti vsak nase in seveda tudi posledice. Oblastnikom,
ki ne vidijo, da se jim maje svet pod nogami, ne bo
ni; pomagalo – posloviti se bodo morali od oblasti.
Vendar na njihovo mesto ne bodo stopili zdajšnji
«vodilni prevratniki», ki se, kot vidimo v zgodovini,
potem povampirijo in smo spet na istem ali pa še na
slabšem. Verjetno ne bo ve; takih sistemskih «piramid», kot so sedaj, ampak se bo vse skupaj dogajalo
bolj na isti ravni, «vodoravno», z medsebojnim dogovarjanjem, sodelovanjem in vedno s kar najve;jo
odgovornostjo. Moja utopija ali groba realnost| Kdo
bi to vedel, še «šlogarca» najbrž ne ...!
Peter Povh

Kordon policije in delitev nageljnov na Trgu republike 30. 11. 2012

Znana sporo;ila demonstrantov, Kongresni trg 30. 11. 2012

Premik demonstrantov proti Stritarjevi ulici

Mirno in dostojanstveno pred magistratom 7. 12. 2012
Vse fotografije Miha Kerin
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Dvojčici Ana in Amalija
sta praznovali
80. rojstni dan
Letos junija sta praznovali Anica in Mal;i, rojeni
Kerin. Kakšna lepa obletnica in velika radost in veselje, da sta skupaj do;akali 80. rojstni dan.
Uredniški odbor ;asopisa Trte je na zadnji seji
sklenil, da ju preseneti z obiskom in s tem izpolni
na;rtovani program dela v letu 2012.
Dogovorili smo se za petek, 16. november 2012. S
šopkoma vrtnic in skromnim darilom smo se k njima
odpravili predsednik Andrej Kerin, Andrej Kerin ml.,
Ton;ka in Jože Kova;i; ter Božo in Vidka Sotler. Najprej smo zavili v Podlog k Mal;i, ki nas je pri;akala s
prešernim nasmehom kot vedno, kadar sem jo obiskala. Postregla nam je zelo dober jabol;ni in sirov zavitek. Potem smo se dogovorili, da gre z nami naprej v
Cerklje, k sestri Anici, da skupaj nadaljujemo pogovor. Tudi Anica nas je bila zelo vesela in nas je vse povabila za mizo na klepet in pojedino.
Svoje življenje sta opisali dokaj optimisti;no,
;eprav sta bili tako reko; siroti, brez mame.
Mama jima je umrla, ko sta bili stari dve leti, njuna
starejša sestra Zofija je imela takrat dobra tri, brat
Janko pa pol leta.
V vsej nesre;i in žalosti, ki je sledila dogodkom v
družini Janeza Kerina, so imeli ti otroci sre;o, da so bili
okrog njih dobri ljudje, v prvi vrsti sosedje in sorodniki.
Najprej sta omenili dobroto moje stare mame Karoline
Žugi;, ki je bila njihova soseda in v tistih najhujših trenutkih druga mama (tudi Karolina je kot otrok izgubila svojo mamo). Cela družina Žugi; jim je bila v veliko
oporo. Prav prisr;no sta pripovedovali o tem, kako sta
šli k Žugi;evim po vrtu navzdol, pa ;ez ograjo … :e se
še kdo spomni moje stare mame, si gotovo lahko pred-

stavlja, da so Žugi;evi s sosedi delili tisto skromno, kar
so imeli.
O;e Janez Kerin se je potem drugi; poro;il in otroci so dobili krušno mamo. Hvalabogu, da je k hiši prišla ženska roka! Dobili so mamo Jožefo, ki jim je izkazovala skrb in ljubezen, kolikor je pa; zmogla in znala.
:ez dve leti so dobili polsestro Jožefo, ki je, žal, devetletna umrla nesre;ne smrti.
Osnovno šolo sta Anica in Mal;i obiskovali v Svetem
Križu. Poleg šole sta pogosto pomagali delati na kmetiji.
Vsake pridne roke so pripomogle k boljšemu pridelku.
Kot dekleti, danes bi rekli najstnici, sta se prav radi
družili z drugimi mladimi na vasi, tako fanti kot dekleti.
Zelo radi sta plesali, na razna druženja imata prav lepe
spomine. Pomembno se jima zdi, da sta lahko pomagali
v gostilni, ki jo je imel najeto najprej stric Janez s teto
Fani, pozneje pa moj o;e Pepi, saj sta se veliko nau;ili in
spoznali nove ljudi, ne nazadnje pa tudi kaj zaslužili.
Najprej je pomagala v gostilni Anica, potem pa tudi
Mal;i, ko je gostilno prevzel Pepi z Vido. Stric Pepi jima
je bil kot drugi o;e, saj je njihov o;e umrl že leta 1948.
Prvi; sem tudi slišala, kako sta se pri njih v veliki
hiši (kot danes dnevna soba) sestajala moja mama in
o;e, ko sta bila dekle in fant. Otroci so morali ven, ko
je prišel stric Pepi, poklicat sosedo Vido, da sta za
kratek ;as ostala sama. In pogosto sta jokala.
Še ena zanimivost iz tistih ;asov. Mal;i je povedala, kako je mojemu bratu, ko je bil majhen, dala mleko
s praženo moko, kar so takrat otroci jedli, ;e mame
niso imele mleka. Jožko je spil polno stekleni;ko, potem bi pa skoraj umrl. Tako hudo ga je napenjalo, da
ga je komaj rešila babica s klizmo.

V intervjuju je bila dokaj zgovorna predvsem Mal;i (od leve spraševalka
Vidka, obiskovalka Ton;ka ter Mal;i)

Voš;ila smo opravili za obe dvoj;ici ob prihodu k Anici v Cerklje
Foto Božo Sotler
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Mal;i se je poro;ila prva. Prav
zanimivo je pripovedovala, kako je
za;el v gostilno strica Pepija zahajati
fant Zvonko Kerin. Najprej ji ni bil
vše;. Bil je premalo zgovoren, sedel
je nekje v kotu in jo od dale; opazoval. Ampak bo že držalo, da prav
dolgo to ni trajalo, kajti Mal;i se je
poro;ila pri svojih 21 letih. Rodila je
pet otrok, same fante, prvi, Branko,
je žal umrl, star tri mesece. S svojim
Zvonkom je Mal;i imela lepo življenje. Veliko optimizma in dobre volje.
Pogreša ga, ker je pred leti zbolel in
umrl. Vendar ji danes lepšajo življenje sinovi z družinami in predvsem
vnuki. Pa tudi pravnuke že ima. Da ji
ni dolg;as, vsak dan skuha zase in za
sinovo družino, s katero živi v isti
hiši. Moram re;i, da se prav dobro
drži, da je relativno zdrava in zadovoljna. Da bi šlo le tako naprej!
Anica se je poro;ila, ko je bila
stara 24 let (jaz pa takrat pet).
Poro;ila se je namre; tako reko; iz
naše hiše. Še prav dobro se spominjam, kako je hodil v vas Viktor
Ra;i;. S kolesom je prihajal skozi
Šutno v Sv. Križ. Potem sva ga spre-

mili do Mutve, ko se je vra;al. Opazovala sem, kdaj se bosta „lub;kala“.
Bilo je prav veselo, ko se je poro;ila
v gostilno. Z mojo mamo sta skupaj
obiskovali te;aj gostinstva v :ateških toplicah. Baje ji je moja mama
svetovala, naj se ga udeleži, ker gre
pa; za gospodinjo v gostilno.
Ko je šla Anica „na oglede“ k
Ra;i;em, sem bila slu;ajno z njo in
povedala mi je, da sem takrat prvi;
pila pravo kavo. Olala! Da ne govorim o tem, da jo je Viktor ;akal nekje
v Buše;i vasi, ker je prišlo do nesporazuma zaradi nedostavljene pošte.
Ampak ljubezni ne ustavi nobena
zapreka! V zakonu so se jima rodili
trije otroci, dvoj;ka in še sin. Nadaljujejo gostinsko tradicijo. Anica in
Viktor se vsak dan znova veselita s
svojo družino. Imate vnuke in pravnuka, ki zapolnjujejo njune dni z
veseljem in sre;o.
:as je kar hitro minil in klepet
smo morali zaklju;iti. Viktor nam
je podaril še doma; kostanjev med
in zadovoljni smo se razšli. Hvala
za gostoljubje! Še na mnoga leta!
Vida Sotler

Mal;i z vnukinjo Tjašo

Anica med intervjujem< Jože je kar zamaknjen

Anica nas je pri;akala med rožami na ganku.

Najprej smo se ustavili pri Amaliji (od leve Andrej ml., Mal;i, Jože in Božo)

Fotografije AK
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Bine Volčič
išče šefa Gostilne
Bine, pred enim letom smo se pogovarjali o 4.
festivalu kulinarike v ljubljanskem Grand hotelu
Union, kjer sta s Katarino postavila nov koncept
kulinari;nega festivala, ki je temeljil na avtorski
kuhinji mladih slovenskih chefov in njihovih kuharskih predstavitvah v živo na odru. Letos pa te
lahko celotna Slovenija skoraj vsak ve;er spremlja
na svojih televizijskih zaslonih, kjer tekmovalcem
v resni;nostnem šovu Pop TV predajaš svoje kuharsko znanje in iš;eš „šefa” Gostilne, trenutno
najbolj popularnega gostinskega obrata pri nas.

Kaj si želel tekmovalce v kratkih desetih tednih
nau;iti|
Želel sem jim pokazati, kaj pomeni profesionalna
brigadna kuhinja in koliko truda oziroma vsakodnevnega garanja je potrebnega za vrhunsko pripravljen
krožnik. Z izobraževalnega vidika je to zelo zahteven
projekt, saj sem hotel tekmovalcem v tem kratkem
;asu predati ;im ve; svojega znanja, od raznovrstnih
kuharskih tehnik, organizacije dela in sistema predpriprave hrane do kreativnega razmišljanja v kuhinji
in sodelovanja v timu.

Kaj te je kot vrhunskega kuharja spodbudilo, da si
se odlo;il za sodelovanje v šovu Gostilna iš;e šefa|
Najprej je bila to odgovornost, da gostinstvo realno
predstavimo kot garaški, a neizmerno kreativen poklic,
kjer nam zadovoljstvo naših gostov daje pravi zagon za
naprej. Enako velika je bila odgovornost zaradi „odprte“
profesionalne kuhinje, saj kamere prikazujejo celotno
ozadje priprave hrane. Veseli me, da tudi zaradi tega
šova ljudje ve; razmišljajo o hrani in njeni pripravi ter
tako bolj cenijo naš poklic. Upam, da bo naslednje leto
ve; vpisa na gostinske šole … Ker pa sem po naravi tudi
malo tekmovalen, sem sam sebi postavil izziv – kako na
noge postaviti najbolj popularno gostilno v Sloveniji in
v desetih tednih usposobiti šefa gostilne, ki bo dnevno
postregel vsaj sto gostov po mojih standardih.

Se tvoja pri;akovanja uresni;ujejo|
Ja, moja pri;akovanja so celo presežena. Glede na
velik napredek tekmovalcev sem zadovoljen s svojim
mentorskim delom, v kuhinji suvereno obvladajo
svoje naloge in vsak dan so bolj samozavestni v vlogi
šefa in vodje ekipe. Ko sem za Gostilno zasnoval kuhinjo, kulinari;no ponudbo in gostinski sistem, sem
bil tudi radoveden, kako bo širša slovenska publika
sprejela nove okuse sicer obi;ajnih jedi. Odzivi so
odli;ni in vesel sem, da gostje širijo svoje kulinari;ne
horizonte, posledi;no pa bodo slovenski gostinci bolj
motivirani ali celo prisiljeni dvigniti nivo gostinske
ponudbe. Po drugi strani pa smo s šovom vsem gledalcem, ki niso imeli prej nobenega stika s profesionalno kuhinjo, odprli vrata v popolnoma nov svet,
navdušenim ljubiteljskim kuharjem pa ponudili priložnost, da nadgradijo svoje znanje in spoznajo še
kakšno novo kuharsko tehniko.
Kako snemanje šova usklajuješ z osebnim življenjem, sredi novembra se je vajina družina pove;ala
in je Vane dobil sestrico Tajdo|
Kjer je volja, tam je pot. Pohvaliti pa moram tudi
stare starše, ki nam prijazno pomagajo, in tako je vse
skupaj veliko manj stresno.

Chef Bine Vol;i; med izvajanjem kontrole

Foto Roman Šipi;
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Kaj pa tvoji na;rt za prihodnost|
Kuharska šola je moja dolgoletna želja in prepri;an
sem, da bo kmalu prišel pravi trenutek, ko bom lahko
tako profesionalnim kot ljubiteljskim kuharjem na
najvišji ravni predal svoje znanje. Do takrat pa bom s
svojo ekipo ustvarjal v restavraciji Promenada na Bledu, u;il na kulinari;nih te;ajih in sodeloval pri kvalitetnih kuharskih projektih.
Andrej Kerin ml.

Ustvarjalni koti;ek

Papirnato letalo
Za izdelavo letala potrebujemo list
papirja A4 format in natan;nost.

In potem prepogni konico proti
spodnjem koncu papirja.

Zgornji levi vogal primi in ga prepogni kot kaže slika.

Nato naredi enako kot na tretji nalogi.
Nato zgornji desni vogal prepogni
enako kot levi kot le da v drugo
smer.

In konico daj proti konici zgornjega dela

Potem oba stranska vogala prepogni proti sredini.
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Za konec pa ga prepogni, da izgleda kot na sliki.
Gašper Cerkovnik

Otro[ki koti;ek

Šolski krožek UNESCO
Glede na stanje v naši državi, ko se vrstijo protesti, ki se jih redno udeležujeva,
ne smemo obupati. Mislim in upam, da se
premiki v glavah ljudi že dogajajo. Naši
vnuki bodo gotovo zaživeli v bolj
demokrati;ni in socialno prijazni državi.
Mo;no jim želim.
Naša Stela hodi v prvi razred Osnovne šole Ledina. Obiskuje tudi krožek
UNESCO. Ko jo je dedi Božo vprašal, kaj
je to UNESCO*, mu je prvošolka Stela
odgovorila s primerom>
Veš, to je tako. :e sta dva, ki igrata
razli;na instrumenta in tudi razli;no melodijo, se pa; ne sliši dobro, ker nista
usklajena, se sliši kot hrup. :e pa se dogovorita, da bosta zaigrala skupaj isto
melodijo, potem je to dobro za vse.
* UNESCO – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo
Vidka Sotler

Darila

Kalina Wedam, u;enka 1. razreda OŠ Martina Krpana si za novo leto želi, da bi imeli tudi
najbolj revni otroci vsaj malo denarja.

Stela Sotler, 6 let.
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Smrekice z okraski

Tjaša Cerkovnik 8 let

Spletne strani društva
Kerini in Stritarji
Kmalu bo minilo pol leta, odkar smo obnovili spletno
stran Društva Kerinov in Stritarjev. Stran je dobila novo,
zanimivejšo podobo, najvažneje pa je, da jo pogosteje
obnavljamo. Trudimo se, da bi bile strani ;im bolj
aktualne. :eprav nam to v popolnosti še ne uspeva,
menim, da gre na bolje.
Najprej bi vas povabil, da si novo spletno stran ogledate na www.trte.org. Ponuja vam naslednje vsebine>
Novice nas na kratko obveš;ajo o zanimivih dogodkih
v zadnjem obdobju, omogo;ajo hiter dostop do zadnjih
številk ;asopisa Trte, dostop do strani društva na Facebooku, za ;lane odborov društva pa je tu možna prijava za
dostop do raznih zapisnikov (Upravni odbor, Uredniški
odbor Trt, Uredniški odbor spletnih strani, Nadzorni odbor) pod :lanskimi vsebinami na strani Predstavitev<
Ω PREDSTAVITEV prinaša predstavitev društva in
podstrani, ki pa še niso zaživele, predvsem zaradi
vprašanj v zvezi z zaš;ito osebnih podatkov>
IMENIK :LANOV
DRUŽINSKO DREVO
STATISTIKA
Ω :LANSKA VSEBINA – do katere lahko pridejo vsi
;lani Društva K & S, ;e so ;lanki splošnega zna;aja, za
zapisnike, ki se nanašajo na ;lane odborov, pa z registracijo in geslom<
Ω TRTE omogo;ajo dostop do vseh vsebin našega ;asopisa Trte po letnikih< v naslednjem obdobju bomo poskusili vnesti tudi vse številke do 28, ki jih nismo imeli v
digitalni obliki<
Ω GALERIJA, katere del je že na prvi strani (Novice),
predstavlja fotografske dosežke in potopise ;lanov. In
na koncu še
Ω KONTAKT, kjer imate naslov društva in obrazec
za pošiljanje obvestil društvu po e-pošti.

Spletna stran

Spletno stran torej imamo, mi jo bomo ;im bolj pogosto obnavljali, vi nam boste pa s poslanimi predlogi,
;lanki in fotografijami omogo;ili, da bo pestrejša.

Obiš;ite nas na spletni strani
www.trte.org.
V imenu ;lanov Uredniškega odbora spletnih strani
Božo Sotler, Jože Kova;i; ml., Andrej Kerin ml., Katarina
Kerin.
Božo Sotler

Društvo na Facebooku
Izbor in prenos Špela Razpotnik
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Križanka

Kaj naj spremlja
Kerine in Stritarje
v letu 2013?

10

Dva jubileja
Lajko Milisavljevič, 20. 7. 1943–8. 12. 2002
10 let od prerane smrti

Pred desetimi leti smo v Trtah
poro;ali o tragi;ni smrti našega
prijatelja Lajka Milisavljevi;a, ki je
bil neskon;no predan zbiratelj
ljudskega izro;ila predvsem na Koroškem od Zilje prek Roža in Podjune vse do skrajnih meja, do koder
je kdaj koli segala slovenska beseda. Podrobno je poznal nare;ja in
vse nianse izgovarjave v razli;nih
zaselkih, snemal je z magnetofonom, zapisoval besedila in izdelal
notne zapise posnetih pesmi ob
ohcetih, novoletnih in trikraljevskih koledovanjih, štehvanjih …
Zapisal je veliko priredb ljudskih pesmi, ki bodo neko; gotovo
zagledali lu; sveta v obliki knjižne
izdaje. Tudi Kerinom in Stritarjem
je poklonil priredbe in zapise nekaj pesmi, ki so mu jih zapeli naši
;lani društva in sorodniki, katerih
spomin sega še v prvo polovico 20.
stoletja. En tak zapis smo objavili
tudi v drugem zborniku Kerinov in
Stritarjev, ki je izšel leta 2010. Pesem nosi naslov Ko banda zadoni.
Njegovo najve;je delo je bilo sistematsko vodenje zbora Rož iz Šentjakoba na Koroškem, ki ga je tudi

Fotografija s koncerta

Foto AK

sam ustanovil. V domala treh desetletjih je izvedel številne prepoznavne in nepozabne stilske koncerte, ki
so doživeli neverjetno veliko ponovitev, pesmi zatiranih narodov sveta
Ponižani in razžaljeni npr. kar petdeset ponovitev. Z zborom Lipa zelenela je … je leta 1985 pripravil projekt Sto in ena vigred Zdravka
Švikarši;a ob skladateljevem stoprvem rojstnem dnevu. Tudi zato smo

pevci zbora Rož, otroškega zbor;ka
Rožce in MePZ Lipa zelenela je … v
Šentjakobu v Rožu 14. decembra
2012 izvedli prisr;en skupni koncert
v po;astitev desetletnice Lajkove
smrti. Koncert je bil inventivno zasnovan kot celovita multimedijska
predstava in pisan na kožo vsem, ki
smo Lajka poznali ali pa zdaj uživamo sadove njegovega dela.
Andrej Kerin

90 let rojstva
Staneta Kerina
Prvega decembra 2012 je minilo 90 let, odkar se je v Podbo;ju
rodil Stane Kerin, uporni dijak bežigrajske gimnazije v Ljubljani,
zaveden Slovenec, talec v vihri druge svetove vojne.
Stanetu v spomin sva ta dan Miha in Andrej Kerin ml. na
grob v spominskem parku talcev na ljubljanskih Žalah položila
cvetje.
Andrej Kerin ml.
Foto Miha Kerin
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Zadnje novice

Novorojenka Tajda

Lara Ana Kerin

4. decembra smo prejeli v uredništvo Trt spodnje
sporo;ilo Katarine Berglez.
Živjo, Andrej,
kon;no ti pošiljam Tajdino slikico in tekst>
12. novembra 2012 je bratca Vaneta razveselila sestrica Tajda – majhna štru;ka pridno je in spi, najbolj
pa uživa v naro;ju mamice Katarine in atija Bineta.
LP
Katarina

NAJ SE PREDSTAVIM
Na lep son;ni ponedeljek, 21. maja 2012, ob 16.36
sem prikukala na svet. Takrat sem bila težka 4000 g in
velika 51 cm. S svojim prihodom sem neskon;no razveselila mamico Leo Agato, atija Mitja, dedija Andreja,
babico Miro in seveda strica (botr;ka) Roka. Sem tudi
tretja pravnu;ka Mal;i (Amalije) Kerin iz Velikega
Podloga. To je samo del;ek mojih najbližjih.
Sedaj sem stara
že dobrih šest mesecev. Vsi moji mi pravijo, da sem zelo pridna, in jaz se jim
tako rada smejem.
Vsak dan odkrijem
kaj novega in se pridno u;im. Sedaj je
na vrsti premikanje
(plazenje). Gre mi
že kar dobro.
Pozdrav;ek vsem
in obenem tudi zdravo, sre;e in ljubezni
polno novo leto 2013!
Lara Ana Kerin in
ati Mitja Kerin

pozicija spletnega naslova

37 mm

2r

Katarini in Binetu iskreno čestitamo,
mali Tajdi pa želimo veliko sreče
r
na življenjski
w w w . kpoti!
rka.si
Kerini in Stritarji

w w w. k r k a . s i

Draga Lara,
Lepo je, da si se nam oglasila,
zdaj ko se že plaziš.
Za to se ti zahvaljujemo,
hkrati pa ti želimo veliko mirnih in zdravih
let, mamici Lei Agati in atiju Mitji
pa iskreno čestitamo!
Kerini in Stritarji

Spletni naslov

Pisava
Za tiskane medije: Avant Garde
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