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Lch 8-9: Amhráin agus Carúil na
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Tá An Post ag soláthar seirbhís chárta Nollag ó Dhaidí na Nollag do pháistí le Gaeilge.
Ní gá do pháistí ach litir a scríobh chuig Daidí na Nollag agus í a chur i gclúdach mar aon le clúdach eile
lena s(h)eoladh féin scríofa agus stampa air.
Tá Glór na nGael chun comhoibriú leis An Post leis an phróiseas a éascú. Má chuireann páistí na
litireacha chugainne beidh muidne ábalta iad a thabhairt chuig An Post in aon bheart amháin.
Iarrtar ar pháistí a litreacha chuig Daidí na Nollag a sheoladh chuig:
Daidí na Nollag
f/c Glór na nGael

Ráth Cairn
Baile Átha Buí
Contae na Mí
C15Y7CY
Tá an Nollag ag druidim linn agus beidh seirbhís an phoist faoi bhrú sna seachtainí romhainn. Ní mór na
litreacha chuig Daidi na Nollaig bheith ag Glór na nGael faoin Mháirt 13 Nollaig 2016.

Déanfar ceiliúradh ar Ghrianstad an Gheimhridh i gceantar Fháinne Chnoc Shliabh
gCuillinn ar an Déardaoin 22ú Nollaig.
Beidh Siúlóid Ghaeilge ann go barr na sléibhe le treoraí áitiúil Seán Mac Diarmada. Beidh
an slua ag imeacht ón charrchlós uachtarach ar Shliabh gCuillinn ar 3:15in.
Le háit a chur in airithe déan teagmháil le hAlison ar +44 28 3082 8594/ nó cuir r-phost
chuig volunteer@ringofgullion.org

Íomhánna thuas ó bharr Shliabh gCuillinn
I ndiaidh na siúlóide tabhair cuairt ar Thí Chulainn le haghaidh ceoil, filíochta agus craic le
Terry Conlon agus Pádraig Carragher ón ghrúpa ceoil Bothán. Beidh Seán Mac Diarmada
ina fhear a’ tí.
Am: 5in-7:30in
Áit: Tí Chulainn, An Mullach Bán, Co. Ard Mhacha
Saorchead isteach

Táimid iontach tógtha le cúrsaí ceardaíochta anseo ag Glór na nGael!
Déanaimid ceardlanna do theaghlaigh go minic & is maith linn triail a bhaint as rudaí úra i gcónaí.
Ag an am seo den bhliain, agus an aimsir fuar, is bealach maith é an cheardaíocht leis na páistí
a choinneáil gnóthach agus iad gafa sa teach!
San eagrán seo den nuachtlitir teaghlaigh, taispeáinfidh muid daoibh an dóigh le
calóga sneachta don Nollaig a dhéanamh as pionnaí éadaigh!

Ar dtús, cad atá uait?
Leis na maisiúcháin a dhéanamh,
tá na rudaí seo a leanas de dhíth:
Pionnaí éadaigh (ocht gcinn do gach calóg)
Gunna gliú te
Peint (d’úsáid muid spraephéint ó Rustoleum)
Ribín leis na calóga a chrochadh

Treoracha
Céim 1: Bain na pionnaí éadaigh as a chéile.
Tá gá an píosa miotail a bhaint amach, le go mbeidh an dá phíosa
adhmaid scartha
Céim 2: Cuir stráice gliú ar an taobh cothrom de
phionna éadaigh. Nuair atá an gliú go fóill te, cur an
dara leath den phionna leis, droim ar droim
Cuir píosa brú air lena choinneáil

Treoracha ar lean:
Céim 3: Le calóg sneachta amháin a dhéanamh
tá gá an próiseas seo a leanúint faoi ocht

Anois, tosóidh muid ag cur na gcalóg le chéile!
Céim 4: Glac dhá phionna agus cur píosa gliú ar an bharr tiubh. Ansin cuir le chéile iad & coinnigh roinnt
brú orthu go dtí go bhfuil siad greamaithe ar a chéile
Anois cuirfidh muid crosóg le chéile, ag leanúint an próiseas céanna ar an dá thaobh

Céim 5: Tar éis an crosóg a dhéanamh, caithfidh muid an ceithre phionna eile a chuir isteach sa cheithre
choirnéal, le go mbeidh cruth chalóg shneachta againn!

Céim 6: Anois agus an chalóg shneachta déanta agat, tá sé
in am péint a chur air.
D’úsáid muid Rusteoleum spraephéint i ndathanna airgid,
ór agus dearg.
Thiocfadh gnáth-phéint a úsáid, agus thiocfadh roinnt
ghealra nó seoid a chur orthu chomh maith.
Pioc píosa deas ribín leis an chalóg a
chrocadh ar do chrann Nollag nó san fhuinneog!

Tada móran uaim don Nollaig
Aon rud amháin nach bhfuil ar fáil
'S ní spéis liomsa na féiríní
Ag bun an chrainn san seomra suí
Ní chrochfaidh mé aon stoca Nollag
An tinteán lom don chéad uair riamh
Níl Santaí in ann mo mhian a shásamh
Is cuma céard a thugann sé
Ní theastaíonn uaim ach rud amháin
Níos mó ná rud ar bith ar domhan
Tabhair dhom (toram) mo mhian is
mó
Níl uaimse don Nollaig ach thúúúú!
Tá na réalta ag lonnradh thuas
'S an sneachta ag tíocht anuas
Chuile pháiste ar bís -- 's gach aon
rud faoi réir
Te teolaí istigh faoin bpluid
Sona sásta lenár gcuid
Codlaidh go sámh
Tá fhios a'd anois go bhfuil Santaí
insan sleigh ..
Bhuel, nár bhreá dá mbeadh an Nollaig linn gach lá
Daoine ag spaoi , gealgháireach ar a
sáimhín só gan fáth
Bhuel, nárr bhreá dá mbeadh an Nollaig linn gach lá
Ceol na cloig ag fógairt na Nollag

B'í Oíche Nollaig í
'S mé i gcart na n-óltach
Deir seanfhear 'n aice liom, 'Sí mo
Nollaig dheireadh í
'Sin chas sé amhrán
An "rare old mountain dew"
Chrom mé mo cheann go ciúin
's mé cuimhniú fútsa
Mé ádhúil leis an gceann
Ghrú (ghnóthaigh) dhom eighteen to
one
Airím istigh mo chroí
Gur dhúinne an bhliain seo romhainn
So, Nollaig Shona dhuit,
Is tú mo bheabaí
Feicim ár lá ag tíocht
Go mbeidh gach rud togha dhúinn
Tá na cairr ar nós tí (tithe)
'S na habhainn lán le hór
Ach tá goimh ghéar sa ngaoth
Ní haon áit í gan glór
Nuair a thóg tú mo lámh
Ar ár gcéad Nollaig riamh
Gheall tú dhom Broadway
'S gach a raibh insan tír.

Tú bhí dathúil
Bhí tú pretty
Bhfuil na soilse lasta 's an crann
Banríon New York City
crochta sa hall?
Bhfuil an litir curtha 's mbeidh Santaí Ní raibh críoch leis an scléip
teacht ar ball?
Bhí an chraic 's spraoi thar barr
A mbeidh na reindeer i mbun oibre? Sinatra ag swingeáil
'S a bhfuil tú in ann a rá?
Na cloig 's iad ag ringeáil
Go raibh tú an-mhaith 's gur ort a
Muid ag pógadh 's ag damhsa
bheas an t-ádh
Gan imní faoin saol
Bhuel -- seo chugainn an Nollaig
Chuile dhuine ar bís faoi
Bliain nua mhaith a'd
'Nois an t-am le 'aidh spóirt 's spraoi
Bhuel -- seo chugainn an Nollaig
Chuile dhuine ar bís faoi
Bliain nua mhaith a'd
'Nois an t-am le 'aidh spóirt 's spraoi

Buach(ail)lí an NYPD choir
Iad a' casadh Galway Bay
'S ceol na gclog ag seinnt amach
Ar Chhristmas Day
Is tú an bum
Is tú an punk

A shean sclíteach ar junk
Sínte i gcrap ansin thall mar bheadh
cailleach sa gclúid
A shlíbhín, a chonúis
'Chacsmuitín an donais
Nollaig Shona mo thóin,
Nár feicead 'ríst ceann

Buach(ail)lí an NYPD choir
Iad a' casadh Galway Bay
'S ceol na gclog ag seinnt amach
Ar Chhristmas Day
Bhí saol breá romhamsa
Bhuel, sin deir gach duine
Sciob tú mo bhroinglóid uaim
An chéad uair chas me ort
Tá siad liom i gcónaí, a bheaib
I dtaisce i mo chroí
Na fág me 'nois a mhnaoi
'S tú bun is barr mo shaoilse
Buach(ail)lí an NYPD choir
Iad a' casadh Galway Bay
'S ceol na gclog ag seinnt amach
Ar Chhristmas Day

Ar an drochuair níl na focail againn
don amhrán galánta seo ach brúigh ar
an teideal le héisteacht leis. Tá sé go
hálainn ar fad.

bheas an t-ádh

Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.
Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.
Tá'n Nollaig buailte linn,
Tá áthas ins an aer,
Tá sneachta ar an talamh,
Tá réaltaí ins an spéir.
Tá muid ag dul a chodladh
's tá ár stocaí réidh.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois
Anuas an simléar.
Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.
Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.
A Dhaidí, brostaigh ort,
's cuir do mhála síos.
Líon suas na stocaí beaga
le féiríní arís.
Is mithid duit imeacht
suas an simléar.
Tá páistí beaga ag fanacht leat
i ngach aon áit faoin spéir.
Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.
Bualadh bos, bualadh bos,
bualadh bos go léir.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anois,
anuas an simléar.

Ní fada uainn anois an Nollaig
Loinnir geal sa spéir
Sceitiminí ar gach aon aoibh
Sp-raoi ar chuile thaobh
Ag damhsa thart faoin draíocht atá
san aer
Oh, ní fada uainn anois an Nollaig
Gáire i ngach aon áit
Ach an rud is áille riamh dá bhfaca tú
id’ shaol
Ná do ghrá geal glé

Tada móran uaim don Nollaig
Rud amháin nach bhfuil ar fáil
Is cuma liom faoi féiríní
Bun an chrainn sa seomra suí
Ní chrochfaidh mé aon stoca Nollag
Tinteán lom don chéad uair riamh
Níl Santaí n‘an’ mo mhian a shásamh
Is cuma céard a thugann sé
Ní theastaíonn uaim ach rud amháin
Níos mó ná rud ar bith ar domhan
Toram mo mhian is móóó
Níl uaimse don Nollaig ach thúúúú!
Tá na réalta ag lonnradh thuas
'S an sneachta ag tíocht anuas
Chuile pháiste ar bís 's gach aon rud
faoi réir
Te teolaí istigh faoin bpluid
Sona sásta lenár gcuid
Téigh a chodladh ‘nois
Nach bhuil ‘s a'd go bhfuil Santaí ina
shleigh
Bhuel, nár bhreá dá mbeadh an Nollaig linn gach lá
Daoine spaoi , gealgháireach ar a
sáimhín só gan fáth
Bhuel, nár bhreá dá mbeadh an Nollaig linn gach lá
Tá na cloig ag fógairt na Nollag
Bhfuil na soilse lasta ‘s an crann
crochta sa hall?
Bhfuil an litir curtha ‘s mbeidh Santaí
teacht ar ball?
Bhfuil na réinfhia i mbun oibre?
'S a bhfuil tusa in ann a rá?
Go raibh tú an-mhaith 's gur ort a

Bhuel - seo chugainn an Nollaig
Chuile dhuine ar bís faoi
Bliain nua mhaith a'd
'Nois an t-am le 'aidh spóirt 's spraoi

