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Lch 3: Lá Fhéile Vailintín
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Lch 7: Rannóg na nDaoine Óga

Nílimid ag glacadh le tuilleadh iarratas don deireadh seachtaine I gColáiste na Rinne, Gaeltacht
na nDéise ó 17-19 Feabhra. Tá gach áit lán anois ach buíochas le cách a rinne fiosrúcháin.
Beidh deireadh seachtaine eile do theaghlaigh Gaeilge eagraithe i gCúige Mumhan ón Aoine 29
Meán Fómhair go Domhnach 01 Deireadh Fómhair 2017. Tá gach eolas ar fáil
ó cabrini@glornangael.ie nó 083-4455914. Cuir an dáta i do dhialann anois.

Beidh tuilleadh eolais ar fáil sa chéad nuachtlitir eile ach is fiú do spás a chur in áirithe chomh
luath agus is féidir dom deireadh seachtaine teaghlaigh sa Charn, Contae Dhoire. Más maith
leat amharc ar an lóistín galánta atá ar fáil caith súil ar seo.
Tá tuilleadh eolas ar fáil ó Shinéad ag sinead@glornangael.ie nó 0834497443

Ionad An Creagán, Tír Eoghain,
Domhnach 12:00-2:00. Beidh
Tóraíocht Dúlra ann agus muid ag
spaisteoireacht sa choill agus amuigh
in aer glan an Chreagáin. Déanfar
margadh speisialta le An Creagán
d'aon duine atá ag iarraidh dinnéar
bheith acu sa bhialann ann roimh nó
i ndiaidh na hócáide. Caith súil ar na
háiseanna atá ar fáil ag an ionad
anseo
Eolas:
sinead@glornangael.ie 0834497443

Beidh teach le chéile teaghlaigh in Inis Ceithleann Dé hAoine 3 Márta 2017 am agus ionad le
deimhniú. Beidh deis ag teaghlaigh aithne a chur ar a chéile trí gníomhaíochtaí éagsúla a
chuirfidh muid ar ár suaimhneas le chéile. Tá muid ag súil go mbeidh daoine ag teacht ó Chontae Liatroma agus Fhear Manach leis an Ghaeilge a chur ar ais i lár an Aonaigh i lár seanbhaile
stairiúil Inis Ceithleann.
Eolas: sinead@glornangael.ie nó 0834497443

Féile bhliantúil is ea Lá Fhéile Vailintín (Lá 'le Vailintín a thugtar air mar ghiorrúchán
uaireanta) a cheiliúrtar ar an 14 Feabhra. Is Féile í a bhaineann le cúrsaí grá agus ceana idir
compánaigh atá dlúth lena chéile.
Is lá í ar a dtaispeánann lánúin a ngrá dá chéile trí bhláthanna agus milseogra a bhronnadh ar a
chéile, agus 'cártaí vailintín' a sheoladh dá chéile. I measc shiombal an lae nua-aimseartha tá
imlíne an chroí, atá dearg nó bándearg go mionminic, coilm, agus fíor Chúipid na Sciathán.

Ainmnítear an fhéile i gcuimhne ar dhuine de mhairtírigh luatha na Críostaíochta a
raibh Vailintín mar ainm orthu. Bhunaigh an Pápa Gelasius I an fhéile sa bhliain AD 496.
Thosaigh baint a bheith ag an bhféile le cúrsaí ghrá rómánsúla i rith na hard-mheánaoise, nuair
a bhláthaigh an grá cúirtéiseach.
Déan ceiliúadh ar Lá Fhéile Vainiltín as Gaeilge, féach ar a bhfuil ar fáil thíos agus bain triail as
ceardaíocht Lá Fhéile Vailintín ar leathanach 6.

Beidh léirsiú poiblí ag An Dream Dearg ar an Iúr, Dé Sathairn 18 Feabhra ar 12.00 taobh amuigh
de Halla Bhaile an Iúir. Tá fáilte roimh chách ó gach cearn den tír bheith linn lena dtacaíocht a
léiriú agus le dul i bhfeidhm ar na meáin agus ar pholaiteoirí.
Cad é an tábhacht atá le hAcht Gaeilge?
Amharc ar an fhís seo le fáil amach. Brúigh anseo

Ó "Seachtain na Gaeilge" 2017 ar aghaidh beidh TAISCÍ geocaching Gaeilge ar fáil ar an
suíomh geocaching.com.
Tóraíocht taisce nua-aimseartha atá sa geoThaisce, agus é oiriúnach don chlann, don duine
(fásta) leis féin, nó do ghrúpa.
Is féidir tabhairt faoi ag am ar bith i rith na bliana. Is baill Ghlór na nGael atá ina bhun agus
iad ag tosú le ceantracha na Gaillimhe agus Inis Co. an Chláir le timpeall 30 taisce curtha i
bhfolach.
Táthar ag súil cur leis an líon seo go leanúnach agus ar fud na tíre de réir a chéile. Beidh na
leideanna le teacht ar na taiscí ar fáil ach clárú (saor in aisce) ar shuíomh geocaching.com.
Aimsigh na taiscí faoin ainm "Dearcán" i gceantair na Gaillimhe nó Inis. Ach ní bheidh siad le
feiceáil go dtí tús Seachtain na Gaeilge!!!

Gach eolas ar fáil:
Dara Ó Baoill: dara@glornangael.ie
Fón: 083 8676063

Poparbhar gan aon bhlas air
Seacláid bhán nó mil (go leor leis an phoparbhar a chlúdach)
Málaí
Ribíb dearg nó bándearg
Mílseáin/sprinkles dhearga/bhándearga

Déan an poparbhar mar as gnáth
Leáigh an seacláid (má tá sé in úsáíd agat)
Cuir an seacláid nó an mil ar an poparbhar agus measc iad
Cuir na milseáin/sprinkles ar bharr agus measc arís
Cuir i mála deas le ribín thart air
Tabhair do dhuine a bhfuil grá agat dó

