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Bhronn Cathaoirleach 
Fhoras na Gaeilge, Pól 
Ó Gallchóir na 
duaiseanna i gcomórtas 
Ghlór na nGael in Óstán 
an Ghlasáin, Co. na 
hIarmhí oíche Shathairn 
10.03.18. 

 Ba é Glór na Móna, Bé-
al Feirste a thug 
príomhdhuais abhaile 
leo agus seic le 

haghaidh €20,000.  

Is duaischiste de luach 

€77,000 ina iomláine a 

bronnadh ag ócáid bhl-
iantúil. 

Tá cur chun cinn na 
Gaeilge sa teaghlach ag 
croí lár an obair a 
thugann Glór na Móna 
faoi trí imeachtaí agus 
seirbhísí tacaíochta.  

Tá 30 tuismitheoirí ina n
-oibrithe deonacha ar 
son an choiste.  

Bhí tuismitheoirí sásta 
fanacht i mBunscoil an 
tSléibhe Duibh thar 
oíche mar gur briseadh 
isteach ann agus rinne-
adh damáiste trí oíche i 
ndiaidh a chéile.  

Osclaíodh seirbhís cúram 
leanaí i Mí Meithimh i 
gcomhpháirt le hIonad 

Uíbh Eachach agus an dá 
bhunscoil. Cuireadh tús 
le seirbhís bualadh is-
teach do thuismitheoirí 
dhá mhaidin sa tseach-
tain agus bhí aonach 
sláinte teaghlaigh agus 
pobal mar chuid d’fhéile 
na gClogíní Gorma.   

Tá rang Gaeilge ar leith 
do thuismitheoirí agus 
bíonn grúpa tuistí agus 
tachrán ‘Suí agus Scíth’ 
ar siúl uair sa tseachtain 
le 40 ag freastal, idir 
pháistí agus thuismith-

eoirí. D’eagraigh an 
coiste cúrsa ‘Ag Foscailt 
Doirse’ le Réamaí 
Mathers chun tacú le tu-
ismitheoirí nach bhfuil 
Gaeilge acu féin ról 
gníomhach bheith acu i 
dturas teanga a gcuid 
páistí. Chuir an coiste 
leabhrán foclóireachta le 
chéile do na tuistí, CLG 
agus An Ghaeilge sa 
Teaghlach. 

Eagraíodh imeachtaí do 
theaghlaigh leis na 
Bopóga ag Féile na Car-
raige, ceardlann Scéalai-
ocht ó Ghlúin go Glúin 
agus turas iascaireachta 
teaghlaigh. 

Á



 Más mian leat díchlár ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a  

sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 







Beidh an clár imeachtaí do Lá 
Náisiúnta na dTeaghlach le 
foisliú an tseachtain seo 
chugainn. 

Beidh an t-ollimeacht náisiúnta 
ar siúl in Ionad Náisiúnta Óige na 
hÉireann, Droim Rí, Contae na 
Mí, deireadh seachtaine Dé hA-
oine agus Dé Sathairn 25-26 
Bealtaine 2018  

Agus é mar chuid de bhliain na 
Gaeilge, beidh clár imeachtaí do 
pháistí beaga agus páistí níos mó 
Dé hAoine agus Dé Sathairn 25-26 

Bealtaine 2018. 

Beidh spraoi agus eachtraíocht 
ag na páistí in áit slán le páistí 
eile le Gaeilge agus é ar fad 
taobh amuigh de chomhthéacs na 
scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair 
oíche d’Aoine. 

Is é an costas a bheidh leis ná 

€50 an teaghlach le páiste am-

háin agus €5 breise do gach 

páiste eile. Beidh bricfeasta agus 
lón san áireamh leis an chostas. 

Beidh BBQ oíche Aoine, cúrsaí 
bainní Terminator, ciceanna 
éirice, rith buinsí, uni-haca spra-
oi, rás uibh agus spúnóg, rás na 
dtrí chos, agus níos mó. 

Beidh spásanna teoranta ann don 
imeacht seo agus moltar dóibh 
siúd ar mhaith leo freastal clárú 
go luath. 

Tá foirm chlárúcháin ar leatha-
nach 8 den nuachtlitir seo nó is 
féidir rphost a chur chuig mar-
cas@glornangael.ie le leagan 
word den fhoirm a fháil.  




