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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn Chorca Dhuibhne  

❸  Imeachtaí ❺ Fógraí ❻ Rannóg na nÓg  

Amhrán na Seachtaine 

Tá TG Lurgan i ndiaidh cur go mór le stóras an phopcheoil a bhfuil 

teacht againn air as Gaeilge. Seo leagan s’acu damhran Edel, Hello:  

Heileó le TG Lurgan 

Tá leabhar nua, Bunú agus 

Feidhmiú Grúpaí Súgartha, seolta 

ag Glór na nGael. 

Cuireann an leabhar eolas agus 
comhairle ar fáil ar cad é mar is 
féidir grúpa súgartha a bhunú 
agus a riaradh. 

Cuimsíonn an leabhar leideanna 
praiticiúla, eolas faoi rannta agus 
dánta, scéalaíocht,  
amhránaíocht, trealamh, sláinte 
agus sábháilteachta agus conas 
seisiúin a phleanáil. 

Agus é ag caint ar an saothar, 
dúirt Marcas Mac Ruairí,  
Bainisteoir Teanga Tí le Glór na 
nGael:  

“Bíonn tábhacht nach beag ag 

grúpaí súgartha do leanaí óga. 

Tugann siad deis do na leanaí ag 

an aois forbartha is tábhachtaí ó 
thaobh scileanna sóisialta de agus 
iad ag cur aithne ar leanaí eile 
atá ar chomhaois leo. 

Más mian le tuismitheoir ar bith 
go mbeidh grúpa súgartha ina 
gceantar féin, is féidir dul i 
dteagmháil le Glór na nGael ar  
r-phost ag marcas@glornangael.ie  

Seoladh an leabhar Bunú agus 
Feidhmiú Grúpaí Súgartha, ag 
ócáid i Ráth Chairn, Contae na 
Mí, ar an 9 Meán Fómhair 2021.  

Ag an ócáid chéanna bhí lón ag 
Glór na nGael le buíochas a  
ghabháil le Nóra Welby atá i 
ndiaidh éirí as tar éis di 41 bliain 
a chaitheamh ag obair leis an  
eagraíocht 

Treoirleabhar do ghrúpaí súgartha 

seolta ag Glór na nGael 

https://www.youtube.com/watch?v=HCjw8rXLfvw
mailto:marcas@glornangael.ie
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Imeachtaí  

Mí Mheán an Fhómhair 

Beidh na himeachtaí seo a leanas á n-eagrú ag foireann Theanga Tí le linn na  

seachtainí amach romhainn:  

6 Meán Fómhair  Caife & Comhluadar le Cabríní @ 11:00 

8 Meán Fómhair  Club Códúcháin ar line @ 18:30 

9 Meán Fómhair  Seoladh oifigiúil Cara Teanga Tí  

12 Meán Fómhair  Spraoi & Tae Iarthar BÁC ag Margadh Páirc Chaitríona le picnic le 

     Mícheál @ 12:00 

15 Meán Fómhair  Inár Measc le Pádraig @ 18:00 

18 Meán Fómhair  Rannta & Comhluadar an tSathairn ar líne le Cabrini @ 11:00 

18 Meán Fómhair  Picnic & Tóraíocht Dúlra i Loch Garman @ 14:30  

20 Meán Fómhair  Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

25 Meán Fómhair  Rothaíocht ar Rian Glas na nDéise le Marcas @ 11:00 

26 Mea Fómhair  Cuairt ar Wildlands i nGaillimh le Seán @ 11.00 

27 Meán Fómhair  Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 



4 



5 

Tá Brú na Gráige suite i gceart 
lár Ghaeltacht Chorca 
Dhuibhne.  

Tá sé suite 3 míle ó Bhaile an 
Fheirtéaraigh agus 12 míle ón 
Daingean.  

Tá an Brú ar fáil i rith mí 

Mheán Fómhair ar €500 sa 

tseachtain ag teaghlaigh nó 
grúpaí atá sásta Gaeilge a 
labhairt le linn dóibh a bheith 
sa Bhrú agus timpeall na háite. 

Brú na Gráige ar cíos 
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Rannóg na nÓg le hÁinín Uí Chasaide 
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