Loška ulica 10, 2000 Maribor

SPOŠTOVANI LIKUSAR-JI/KE IN SIMPATIZERJI
Koronavirus nam je v letu 2020 močno spremenil življenje. Kod kaže se bo ta nadloga
nadaljevala še v letu 2021. Lahko jo primerjamo z vojnim stanjem s to razliko, da umirajo
ljudje zaradi lahkomiselnosti, neodgovornosti posameznikov, ki se ne zavedajo, da s
svojim ravnanjem ubijajo najšibkejše. Pazite se in jemljite grožnjo resno! Dosledno
umivajte svoje roke in nosite masko (ne pod brado), kar vas lahko reši. Obiskov ni! V
trgovino se gre enkrat na mesec, pa še to vam lahko nekdo mlajši dostavi na prag in pusti
pred vhodom. Kršenje osnovnih pravil vas lahko stane življenja. Po statistiki smo med
najslabšimi državami na svetu, ker po balkansko kršimo vsa pravila. Samo sami lahko
poskrbimo zase, zato se vedimo samozaščitniško. Upajmo, da se vendarle v letu 2021
epidemija umiri.
Sedaj je čas, da se posvetite sebi, lepim spominom, pisanju, vzemite si čas in se varno
pogovarjajte po telefonu. LIKUS je v letu 2020 omogočil najstarejšim, najmlajšim in
socialno najšibkejšim brezplačno objavo in tako bo tudi v letu 2021. Imamo nekaj
prostovoljcev, ki vas občasno pokličejo in se pogovarjajo z vami. Če koga nismo poklicali
in želi več klicev, naj nam javi. Pri LIKUS-u še čakajo prostovoljci, ki bi želeli pomagati. V
letu 2021 nas čaka še več razpisov, dopolnjevali bomo podatke o članih, manjkajoče
fotografije, živlenjepise, nagradne igre in podobne zadeve.
Najdimo v svojih mislih vse kar je bilo v letu 2020 dobrega, poiščimo trenutke, ki so nas
osrečevali in najdimo naloge, ki nam bodo v naslednjem letu dale novih moči. Ozrimo se
okoli sebe in najdimo nekoga, ki ga lahko osrečimo kajti s tem bomo tudi mi srečnejši.
Želim vam lepe praznike predvsem pa zdravje, navdih za pisanje, da vam ne bo dok čas.
Iskreno vam želim čim več človeške bližine pa četudi preko telefona. V letu 2021
pričakujem, da boste še več pisali, da boste pripeljali svoje vnuke, hčerke in sinove,
prijatelje, da pošljejo kak tekst v objavo (brezplačno na spletu). Zato vas v nadaljevanju že
čakata dva razpisa.
Sedaj je čas, da se poravna članarina za leto 2020 – zamudniki.
Priložena maska naj vam čim bolj služi, še bolj pa v trajen spomin na Korona čas.
Za dodatne informacije in željo po prostovoljcu javite:
mobilni telefon: 041 634 736, elektronska pošta: likus@likus.si
Maribor, 22.12.2020

LIKUS
Dejan Čegovnik, mag.posl.ved
predsednik

PONUDBA
LIKUS-ov 31. ZBORNIK

»KORENINE NAŠEGA ČASA«
Pred vami je produkcija literarnih del ljubitelskih piscev v letu 2020 iz vse Slovenije.
Na 433 straneh predstavljamo dela avtorjev, delovanje društva v letih 2019/2020, tri natečaje in
nekrologe pokojnih članov. Najbolj smo ponosni na naše korenine avtorje stare med 90 in 101 let.
Zbrika vsebuje tudi dela otrok.
31. zbornik je vreden 20,00 €. Predračun velja kot ponudba. (redni odjemalci ste prejeli kar knjige z
računom). Takoj po prejetju plačila, vam bomo knjižna dela in račun poslali po pošti.
V PONUDBI JE ŠE:
- ZBRANA DELA ustanovitelja LIKUS-a Zmaga Rafolta
- ČAS ZA UMRETI pesniška zbirka Štefana Titana

10,00 EUR/kom,
10,00 EUR/kom.

Za več informacij pokličite:
GSM 041 634 736 ali
el. naslov likus@likus.si.
Upamo na razumevanje vaših organov
odločanja, ki so že do sedaj podpirali
literarno aktivnost upokojencev ter vam
želimo dobro branje in kulturno sodelovanje
tudi v bodoče.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in
vas lepo pozdravljamo.
LIKUS
Dejan Čegovnik, mag.posl.ved.
predsednik

Maribor, 17.11.2020
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