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SPOŠTOVANI LIKUSARJI MLAJŠI OD 90 LET
Upam, da vam epidemija ni vzela preveč energije. Odpadla so vsa srečanja,
izleti in načrtovano morje. Nekaj upanja ostaja, da bi odšli na morje v mesecu
septembru.
Pri LIKUS-u se veliko dogaja:
Uredili smo bazo podatkov (združili več tabel v eno) na spletu in omogočili
regijskim vodjem in nekaterim prostovoljcem možnost urejanja.
Želimo komunicirati bolj ciljno glede na želje in potrebe članov, ki se spreminjajo,
zato moramo popraviti in dopolniti manjkajoča polja.
Prosimo vas, da podrobno pregledate spodnje podatke in nam sporočite tudi
podatke o najbližjem sorodniku, da vas bomo hitreje dosegli (če ne dobimo vas).
Kjer večkrat ne bo nobenega odziva bomo prenehali tudi s pošiljanjem pošte.

Vaša že nekdaj objavljena dela pa bodo kmalu dostopna na spletni strani:
www.likus.si. Spremljajte stran in povejte svojim otrokom, vnukom, da vas bodo
kmalu videli in o vas kaj prebrali na svetovnem spletu. Vsa vaša objavljena dela in
večina živlenjepisov so že pripravljeni za objavo. Seveda boste vi določili kdo vse bo
lahko bral o vas. Dela pa bodo javno dostopna kot so v knjižnicah sedaj.
Projekt Dan za spremembe 2020 v katerega smo vključeni še poteka. Do 19.9.2020
sprejemamo prispevke na temo: pravičnost, mir, odnosi, skrb za naravo,
KORONAVIRUS. Nekaj jih je že prispelo in bodo objavljeni na naši spletni
strani, najboljši pa tudi v zborniku.
Prenavlja se oblika zbornikov. Na naši spletni strani lahko najdete osnutek
nove naslovnico in jo pokomentirate.
S pomočjo društva Viteški red komendamaribor, ki želi izvesti vseslovensko akcijo
»Stari papir za dober namen« polepšati starost najstarejšim, omogočiti pisanje in
vključenost tudi socialno šibkejšim. Akcijo lahko spremljate tudi na tej strani:
https://www.facebook.com/staripapirzadobernamen
Vrnimo se še k 31. zborniku. Tukaj je seznam avtorjev 31 zbornika: Vezovnik
Veronika, Vezovnik Max, Zidar Tone, Volavc Jožica, Velikonja Cvetka, Vasle Berta,
Uršič Bernarda, Tušar Franci, Trobec Marija, Trampuš Alenka, Titan Štefan,
Pustatičnik Martin, Prašnikar Marija, Pogačar Ivana, Podpečan Eda, Pečaver
Potočnik Minka, Nikolič Ana, Mohorčič Silva, Marsič Franc Branko, Manfreda Ana,
Makuc Drago Karol, Povše Fani, Lenart Mihaela, Lapuh Ivan, Komprej Ivanka,
Klinkon Ada, Jerman Janka Ivana Ana, Drofenik Minka (JOŽE), Dr. Tilka Kren,
Dolhar Frančišek, Cmager Marjana, Cenčič Drago.
Če vas ni na seznamu moramo javite, da poiščemo vaše delo.
O aktivnostih v jesenskem času vas bomo obvestili tako preko el.pošte, spleta in
navadne pošte.
Za dodatne informacije je na voljo:
mobilni telefon: 041 634 736
elektronska pošta: likus@likus.si
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