kulturnim program z nastopom folklorne skupine,
sodelovanje na Moombi, zbiranje Mamice leta,
obiski sorojakov, 1982 nastop novega pevskega
zbora, otvoritev pokritih balinišè, gostovanje
slovenskih oktetov in osebnosti Slovenske
izseljenske matice, otvoritev knji•nice; SDM je bilo
vkljuèeno v Koordinacijski odbor slovenskih
organizacij Viktorije.
Pravijo, da je uspeh otrok poguma - vsako leto
toliko velikih mo•, ki so s svojimi •ulji neštete ure
pre•iveli pri centru, katerega spoznava tudi druga
In klasje uspehov se je blešèalo ob vsakem generacija.
1985 – 1994
nastopu, ob vsakem koraku, ob vsaki lopati, ob vsaki
Dom je bil sad neizmerne ljubezni do
opeki: vsaka pesem, vsaka slovenska beseda je
slovenstva. Nihèe ni mogle prešteti ur
bilo zlato zrno v klasju uspehov.
dela z lopatami, ne ure kopanja, zidanja,
Nihèe ni pozabil Slovenije – tiho
pleskanja, ne dela pri urejevanju
je ljubezen do rodne domovine tlela v
notranjosti in okolja, vaškega trga,
srcih do domaèe vasice - spomini na
vodnjaka, ne ur priprav v kuhinji, v šoli,
otroštvo so se prepletali z do•ivetji in
pri prireditvah in tekmovanjih. Sledilo je
upanjem v Avstraliji. Zrna ljubezni,
veè obiskov iz Slovenije, športne
katera so bila prinešena v srcih, zrna
prireditve, letni ples z izbiro lepotice
luèi, zrna rodovitne, domaèe pšenice
slovenske skupnosti in kraljice
so kalila na tujem.
dobrodelnosti, razne prireditve, izleti in
1975 – 1984
tekmovanja. Leta 1985 je bila
Leto za letom so èlani sejali zrna
dokonèana tudi lovska koèa s strelišèi
ljubezni do slovenske besede, gojili
za zraèno puško, vsakoletni velikonoèni
materin jezik, s pesmijo praznovali
praznike, s poezijo obogatili kulturne Plesalka Natasha Pišotek piknik, materinski in oèetovski ples, kot
veèere, s plesom popestrili programe. z Alexandrom Pišotek. tudi balinarski in lovski plesi. Leta 1986
je bilo veè obiskov iz Slovenije in
Kljub neštetim zaprekam,
Amerike,
nadaljevanje
upokojenske dru•ine z
neprijetnostim, skrbem in te•avam, je društvo
rednimi
sreèanji,
sreèanje
ob 40 letnici taborišèa v
uspevalo s športnimi tekmovanji in v dru•abnem
Bonegili
–
spet
so
o•iveli
spomini
na rumena •itna
•ivljenju. Od poni•nega zaèetka, z nekaj funti
polja
v
Sloveniji.
Toliko
let
je
•e
minilo
od odhoda.
dobièka, a s pridnim delom in po•rtvovalnostjo
Organizirana
so
bila
tekmovanja
v bilijardu,
odbornikov, èlanov in prijateljev, je pot napredovala
šahu,
košarki,
tenisu,
nogometu
in
èlani
druge
do lepega središèa, ki je vzgled slovenski
skupnosti in avstralskim prijateljem.
Vsakoletnim prireditvam in športnim
tekmovanjem so se pridru•ile še nabirka za •rtve
neurja v Darwinu, prva slovenska radijska oddaja,
ustanovitev mladinskega odseka, pomoè •rtvam
potresa na Goriškem, leta 1977 ustanovitev
lovsko-ribiške dru•ine, Vestnikova prva likovna
razstava in 1978 uradna otvoritev slovenskega
kulturnega in razvedrilnega središèa na Elthamu,
ustanovitev slovenske šole, leta 1979 otroška
razstava ob letu otroka, izdaja otroške knjige,
praznovanje 25-letnice društva z odkritjem
znamenja umrlim èlanom društva, otvoritvijo
šolskega in mladinskega poslopja in bogatim
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generacije so pristopili k
društvenega •ivljenja.
društvenemu odboru. •e
Ves trud èlanov in
smo pred 35 letnico
prijateljev se je strnil v
obstoja društva: veliko
klasje, zlato klasje
praznovanje z bogatim
prièakovanja, bogato,
kulturnim in športnim
moèno klasje, katerega
programom, obiski iz
polagamo v zgodovino
Slovenije, med njimi tudi
društva.
prvi slovenski politiki,
Tudi mladi prepopripravljalci
nove
znavajo bogastvo društvedemokratiène, svobodne
nega •ivljenja in slovenSlovenije; Avstralija je Milena in Jo•e Brgoè sta na dan praznovanja
ske kulturne dedišèine.
priznala Slovenijo in gostje obhajala 39. obletnico poroke. Èestitamo!
Plesna skupina prinaša
iz Slovenije so se vrstili, društvo jim je bilo prijazen klasje, snop uspehov preteklosti, skupno s cvetjem
gostitelj s kulturnimi programi. Športna tekmovanja njihove domovine Avstralije. Zlato klasje krasi
so se nadaljevala, kot tudi delo za oskrbovanje zavijaèke in avbe, katere nosijo dekleta in •ene v
središèa. Nove ideje so uporabljali mladi in gorenjskih narodnih nošah, rdeèi waratah pa po•ivlja
zlati snop zgodovine duštva, ki je bilo rojeno v
tolikem navdušenju in ljubezni.
1995 – 2004
Prinašamo klasje v svojem naroèju, klasje
uspehov, klasje sreèe in zadovoljstva. Upokojenska
dru•ina je praznovala 25-letnico, sledilo je sreèanje
vseh deklet lepotic plesa, slovenske skupnosti kraljic dobrodelnosti, napisana in uglasbena je bila
himna slovenskega društva, ki poje o elthamskem
grièu, kjer stoji dom, kjer se rojaki shajajo in rajajo,
kot so nekoè doma, kjer bo bor zelenel, domaèe
pravljice šumel, slovenski duh •ivel, dokler bo
V imenu Slovenskega drušva Planinka Brisbane, ki Eltham pel. Vedno veè pozornosti je bilo namenjenih
bo v februarju 2005 sklenilo svoje obhajanje zlatega potrebam središèa z vzdr•evanjem, popravilom,
jubileja, je predsednici in podpredsedniku SDM Miru dodatki in prenovi. V letih 1998 in 1999 je bilo veliko
Ogrizku izroèila darilo predsednica Planinke Marica prenove v središèu, veliko delavnih ur so •rtvovali
Podobnik.
delavci in odborniki. Za 45-letnico društva spet veliko
modernejše prireditve so se pridru•ile tradicionalnim, praznovanje, z gosti in kulturnim programom. Toliko
kot Trivia Night, Car Rally, Bikeathon,
Country Western Nights, Disco dances.
Vsa leta so pridne •ene skrbele za
prehrano za delavce in prijatelje, ob
plesih in raznih slavnostih.
Mnogo prireditev, ansamblov,
humoristov, kulturnih delavcev je
obiskalo središèe in vedno so se poèutili
prijetno in domaèe med domaèimi
ljudmi na hribu. Ponovno se je uredila
nogometna ekipa, z delom je zacel
vrtec, sledilo je praznovanje 40 – letnice
društva, s pogledom v ogledalo, s
Pevski zbor Planika pod vodstvom Rolanda Carmodya.
pregledom zgodovinskih dogodkov
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ur prostovoljnega dela in skrbi! Mladina je sodelovala
v veliko veseljeh starejših, katerim dom pomeni
tako bogastvo. Veè obiskov iz Slovenije je popestrilo
vsakoletne prireditve in športna tekmovanja, èlani
so se zdru•ili tudi za izlete in razlièna potovanja.
Odprta vrata vsakomur in vsem èlanom. je bila
dolgoletna poslanica društva - vedno so bili znanci
in prijatelji sprejeti z nasmehom in lepo besedo.
Šolski razred je zaprl vrata zaradi pomanjkanja
uèencev - ni pa zmanjkalo dobre volje, navdušenja
in prièakovanja. Vedno je nekaj novega v domu,

vedno nekaj prenovljeno, dodano in olepšano.
Leto zlate •etve je pogled na vse uspehe, na
neštete ure v dru•bi prijateljev in èlanov, Slovencev,
na hribu. Jubilejno leto zlate •etve je pogled v polno
naroèje zbranega klasja, rodovitnega društvenega
•ivljenja. Pravijo, da ni vse zlato, kar se sveti, vendar
današnje klasje je zlato zaradi popolne dolgoletne
predanosti in nesebiènosti èlanov. Lepo je slišati
slovensko besedo in pesem, ki se strne v krono,
kot simbol notranje povezanosti.
Draga Gelt

Avstralsko slovensko socialno in športno Melbourne društvo zlati jubilej slavi,
na to obletnico smo lahko ponosni vsi.
Upanje je,
da nekaj let bo •ivele še.
Mnogi prvi zaèetniki so odšli v sveta nebesa,
nasledniki pa na razne naèine ma•ejo zadnja kolesa.
Pred 50. leti je bil gol eltamski griè,
danes prepeva med košatim drevjem ptiè:
“Pridite si ogledat slovenski gozd!”
Bog blagoslovi po svetu delaven slovenski rod!
Marcela Bole

Avstralska slovenska konferenca Svetovnega kongresa
Cenjeni èlani in prijatelji Avstralske slovenske konference
Svetovnega slovenskega kongresa.
Pred nami je Božiè in zato je primerno, da Vas v
imenu UO ASK pozdravimo in •elimo za bli•ajoèe se
praznike lepo praznovanje v krogu Vaše dru•ine in
prijateljev ter veliko vsega dobrega v novem letu. Bo•je
Dete naj Vam nakloni svoj mir in blagoslov, v prihodnjem
letu pa veliko sreèe, zdravja in uspeh v vsem Vašem trudu
in prizadevanju.
Istoèasno •elimo spregovoriti tudi o delu
organizacije ASK, ki se bo moralo nekoliko spremeniti.
Kot veste, je v letošnjem letu prenehal delovati najbolj
aktiven Narodni svet Victorije. Tudi drugi Sveti so •e
nekaj èasa manj aktivni, kljub temu, da je vsak
posameznik še kako delaven v svoji skupnosti. Èlani ASK
pa se aktiviramo le za posebne prilo•nosti in po potrebi.
Glavna naloga ASK je ves èas bila povezovalne narave,
saj so Narodni sveti nudili èlanstvu priliko za aktivnost
in medsebojno povezavo. Ko prehajamo iz enega
obdobja v drugo, se moramo vprašati, kako prilagoditi
naše aktivnosti? V bli•nji bodoènosti bo potrebno
spremeniti tudi Ustavo (Pravila ASK), kar Vam bomo
predlagali ob dani prilo•nosti.
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•e veèkrat smo slišali ali celo sami stavili
vprašanje, èe je Avstralska slovenska konferenca še
potrebna. Do manjše mere so se s tem vprašanjem
ukvarjale tudi nekatere druge Konference, nekatere so
celo prenehale delovati, vendar je veselje videti, da so
med zelo aktivnimi še vedno Primorska Konferenca,
Kanadska, Argentinska, Nemška, Angleška itd.
Kaj bomo dosegli, èe Avstralska konferenca
preneha delovati? Odtegnili bomo podporo Svetovnemu
slovenskemu kongresu, ki zelo prizadevno povezuje vse
obstojeèe Konference po svetu, ki poleg mnogih koristnih
dejavnosti uspešno prireja vsakoletne Tabore slovenskih
otrok po svetu in svetovne konference slovenskih
znanstvenikov, zdravnikov, arhitektov, gospodarstvenikov, glasbenikov in raznih drugih strokovnjakov.
SSK je postal ugleden del slovenske civilne dru•be, ki
povezuje Slovence po svetu in je tudi v demokratièni
Sloveniji neobhodno potreben. S svojim marljivim in
predvsem varènim delovanjem se je povzpel med najbolj
uspešne organizacije, ki zastopajo izseljence. Konference
v posameznih de•elah pa tvorijo èlanstvo SSK in so
pomembni èleni verige, ki povezuje slovenski •ivelj iz
vsega sveta.
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ASK v Avstraliji je •al bila »sporna« •e od
ustanovitve dalje za nekatera društva, èeprav brez
tehtnega vzroka. Kljub našemu prizadevanju, da bi ne
konkurirali obstojeèim organizacijam in jim z našim
obstojem ne odvzemali èlanstva. Prav zato je od vsega
zaèetka Slovenski Narodni svet ACT namerno tesno
sodeloval s Slovenskim društvom v Canberri in uspešno
podpiral osamosvojitev Slovenije. Nekatera društva so
•al s svojim pravilnikom prepovedala podporo ASK in
se niso hotela ukvarjati z narodno politiènimi vprašanji.
V sklopu SSK je ASK narodna organizacija in v nièemur
ne tekmuje z društvi, spodbuja in ohranja slovensko
zavest, s štipendijami podpira uèenje slovenskega jezika
ter šèiti enakopravne pravice Slovencev po svetu. V tem
je ASK narodno politièna organizacija, ki deluje na
narodnem in kulturnem podroèju in ne more nikomur
škoditi, ampak le koristiti društvenim organizacijam in
vsesplošnemu slovenstvu. Društva, ki so se branila
politiène dejavnosti, bi jim delovanje ASK moralo biti
spodbudno.
Med vsemi Konferencami je najbolj uspešna
Slovenska konferenca, ki bi nam lahko bila za vzor,
vendar deluje v popolnoma drugaènih razmerah. Njeno
delovanje je osredotoèeno v Sloveniji, kjer se èlanstvo
lahko sreèuje in prireja zelo uspešne ‘Veèere izza
kongresa’, predavanja in pomembne prireditve v podporo
ali v protest vsakovrstnemu narodnemu in politiènemu
dogajanju doma in po svetu, kadar je potrebno.
Zaradi ogromnih avstralskih razdalj med èlani, je
UO nemogoèe organizirati redne seje vseh pridru•enih
èlanov, (kot delujejo Društva), zato nam je povezava
mo•na le prek interneta in s korespondenco.

Navdušujemo se lahko v dose•kih slovenstva in naše
ogorèenje nad krivicami lahko izra•amo s protesti. Tudi
ti bodo uspešni, èe bodo izra•eni z dovolj moènim glasom
in mno•iènim odzivom. Radi smo podpirali in še bomo
podpirali vredne narodne projekte SSK in drugih
Konferenc.
Upravni odbor ASK Vas v juniju-juliju 2005 vabi
na potovanje v Slovenijo in romanje ¨Po poteh muèencev
2005¨. Ob 60. obletnici mno•iènega izseljenstva in
tragiènega poboja rojakov po vojni, bomo obiskali
mno•iène grobove pobitih v juniju prihodnje leto.
Spomnili se bomo vseh tistih rojakov, ki so bili med
begunci pred 60.leti in so •e med mrtvimi. V Sloveniji se
poleg spominskih komemoracij nameravamo udele•iti
tudi okrogle mize na izseljenskem Taboru, ki ga
organizira Društvo Slovenija v svetu. Na to enkratno
potovanje Vas vabimo v upanju, da bomo zdru•ili naše
sreèanje ljudi, ki dobro v srcu mislimo. Gospa Meta
Lenarèiè pa prav v tem èasu organizira potovanje v
Slovenijo in obisk Lemonta v ZDA, zato se pridru•ite,
èe •elite potovati okoli sveta.
ASK organizira v avgustu 2005 avstralsko turnejo
Noneta Liguster, •enskega kvarteta Vita in tria Stor•iè,
naših starih prijateljev. Slovenska društva, Verske centre in Vas iskreno prosimo za podporo te turneje, ki nam
bo nudila vrhunski u•itek v predvajanju slovenske
kulture. •e v naprej se Vam iskreno zahvaljujemo za
podporo njihovih prireditev.
Pove•ite se z nami na spletni strani ali nam pišite s
predlogi ter prito•bami. Še enkrat Vam za praznike
•elimo obilo Bo•jega blagoslova in Vas iskreno
pozdravljamo.
Cvetko Falež l.r. (predsednik)
www.geocities.com/ausslokon
Jo•ica Gerden l.r. (tajnica)
1 Charles Court, Mildura VIC 3500

MATIJA CESTNIK je mojster
televizijske kamere. •e veè let pridno
bele•i na video posnetke mnoga
dogajanja slovenske skupnosti v
Melbournu. Delal je tudi za slovenski
program televizijskega kanala 31, ki
pa od lanskega leta veè ne oddaja
slovenskega programa. Matija je lovil
dogajanje ob praznovanju 3. obletnice
posaditve sadike najstarejše vinske
trte na McWilliams Vineyards v Yarra
Ranges v nedeljo, 7. novembra 2004.
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Znamke vseh vrst in rabljene
telefonske kartice

Hvala Mauri Vodopivec in njememu sinu Ivanu
za zvesto pošiljanje znamk za objavo!

Dragi prijatelji misijonov, iskreno se
zahvaljujem za pomoè, ki ste mi jo
izkazali pri moji akciji, katera se še
nadaljuje. Znamke in telefonske kartice
še naprej lahko pošiljate na moj naslov:
Saksida Franc, Ulica Biasoletto 125,
Trst – Trieste, Italija.
Obenem pa Vam vošèim in •elim sreèen
Bo•iè ter obilo blagoslova in Bo•jega
varstva v novem letu 2005.

Mešani pevski zbor iz Zreè pod Pohorjem je pred nedeljsko sveto mašo 31. oktobra 2004 napolnil cerkev v
Kew z ubranim petjem lepih slovenskih pesmi. Zbor vodi Mojca Koban-Dobnik, predsednica zbora je Lojzka
Šprajc. Na svoji poti po Avstraliji so se sreèali tudi z mnogimi rojaki in marsikje zapeli.
misli | december 2004
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KLUB PANTHERS,
ST JOHNS PARK-TRIGLAV
Piše Martha Magajna

PRIZNANJA
»SLOVENCEM LETA V NSW«
ROBERT RUDOLF - slovenski študent leta
2004. Mladi Robert, sin Ivana in Marinke Rudolf iz
Wollongonga, je dobil priznanje za izredne dose•ke
v kategoriji univer-zitetnih študentov v slovenski
skupnosti.
V èasu, ko je bil
predlagan za nagrado, je bil študent na
univerzi v Wollongongu, kjer je študiral
kar dvojni program,
pravo in komercialo,
poleg tega, da je
veliko èasa posveèal
tudi aktivnostim v
slovenski skupnosti v
Wollongongu. V
preteklosti je bil nekaj
let èlan folklorne Robert Rudolf in •upan mesta
skupine kluba in Fairfield g. Nick Laliæ.
prepeval je tudi v
pevskem zboru kluba.
Še vedno pa je tudi
aktiven v Slovenskem
klubu Planica, kjer
pogosto prostovoljno
pomaga pri razliènih
opravilih, ki so
potrebna v klubu. Leta
2002 je prejel štipendijo slovenskega Ministrstva za zunanje
zadeve za študij slovenšèine na univerzi v
Ljubljani, kjer je tudi
izboljšal svoje znanje

slovenšèine.
V zadnjih mesecih je •e opravil diplomo iz obeh
predmetov in to: pravo z »Honors« in komercialo z
»Distinction« in se tudi •e zaposlil pri pravniški firmi
Griffin Vincent Lawyers v Sydneyu, pri tem pa še
vedno najde èas, da pride nazaj domov in pomaga
pri slovenskem radijskem programu na VOXFM106, 9 v Wollongongu, kjer dela •e nad deset
let. Fant, kot je Robert, je v pravi ponos svoji dru•ini
in tudi slovenski skupnosti in prav gotovo zaslu•i
»Slovenian of the Year Award«.
Èestitamo, Robert, in vse najboljše!

Novi odbor kluba Panthers St
Johns Park-Triglav za prihodnji dve leti.
Konec oktobra je bil v klubu Panthers Triglav letni
obèni zbor kluba, na katerem se je izbral novi odbor,
ki bo vodil dru•abno •ivljenje kluba za naslednji dve
leti.
Po pogodbi z upravo klubov Panthers je odbor
kluba Panthers Triglav vedno sestavljen tako, da je
v odboru najmanj pet odbornikov slovenskega rodu

Novi odbor kluba, z njimi zastopnik matiènega kluba Panthers Penrith
Don Elks in generalni manager kluba Panthers Triglav, Andrew Gardner.
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in štirje odborniki Avstralci, tako, da imamo Slovenci
DRU•ABNO •IVLJENJE
vedno veèino v odboru. V letošnjem odboru je veèina
Za po•ivitev dru•abnega •ivljenja poskrbi
odbornikov ostala ista kot prej, do zamenjave je uprava kluba z organizacijo razliènih
prišlo samo pri enem odborniku, ko je Emil Fabjanèiè zanimivosti. Tako so èlani
predal dol•nosti mlajši generaciji, to se pravi, na skupno sledili dirkam
njegovo mesto v odboru je stopil Branko Fabjanèiè. za Melbourne
Tako je sestav odbora takšen: predsednik je Peter Cup na
Krope, podpredsednik Walter Šuber, ostali velikem
odborniki: Franc Valenèiè, Silvo Pahor in Branko ekranu in
Fabjanèiè in Avstralci: Stephen Minor in John èlanice so
Rapinette (oba zastopata Rugby skupino), Vic se temu
Zappia (zastopa nogomet) in Iris Tant, ki zastopa primerno
splošno èlanstvo kluba.
tudi
Novi èlan odbora Branko Fabjanèiè pravzaprav postavile s
ni nov, saj izhaja iz dru•ine Fabjanèièev, ki so vsi •e klobuki,
skoraj pol stoletja eden od trdnih stebrov, na katerih kot se za ta dan spodobi.
je vedno slonel klub, posebno pa še balinarska
sekcija. Branko, ki je po izobrazbi
raèunovodja, nam je v starih èasih
prostovoljnega dela vedno vodil klubske
knjige (to je bilo še prej, preden smo
prišli v finanène te•ave), iz klubskega
dela pa se je umaknil, ko si je ustvaril
dru•ino. Sedaj je zaposlen pri podjetju
Davco Construction kot »Customer
service manager«. Ima dve hèerki, ki
obiskujeta Slomškovo šolo v
Merrylandsu. Njegova •ena Julie, ki je
tudi iz dobre stare triglavske dru•ine
Vrhovih, je po poklicu uèiteljica in vèasih
v te•avah tudi priskoèi na pomoè
Slomškovi šoli. Zelo smo ga veseli, da
Zadnja delovna skupina, ki je dokonèala balinišèa.
se je spet vkljuèil v odbor in preprièani
smo, da nam bo v pomoè. Dobrodošel, Branko!
BALINIŠÈA

SO GOTOVA!
Predelava triglavskih balinišè je konèana in prav
lepo izgledajo. Na delovne dneve je izgledalo, kot
da so balinišèa prevzeli »Grey Power« delavci, saj
nas je veèina èlanov, ki so sposobni za tako delo,
•e upokojenci. Mnogi so bolehni ali jih muèi revma,
je pa še vedno med nami mnogo strokovnjakov, ki
so kljub te•avam in boleèinam še vedno opravili
po nekaj uric dela s takimi ali drugaènimi orodji

Predsednik balinarjev Emil Fabjanèiè èestita
najboljšemu balinarju leta 2004, Karlotu Samsa,
za pokal, ki mu ga predaja lanski najboljši
balinar, Lojze Magajna.
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in stroji, ki so jih prinesli od doma. •eleli bi se iz
srca zahvaliti vsem delavcem: Karlotu in Hedviki
Samsa (Hedvika je pokazala, da je še prav spretna
z lopato!), Jo•etu Pahorju, Tonetu Uršièu, Tonetu in
Emilu Fabjanèièu, Emilu Kukovcu, Emilu Lozeju,
Emilu Hrvatinu, Rudiju Gerdevièu, Jo•etu Fišerju,
Mirotu Severju,Tonetu Šuštarju in ne nazadnje tudi
samemu predsedniku Petru Kropeju, ki je sicer
samo podporni èlan balinarske sekcije, za lopato in
samokolnico pa je prijel prav tako pridno, kot vsi
drugi. Ne smemo pa pozabiti tudi tehniènega vodje
balinarjev Lojzeta Magajna, ki je delal vse delovne

dni s krampom, lopato in orodjem, zraven pa še
vedno vsak dan dela na balinišèih, dodaja pesek in
po veèkrat vleèe te•ki valjar od enega konca
vsakega balinišèa do drugega, da bi se balinarske
steze dobro utrdile. (Èe smo katerega od delavcev
pozabili omeniti, naj nam oprosti, ni bilo namerno!).
V soboto, 13. novembra 2004, je na prvem veèjem
tekmovanju na prenovljenih balinišèih lanski najboljši
tekmovalec Lojze Magajna predal prehodni pokal
najboljšega balinarja letošnjemu zmagovalcu,
Karlotu Samsa. Èestitamo, Karlo!

SREÈANJE Z GOSPODARSKO DELEGACIJO SLOVENIJE
IN ANSAMBLOM SVETLIN
Sredi novembra je bil klub Panthers Triglav do zadnjega kotièka napolnjen z ljudmi, ki so se •eleli
sreèati z gospodarsko delegacijo dr•avnega Urada za razvoj in poslovno sodelovanje Slovencev po svetu,
èe pa po pravici povemo, pa je bilo še veè Slovencev, ki so •eleli slišati ansambel Svetlin, za katerega
smo slišali same pohvale s strani vseh, ki so imeli prilo•nost poslušati njihove nastope. Sreèanje je bilo
organizirano zelo v naglici s pomoèjo Generalnega Konzulata Republike Slovenije v Sydneyu, Avstralskoslovenskega instituta v Sydneyu in slovenske uprave kluba Panthers Triglav. V zelo kratkem in omejenem
èasu je vsem prizadetim uspelo organizirati odlièno sreèanje, katerega se je udele•ilo veèje število
slovensko-avstralskih poslovne•ev, zastopnikov uprave matiènega kluba Panthers in drugih, ki so z
zanimanjem spremljali video-predstavitev zainteresiranih slovenskih podjetij, ki so v tej akciji sodelovala.
Ansambel Svetlin je bil še boljši, kot smo prièakovali. Škoda je le, da niso ostali med nami dalj èasa
in da se niso imeli prilo•nosti pokazati širši slovenski skupnosti, kot je bila zbrana v dvorani kluba Panthers Triglav. Pa mogoèe drugiè, fantje! In èakamo na nove CD-je.

Ansambel Svetlin v klubu Panthers St. Johns Park-Triglav. Z njimi je predstavnica slovenske gospodarske
delegacije Irena Pernat, èastni generalni konzul RS g. Alfred Bre•nik, na sredi fotografije njegova soproga
Jeny, podjetnik g. Dušan Lajovic (skrajno desno) in predsednik kluba g. Peter Krope (prvi z leve).
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