Športni dan na Tonščevi kmetiji v Brezovu (zaselek Kala nad Kanalom), 22.6.2008
Člani Društva pohodniki Triglav Nova Gorica smo se v nedeljo polnoštevilno zbrali pred Zavarovalnico
Triglav. Kolona vozil je nato krenila proti Tonščevim v Brezovo. Gospodar Livjo nas je z vso svojo
družino in nekaj prijatelji pričakal na dvorišču. Po dobrodošlici nas je vodil na pohod po zaselkih Kala
nad Kanalom. Dan je bil zelo vroč. Pohod pa je bil zelo prijeten – ni manjkalo tudi sence!. »Ta mladi
Tonščevi« so nas presenetili z izvirno okrepčevalnico ob progi.
Kakšen je bil šele sprejem po zaključku pohoda! Zelo domiselno: harmonikar, ansambel z domačimi
»instrumenti« Štala, napitek dobrodošlice. Kljub utrujenosti in vročini smo tudi zaplesali.
V skenju so nam pripravili kosilo. Tu smo se ob pesmi kar nekaj časa zadržali.
Potem pa »Na delo!« Preizkusili smo se v košnji, v spravilu sena, in v novi preizkušnji: Kdo bo »babo«
prvi pripeljal v dolino na kopi sena? To je izgledalo tako:Včasih so kosili tudi na težko dostopnih
terenih, kamor niso mogli gnati volov, če so jih imeli. Zato so si pomagali tako, da so urezali dve veliki
veji, ju prekrižano položili eno na drugo, na vrh pa so naložili kup sena. Dva moška sta vlekla spredaj,
zadaj je eden z vilami potiskal in seno so spravili v dolino. Ko je sena zmanjkalo, so naložili še ženske.
Navdušeni nad gostoljubnostjo in izvirnostjo Tonščevih smo z novo energijo začeli nov teden.
Livjo pa »ima spravljenih« še veliko idej za naslednja srečanja.

Gostitelji.
prvi z leve gospodar Livjo,
tretja gospodinja Slavica,
četrta glavna kuharica, Livjotova sestra

Mark si je med pohodom privoščil
zajahati oslička.

Start pohoda, ki nam ga je Livjo pripravil.

Prekrasen dan nam je omogočal lepe panoramske poglede,
tudi na Krn

V Kalu nas je čakala okrepčevalnica. Med postankom nam je Livjo opisal okolico. Prav blizu je avstrijsko
pokopališče iz 1. svetovne vojne.

Gremo v vas Kal nad Kanalom

Moški morajo najprej na pivo v vaško gostilno,

otroci so še polni moči za šale,

Notranjost cerkve.

ženske so takoj pripravljene na klepet ("posvet")

Srečanje Mirjam z bivšim sodelavcem, zavarovalnim zastopnikom
Triglava, Trampuž Otonom.

Naš član Štrukelj Ciril nas je pričakal pred svojo domačijo, kjer ima na dvorišču maketo Aljaževega stolpa.

Gremo dalje do kapellice, krite s skrljami: Sv. Tomaž nad Kopriviščem.

Spuščamo se proti Brezovu.
Na sliki sem ulovila Bojana!

Med potjo nabiramo tudi zelišča.

Zakaj pa ima Jelka šop rož v naročju, se bo pokazalo Pohod smo opravili in spet smo na Tonščevi kmetiji
pozneje!

Pričakal nas je harmonikaš in ansambel "Štala". Seveda smo se ob zvokih kaj hitro zavrteli, utrujenost je kar
izginila.

Nekaj utrinkov s poti. Vsakega malo.

Predsednik Franko Sarzina in tajnica društva Marta Bajt.

Prikazali so nam tudi v "pinji" pripravljanje masla. Kdo: Majda Pelicon.
Tudi drugi so se lahko preizkusili in pokazali svoja "stara znanja". Skrajno desno Dora Trobec, ki smo ji ta dan
nazdravili za rojstni dan. Ne pozabimo: tudi Livjotu smo zapeli Vse najboljše za rojstni dan.

Humar Jelka je svoj šopek spremenila v venček. To je star običaj: Na predvečer Sv. Ivana so spletli venček, ga
zabili na vrata :" Da ne pride modras v hišo!" (Hišo obvaruje pred vsem hudim).

"Kulisa" v skednju

Obujanje stare navade spravila sena iz težko dostopnih predelov v dolino. Na koncu so na kupu sena potegnili v
dolino še "babo".

