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Bodimo mladi!

Mlad je, kdor se še zna čuditi in navdušiti.
Kdor se kot nenasiten otrok sprašuje:
»In kaj potem?«
Kdor ustvarja dogodke in se veseli igre življenja.
1. OKTOBER, MEDNARODNI DAN STAREJŠIH
Namenjen je promociji spoštovanja in skrbi za starejše.
Časovno in vsebinsko se na 1. oktober, mednarodni dan
starejših, ter na 3. oktober, mednarodni dan otroka,
navezuje tudi Festival za tretje življenjsko obdobje.
V letu 2012 je rdeča nit festivala posvečena Evropskemu letu
aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami.
Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami,
civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi,
akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh
prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.

Mladi ste toliko, kot je mlado vaše
prepričanje.
Stari toliko, kot so stari vaši
dvomi.
Tako mladi kot vaša samozavest.
Tako mladi kot vaše upanje.
Tako stari kot vaša potrtost.
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Skupina Trobentice
Počitnic je konec in na prvem septembrskem druženju skupine
Trobentice Naklo nas je obiskala Mirjana Debelak in nas
razveselila s slikami in pripovedmi o cveticah.
Vsi poznamo narcise, marsikdo pa ne
pozna zgodbe iz grške mitologije o
Narcisu, sinu rečnega boga Kefisa, ki je
zavrgel ljubezen nimfe Eho. Afrodita,
boginja lepote in ljubezni, ga je
kaznovala tako, da se je zaljubil v svojo
lastno podobo, ki jo je zagledal v
vodnem izviru. Ker pa se mu je podoba
v vodi izmikala, je od hrepenenja shiral
in umrl ter se nazadnje spremenil v
rožo, ki se po njem imenuje narcisa.
Tako zaradi svoje prevzetnosti ni mogel
doživeti ljubezni. Še dandanes pravimo
tistemu, ki se pretirano navdušuje nad
samim sabo in je prepričan v lasno
posebnost, da je narcisoiden. To pa je
navadno usodno tako za moške kot
ženske!
Vrtnico, kraljico rož, pa je ustvarila boginja rož Kloris, ki je
nekega dne v gozdu uzrla mrtvo drevesno nimfo in jo
spremenila v rožo. Na pomoč so ji priskočili še drugi bogovi –
Afrodita je roži vdihnila lepoto, Zefir je razpihal oblake, da je
posijalo sonce, Apolon pa je poskrbel, da je vrtnica lahko
vzcvetela v polnem sijaju.
Seveda pa smo si ogledali tudi rože različnih oblik in barv, ki jih
ni malo in je ena lepša od druge. Morda so bile za nas najbolj
zanimive in lepe travniške rože, posnete na višjih legah v
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Poljanski dolini. Na nižinskih travnikih okoli nas jih na žalost
skoraj ni več, kar je velika škoda.
Pa lep pozdrav od Trobentic.
Marija Jereb, prostovoljka

Stanovalci enote Naklo o rožicah
Rada imam različne cvetlice, tudi šmarnice.
Ko sem bila še otrok, smo jih nabirali na Mlinarjevem bregu pri
Bistrici, v bližini mojega doma. Nabirali smo jih za svoje mame,
včasih pa smo jih odnesli tudi v Tržič in tako skušali zaslužiti
kak dinar.
Slavka Dodič
Z ženo sva rožam posvečala veliko časa,
pozornosti in ljubezni, zato so nama lepo
uspevale. Okrog najinega doma v Bistrici jih
je bilo vedno veliko, lepi so bili zlasti nageljni
in tulipani.
Nekoč so najin balkon, poln cvetja, prišli
slikat celo ljudje iz Zagreba, ki so bili
navdušeni nad množico cvetov.
Lojze Dodič
Rože so mi največkrat podarjali za rojstni
dan ali za druge pomembnejše dneve.
Rože so me vedno razveseljevale, zato imam
tudi danes v sobi tri lončnice, med njimi lila
orhidejo, ki sem jo dobila v dar.
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Nikoli nisem imela navade, da bi rože podarjala sebi, sem pa z
njimi rada razveseljevala druge, tudi mamo.
Jolanda Jarc
Ženi sem za rojstni dan največkrat podarjal nageljne. Velikokrat
pa bila v vazi tudi vrtnica.
Ker imam rože rad, imam danes v koritu pred Domom dve
lončnici, za kateri vzorno skrbim in ju skrbno zalivam.
Jože Bogataj
Z rožami me je razveseljeval predvsem mož. Spomladi mi je
nabral mačice in teloh.
Marija Beguš

Piknik na Dolenjskem
Preddvorski upokojenci smo si tokrat za izlet izbrali Dolenjsko v
okolici Sevnice. Z veseljem sem se udeležila tudi tega izleta.
Zjutraj sem si pripravila zajtrk, ker lačna ne morem na pot.
Odhod ni bil predviden v zgodnjih jutranjih urah, zato sem se
do Preddvora odpravila kar peš. Z avtobusom smo se odpeljali
skozi Hotemaže, Šenčur, mimo Kranja, Medvod skozi Šentviški
predor, mimo Ljubljane proti Dolenjski.
Ustavili smo se v Trebnjem, tam popili kavico in pot nadaljeval i
skozi Mokronog mimo vasice Telče, skozi Tržišče in naprej po
ozki vijugasti cesti skozi zelen gozdič in zagledali griče z vinsko
trto. Ustavili smo se na Dedni gora - na kmetiji, kjer so nas
toplo sprejeli s harmonikarjem in prijazno vodičko. Povedala
nam je, da kraj Dedna gora spada v občino Sevnica. Pri vseh
imenih gričkov, ki jih je naštevala, si nisem mogla vseh
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zapomniti. Na najbližjem stoji Cerkev sv. Krištofa, ki je bila
zgrajena pred več sto leti.
Na kmetiji je cela družina »stopila
skupaj« in nam pripravila pravo
pojedino. Ko smo se dobro okrepčali
ob glasbi veselega godca, smo se
odpravili še do najbližje zidanice,
kjer smo poskusili pravi dolenjski
cviček. Vrnili smo se na kmetijo,
kjer nas je čakala obilna večerja.
Kar nekaj izletnikov se je zavrtelo
ob domačih vižah neutrudnega
harmonikarja. Tako zavzeto so
plesali, da bi skoraj pozabili, da je
pred nami še dolga pot nazaj na
Gorenjsko. Poslovili smo se od
gostoljubnih in prijaznih gostiteljev.
Hvala našim Preddvorčanom, ki so krivi, da smo se imeli
»fajn«. Hvala tudi gospe Anici, ki me je pripeljala do Doma.
Malo sem bila utrujena, a zadovoljna, ker smo skupaj s
preddvorskimi upokojenci preživeli lep dan na Dolenjskem.
Marija Bliznac, stanovalka

Stoji, stoji Ljubljanica
Naša pridna delovna terapevtka nam je v
začetku septembra pripravila prečudovit
izlet z ladjico po Ljubljanici.
Na dvorišču pred gradom Turn smo
počakali avtobus in se odpeljali po avtocesti
do našega glavnega mesta. Tam smo v
gostilni
Livada
dobili
kavice
in
brezalkoholno pijačo. Morali smo počakati
do odhoda ladjice. Spominjam se, da sem
si zaželela dobre kave, toda dobila sem
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zanič črno čorbo, ker sem pozabila naročiti še mleko.
Dočakali smo vkrcavanje na ladjico. Vsi smo se odločili, da se
popeljemo po Ljubljanici. Ladjica sprejme do 50 potnikov, to je
za cel avtobus. Ko se je ladjica odpeljala po reki, so začeli
»škljocati« s fotoaparati in mobilnimi telefoni.
Ne vem več, pod koliko
mostovi smo se peljali, vem
pa, da je gospa Zorica nekoga
spraševala o imenih mostov,
katere smo si ogledovali.
Spominjam
se
različnih
mostov
na
Livadi,
Šuštarskega,
Tromostovja,
Zmajskega, na katerem je 20
zmajev, novega
Mesarskega …
Opazila sem, da sta oba bregova reke čudovito urejena s
sprehajalnimi potmi in s klopcami. Obrežje reke je lepo
zasajeno z vrbami »žalujkami« in drugimi drevesi in
grmovnicami. Na obeh bregovi smo opazili tudi sprehajalce s
kužki in dojenčki v vozičkih. Seveda smo jim morali pomahati.
Povedati moram tudi to, da so zgradbe ob reki obnovljene in
polepšane. Tu in tam smo opazili tudi gostinske lokale, ki so
seveda bili še bolj prazni. Pred Plečnikovo zapornico smo obrnili
in se začeli vračati nazaj proti Livadi.
Ves naš izlet pa je okronalo lepo vreme in sonce. Ko smo se
vrnili do avtobusa, moram priznati, da smo bili že kar utrujeni.
Vsi presrečni smo se vrnili na naš Turn in na kosilo. Po kosilu pa
smo si privoščili malo počitka.
Zlepa ne bomo pozabili tega prijetnega izleta.
Tičar Nada, stanovalka
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»Več luči!«
Kako zelo hitro nam teče čas. Brez dolgčasa je minilo leto in
zopet smo se pritihotapili do rojstnih dni, ki sem se jih zelo
veselila. Na praznovanju rojstnih dni je vedno zabavno. Pride
Darja in nam zaigra na harmoniko, pa še dobro smo postreženi.
Komu to ne bi bilo všeč? Včasih se tudi zapleše. Imeli smo se
lepo. Zahvaljujem se vodstvu Doma za tako lepo prireditev in
da nihče nikoli ni pozabljen.
Rada praznujem, rada pa tudi berem in izbrala sem nekaj misli
nam vsem znane učiteljice in pisateljice Berte Golob, ki jih je
zapisala v februarski številki Družine.
Čas za dobroto, pomen žrtvovanja za dobro drugega
»Več
luči!«
je
menda
ob
poslavljanju s sveta poprosil
filozof in pesnik Goethe. Isti
človek je svojemu knjižnemu
junaku položil na usta in v srce
prošnjo:»Postoj, trenutek, kako si
lep!«
Takole pa je z nami; begamo od
želje do želje, ne da bi si kdaj kaj
preveč želeli zgolj temè. Ta čas
nam obzorje osvetljuje svečnica,
darovanje Gospodovo. Ali je daroval Gospod ali je bil On
darovan? Za slednje gre, zvemo iz Svetega pisma.
Več darovanjske luči! Ta žari iz tega, da darujemo; a še
neprimerno svetleje, če se darujemo. Prvo meri na gmotnost,
drugo na duhovnost. Darovati se vsebuje pomen žrtvovanja
sebe za dobro drugega. V tem je globoka srčika krščanstva. Te
kreposti ni treba iskati le pri razglašenih svetnikih, najdemo jo
v svoji bližini in v našem času. Krščanstvo je od vsega začetka
prežeto z njo. Vendar to ni zagotovilo, da se smisel za
darovanost – žrtvovanje ne bi porazgubil zaradi močnih vplivov
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egoizma, samovšečnega individualizma, prešernega liberalizma,
zagovarjanja neomejene osebne svobode.
Več darovanjske luči! Upanje vzbuja tako imenovano
prostovoljstvo, zastonjsko darovanje časa in drugih dobrin za
kakor koli prikrajšanega sočloveka. Upanje je toliko večje,
kolikor več mladih ljudi se začenja zavedati soodvisnosti in se
odloči učiti odrekanja sebi. Za ono tolikokrat omenjano
odločitev gre: biti ali imeti? Živeti sredi sveta v sebi navznoter
ali pa z imetjem, naslovi in kariero navzven.
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte (Mt 10,8).
Darujmo in darujmo se, a bomo deležni tudi udarcev. Vsa
darovanjska zgodovina krščanstva jih je polna.
A ne da se izbrisati tega, kar so za sočloveka naredili Vincencij,
Pedro, Terezija … in na tisoče drugih. Pohiti, trenutek, v
naslednji hip. Naj se veriga darovanja raztegne v nepretrgani
čas za dobroto.
Angela Likar, stanovalka

Kako smo se včasih igrali
Gospa Slavica nam je povedala, da so se v njeni mladosti otroci
drsali v coklah pod mostom, kjer je zastajala voda in se
spremenila v led.
Doma niso imeli sadnega drevja, pri
sosedu pa so opazili otroci na vrhu
jablane
še
neobrana
jabolka.
Dekleta so pregovorile fantiča, da je
splezal na jablano in potresel. Na tla
so padla jabolka, ki so bila
okljuvana od ptic in najedena od os.
Pa ni bilo problema, vse se je z
veseljem pojedlo.
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Včasih so bile punčke iz cunj domače izdelave. Vsaka krpica se
je porabila in bile so najlepše.
Otroci so se vedno družili. Seveda je
prišlo tudi do sporov in prerivanja, vendar
brez posledic in nikoli ni dolgo trajalo. Vsi
otroci, tudi nekmečki, so hodili na njive
pomagat po svojih zmožnostih, pa čeprav
je bilo treba pobirati koloradske hrošče.
Ko se je pa zvečerilo, so nabirali
kresničke - samčke, ki so tako lepo
svetili, ko so iskali svoje družice.
Od takrat pa do
danes se igrače ne
morejo primerjati.
Včasih so se otroci
zelo
veliko
zadrževali
na
prostem, lezli po
drevesih, pomagali pri delu in se tako
učili za življenje. Danes pa sedijo v
zaprtih prostorih za računalniki, se ne
družijo s sovrstniki, le kako se bodo
znašli v življenju in naravi.
Vedno
znova
si
zastavljamo
vprašanja:»Le kakšne spomine bodo
imeli ti otroci, vnuki?«
Naši spomini so namreč tako lepi!
Marija Jereb, prostovoljka

Mladost ni obdobje življenja,
temveč stanje duha.
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KDO JE BABICA IN KDO STARA MAMA
Stara mama stanuje v bloku,
kjer streže vnukom in loncem,
a babica v temnem gozdu
z volkom in nekim lovcem.
O babici pesmica kroži,
govore pravljice stare
in Rdeča kapica nosi
dobrot ji polne košare.
A stara mama se skoro ne vidi,
o njej ni slišati mnogo,
četudi v naši družini
igra najpomembnejšo vlogo.
Brez nje ne bi bilo marsičesa,
recimo vnukov ali pa mame.
Zato naj pri nas do stotega leta
stara mama ostane.
Tone Pavček

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
9. del
Pavle je potrkal in Izabela mu je šla odpret. Vstopil je s šopkom rdečih
vrtnic in majhno škatlico. Zahvalila se mu je s prisrčnim objemom, zraven
pa zardela kot najstnica. Rože je dala v vazo, škatlico je odprla in v njej
našla čudovito ogrlico. Rekla je:
»Preveč si se oškodoval! Saj nisem vredna tako dragocenega darila!«
»Dovoli mi, da ti jo pripnem in želim, da jo vedno nosiš.«
S tresočimi prsti ji je zapenjal dragoceno darilo. Ko jo je obrnil k sebi, da
bi ocenil, kako ji ogrlica pristoji, ga je neznana sila potegnila k njej in
znašla sta se v strastnem poljubu.
Kot dva utopljenca sta se oklepala drug drugega in se poljubljala in
poljubljala, dokler jima ni zmanjkalo sape.
»Joj, večerja, čisto sem pozabila! Upam, da se mi ni kaj prismodilo!«
Sedla sta k slavnostno okrašeni mizi. Zdaj je Izabela prinesla darilo
Pavletu. To je bila lepa ročna ura, z vgraviranim imenom »PAVLETU«. Tudi
on se ji je zahvalil z dolgim poljubom. Nato sta počasi večerjala in
klepetala. Ura je šla že proti polnoči in Izabela je prinesla steklenico
ohlajenega šampanjca. Iz radia je prihajala nežna glasba in zaplesala sta.
Kazalca sta hitro skočila na 12.00. Nazdravila sta in si voščila, nato pa
spet utonila v poljubu. Šla sta na balkon in si ogledala razsvetljeno nebo
nad mestom. Ves čas sta se objemala in si šepetala nežne besede. Kmalu
ju je zazeblo, zato sta šla nazaj v stanovanje. Spet sta si nazdravila.
Izabela je rekla prav potiho:
»Pavle, nocoj pa ostani pri meni! Rada bi te imela ob sebi. Mislim, da je
zdaj že čas, da sprejmeš mojo ljubezen. Dovolj dolgo si upal, da se boš
vrnil k ženi, a zdaj veš, da se to ne bo zgodilo.«
»Hvala ti za te lepe besede! Moram ti priznati, da te že dolgo skrivaj
ljubim. Mislim, da si ti ženska ob kateri bom lahko pozabil na svoj
neuspešen zakon. Ostal bom ob tebi, če me sprejmeš, za vedno!«
Hitro je stekel domov po toaletni pribor, pižamo, haljo in copate.
Medtem se je Izabela že uredila in legla. Brez besed je legel poleg nje.
Brez pomisleka sta se darovala drug drugemu. Nista mogla verjeti, da sta
tako zelo potrebovala telesno ljubezen. Vso noč sta se pogovarjala, delale
načrte in se ljubila. Nista mogla razumeti, , zakaj sta tako dolgo tajila
svojo ljubezen, svoja čustva. Sklenila sta, da bosta zdaj živela skupaj v
njenem stanovanju, ki je bilo večje od njegovega. Takoj po praznikih
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bosta nekaj stvari spremenila, nabavila novo. Pavle pa bo svoje
stanovanje izpraznil in ga dal nazaj. Saj je stanovanj za zdravnike vedno
primanjkovalo.
Toliko lepega sta doživela, da tega Silvestra ne bosta nikoli pozabila. Za
vedno bo ostal mejnik v njunem življenju.
Ko sta srečna ležala drug ob drugem, sta se vseeno vrtela okrog težave, ki
jima je vrtala po glavi. Izabela je prva spregovorila:
»Veš, neizmerno sem srečna, a nekaj mi vseeno ne da miru. Mislim, da se
morava tudi o tem pošteno pogovoriti?«
»Mirno lahko poveš, kaj te teži. Če bo v moji moči, bova problem ustrezno
rešila. Neumno bi bilo in tega si sploh ne želim, da ne bi drug drugemu
vse povedala. Želim, da med nama ni skrivnosti! Torej na dan z besedo!«
»Ne vem, kako razmišljaš ti, jaz pa si želim, da bi najino skupno življenje
ostalo brez otrok. Za to sva že kar v letih in res se zdaj ne bi rada
ukvarjala z materinstvom. To ne bi dobro vplivalo tudi na mojo kariero.
Najbolj pa me skrbi, da tudi najin otrok ne bi imel take bolezni, kot jo ima
tvoja mlajša hči. Ne zameri mi, ampak strahovi, ki me obhajajo, so veliki.
Prosim, reci mi, kaj misliš ti?«
»Ne bom ti tajil, da sem se s tem vprašanjem že veliko ukvarjal. Čeprav
imam svoji hčeri zelo rad, se za očetovstvo ne bi več odločil. Razen, če bi
bila to tvoja velika želja. Drugače pa sem ti za tvojo odločitev zelo
hvaležen. S to odpovedjo si mi pokazala, kako velika je tvoja ljubezen do
mene!«
Spet jo je stisnil v objem in jo obsul s poljubi.
»Odločila sem se, da bom šla k ginekologu, da mi naredijo lažjo operacijo,
da se ne bom iz meseca v mesec bala, da sem zanosila. Moja odločitev je
dokončna, ne bom si premislila. Ugotavljam že dalj časa, da tudi nisem
rojena za dobro mater. Če pa se mi slučajno zahoče razvajati otroka, jih je
pa vsepovsod dovolj, takih, ki so potrebni pomoči.«
Po praznikih sta se lotila prenove stanovanja. Po enem tednu sta si
ustvarila zelo prijetno domovanje, preprosto, a zelo uporabno. Zdaj sta
bila zares srečna in veselila sta se skupnih ur, saj sta imela le eno
obveznost – službo. V bolnici so jima šli zelo na roko, saj sta imela delovni
čas skoraj enak, ker sta bila skupaj v ekipi, ki jo je vodil šef Pavle. Ko je
bilo stanovanje urejeno, sta sklenila, da bo Pavle povabil svoji hčeri in
njuno mater Viktorijo, da se spoznajo z Izabelo. Edino Monika jo je že
poznala, ker jo je že srečala pri njem, ko je bila na obisku. Po telefonu so
se zmenili. Povedal je Viktoriji, da ji želi predstaviti svojo novo prijateljico,
s katero zdaj živi skupaj. Viktorija je bila malo presenečena, a je to dobro
skrila. Obljubila je, da se naslednje popoldne oglasijo.
Skupaj sta pripravila hrano in pijačo, s katero sta postregla.
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»Danes imam v trebuhu metuljčke od treme. Kar malo me skrbi, kakšen
vtis bom napravila na tvoja dekleta.«
»Izabela, ostani naravna, taka kot si vedno in vse bo v redu, boš videla!
Tudi meni ni vseeno, saj ti ne bom tajil, da moja čustva do nekdanje žene
in matere mojih hčera, še niso čisto umrla. Še vedno jo imam rad in tako
bo vedno ostalo!«
Izabela mu odkritosti ni zamerila, saj je vedela, da bodo ta njegova čustva
vedno ostala. Pogumno si je priznala, da je to vedela.
Ko so pozvonile, jim je Pavle odprl vrata. Rokovali so se, Jerneja pa se ga
je oklenila okrog vratu. Dvignil jo je iz invalidskega vozička in jo stisnil v
naročje. Milo se mu je storilo, da ga hčerka ni pozabila. Nato jim je
predstavil Izabelo. Z Viktorijo sta se takoj zapletla v pogovor. Monika pa
je očetovo novo prijateljico zelo kritično opazovala. Pavle je kmalu
ugotovil, da ji ni preveč naklonjena. Večkrat je opazil, da ji je ugovarjala,
pri tem pa je govorila skoraj osorno. Tudi Viktorija je to opazila in tiho
hčer opomnila, naj se lepše obnaša.
Sedli so k mizi, ki je bila obložena s samimi dobrotami. Vsi so si postregli,
le Monika je kuhala zamero. Tiho je sedela ob mizi in jezno gledala
predse. Ugotovili so, da bo zdaj, zdaj izbruhnila. Zelo se je premagovala,
a naenkrat se ni mogla več obvladovati.

Olga Marinšek Kepic
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O projektu BITI SIV IN MODRO BRATI
Od januarja do decembra 2012 bodo redna bralna srečanja v domovih za starejše
občane na področju treh občin, ki jih pokriva Mestna knjižnica Kranj (Kranj,
Preddvor, Naklo). Bibliotekarji bodo prebirali izbrane odlomke izvirnega
slovenskega in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila,
ter vodili razgovor, ki bo temeljil na prebranih besedilih, predhodnem
poznavanju slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih
navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije.
Velikega pomena je ohranjanje ljudskega izročila in zgodovinskega spomina.
Gostujoči avtorji bodo popestrili srečanja in spodbudili udeležence k razgovoru.
Cilji, ki jih pri projektu želimo doseči:
o
o
o
o
o
o
o
o

spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine,
spoznavanje in ohranjanje ljudskega izročila,
razvijanje bralne kulture,
spodbujanje zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje,
razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del,
izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture,
izmenjava izkušenj pri kreativnem pisanju,
spodbujanje medgeneracijske solidarnosti.

BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI
v Domu starejših občanov Preddvor in v enoti Naklo.

Z rednimi mesečnimi srečanji bomo pričeli
v ponedeljek, 8. oktobra 2012 ob 10.30 uri v enoti Naklo in
v sredo, 10. oktobra 2012 ob 10.00 uri v Preddvoru.
V družbi prijetnih ljudi in dobrih knjig bosta z vami Milena Enci
in Damjana Mustar, voditeljici bralnih srečanj za starejše v
Mestni knjižnici Kranj.
Damjana Mustar
15

VABILO ZA OKTOBER 2012 - enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka od 14.30 – 15.30 ure v avli enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA petek ob 10.15 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA torek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 1. oktober ob 10.30 uri in
ponedeljek, 15. oktober ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
SPREHOD IN DRUŽENJE OB KAVI (ob primernem vremenu)
torek, 2. oktober – odhod ob 10. uri izpred enote Naklo
__________________________________________________
OBISK FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
v Cankarjevem domu v Ljubljani –
sreda, 3. oktober dopoldne
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak –
sreda, 3. oktober ob 13. uri v del. terapiji v enoti Naklo
__________________________________________________
sv. MAŠA –
četrtek, 4. oktober ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo
__________________________________________________
KUHARSKO POPODNE –
četrtek, 4. oktober ob 14.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI –
ponedeljek, 8. oktober ob 10.30 ure v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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KOSTANJEV PIKNIK –
torek, 9. oktober ob 10. uri v enoti Naklo
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV na temo
Folklorni ples v Domu upokojencev na Jesenicah –
sreda, 10. oktober dopoldne
__________________________________________________
TOMBOLA –
torek, 16. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KONCERT LJUDKIH PEVK IZ TRBOJ sreda, 17. oktober ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OGLED RAZSTAVE IN FILMA Industrijska zgodovina
Kranja v Mestni knjižnici Kranj –
sreda, 17. oktober ob 10. uri v Mestni knjižnici Kranj
_____________________________________________
KVIZ –
torek, 23. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
četrtek, 25. oktober ob 15.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom –
torek, 30. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Šopek pesmic za babico in dedka
Prvo soboto v mesecu decembru (8.12.2012) želimo v enoti Naklo
pripraviti prireditev, na kateri bi svoje pevske, glasbene, plesne,
recitatorske, voditeljske … talente svojim babicam in dedkom
predstavili vnuki in pravnuki.
Z željo, da skupaj pripravimo kar najbolj pestro dopoldne za naše
stanovalce vabimo vse, ki želite sodelovati, da se do petka,
16.11.2012 vpišete v recepciji Doma ali pokličete
na tel. številko 041 335 044 (Irma, delovna terapevtka).
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VABILO ZA OKTOBER 2012 - DSO Preddvor
ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri
PEKA PIŠKOTOV - ponedeljek ob 9.30 uri v dnev. prostoru
VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 10.45 uri
DRUŽABNE IGRE – torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri
USTVARJAJMO SKUPAJ – sreda ob 9.30 uri v dnev. prost.
KNJIŽNICA – četrtek od 14. –14.30 ure v delovni terapiji
ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka ob 7.15 uri v delovni terapiji in ob 13.30 –
14.30 ure v dnevnem prostoru,
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA –
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnevnem prostoru,
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

------------------------------------------------------------------ČAJANKA s citrarko Francko Šavs s kulturnim programom
ob Mednarodnem dnevu starejših –
ponedeljek, 1. oktober ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
OBISK FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
v Cankarjevem domu v Ljubljani –
sreda, 3. oktober dopoldne
_____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom petek, 5. oktober ob 13. uri v mali jedilnici
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic –
ponedeljek, 8. oktober ob 15. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV na temo
Folklorni ples v Domu upokojencev na Jesenicah –
sreda, 10. oktober dopoldne
_____________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI –
sreda, 10. oktober ob 10. uri v mali jedilnici
__________________________________________________
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KOSTANJEV PIKNIK –
četrtek, 11. oktober ob 10. uri v parku
__________________________________________________
sv. MAŠA –
petek, 12. oktober ob 10.30 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
OGLED RAZSTAVE IN FILMA Industrijska zgodovina
Kranja v Mestni knjižnici Kranj –
sreda, 17. oktober ob 10. uri v Mestni knjižnici Kranj
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak sreda, 17. oktober ob 13. uri v mali jedilnici
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v oktobru- s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 18. oktober ob 13. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 18. oktober od 14.00 do 15.00 ure v gradu
_____________________________________________
KONCERT Moškega pevskega zbora LTH Škofja Loka –
torek, 23. oktober ob 16. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem –
sreda, 24. oktober ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic četrtek, 25. oktober ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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