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VABILO

V petek, 17. avgusta ob 11 uri vas vabimo v prostore Društva upokojencev.

Ob tej priložnosti bomo slavnostno odprli prenovljeno vhodno avlo in galerijo 
Hodnik, kjer bomo razstavili fotografije naših članov: 

»MOJ POGLED«

TUDI V ŠKOFJI LOKI IMAMO KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI

Že drugo poletje se je Marinkina knjižnica 
preselila v gosto senco dreves. V petek, 

27. julija smo imeli veliko velikih in malih 
gostov. Knjižnico so obiskali otroci iz vrtca 

Najdihojca, babice so pripeljale svoje 
vnuke, zbralo pa se je kar nekaj odraslih, 

ki imamo radi NEŽO MAURER. 
Vse nas je očarala s pripovedovanjem 

otroških pesmi. 

Na koncu so otroci postali ilustratorji in 
narisali eno izmed živali, ki so nastopale 

v pesmicah. Pri tem delu jim je pomagala 
SAŠA AMBROŽIČ, ena izmed ilustratork 

zadnje Nežine knjige za otroke z naslovom 
»Kaj delajo palčki pozimi«.
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KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Tudi to poletje naše bralce ob petkih vabimo na travnik pred društvom upokojencev.

 
PROGRAM

17. 8. 2012 ob 10. uri vas vabimo na pogovor o bolgarski književnosti. 
 Prevajalka iz bolgarščine BOGDANA ŽEPIČ nam bo prebrala odlomek iz
 Antologije bolgarske književnosti. 
 Sledil bo pogovor o bolgarski družbi, književnosti in kulturi.
 

24. 8. 2012 ob 9.30. uri bomo ponovno povabili otroke iz vrtca Najdihojca. 
 Pridružil se nam bo igralec MATJAŽ ERŽEN, ki bo otrokom bral pravljice, pevci 

skupine MAVRICA pa jim bodo zapeli nekaj pesmic.
 

31. 8. 2012 pričakujemo obisk iz Domžal: METKA ZUPANEK predsednica U3 LIPA bo 
predstavila svojo knjigo »Cvetje pomladi«, ZLATKA LEVSTEK pa svoje pesmi

VABLJENI!

V petek, 10. avgusta nam je MINKA 
MARIJA LIKAR prebrala svojo 

najnovejšo zgodbo METULJEV LET.
Novela govori o poletni ljubezenski 

zgodbi, kakršna se zgodi, ali se morda 
je, a se ne bi smela zgoditi komurkoli, 

povsem nepričakovano in spontano, ker 
je bil tak načrt »višje sile«. In ostane 

večno vprašanje: »Kaj pa potem?«

DOBRODELNA AKCIJA

Tudi v Škofji Loki so ljudje, ki potrebujejo pomoč. V dogovoru z RDEČIM KRIŽEM 
ŠKOFJA LOKA smo se odločili izpeljati dobrodelno akcijo zbiranja hrane. Vse člane 
in tudi druge ljudi dobre volje vabimo, da prispevajo po svojih močeh. 
Hrano bomo zbirali v prostorih Društva upokojencev, Partizanska 1 v času uradnih ur ob 
sredah in petkih od 8.00 do 12.00 in ob četrtkih med 10.00 in 12.00. Sprejemamo pa jo 
tudi v času, ko je odprta Marinkina knjižnica.

Poleg raznih čistil predlagamo, da prispevate nekaj iz seznama hrane:
Moka, riž, testenine, polenta, zdrob, ješprenj,
pločevinke paradižnika, graha, fižola,
marmelada, evrokrem, čokolešnik, 
olje, kis, sol, sladkor  
in drugo hrano z daljšim rokom trajanja.
Hrano bomo posredovali RK v Škofji Loki, ki jo bodo upravičencem razdelili po svojih 
pristojnostih.
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Več: tukaj

IZ BAUMGARTNERHOFA NA KRESIŠČE IN DOMOV
torek, 24. julij 2012

Vrh poletja je, čas, ko se večina za teden 
dni ali več preseli na morje. Pa se nas je 
kljub vsemu zbralo 46 takšnih, ki smo v 
teh julijskih dneh želeli v gore. Po dolgem 
času se je obetalo stabilno vreme in to 
je bila najlepša popotnica za dan pred 
nami. Gorenjska avtocesta kljub juliju ni 
bila nagnetena z avtomobili, in tako smo 
v mirnem tempu vozili proti Korenskemu 
sedlu.

Skupina 
ZMANJŠAJMO PADCE V STAROSTI 

se srečuje tudi med počitnicami. 
Dobra volja je najbolja.

Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

NA PRESTRELJENIKU IN V SVETU VISOKOGORSKEGA KRASA

Z 21. junijem 2012 je vstopilo poletje in 
sonce je zagospodarilo nebu in Zemlji.  
Tudi  naše četrtkovo jutro je kljub zgodnji 
uri že toplo in obeta se znova vroč dan.
Danes smo se namenili proti Bovcu in od 
tam na Prestreljenik.
Avtobus je vijugal po Poljanski dolini in čez 
prelaz Kladje v Cerkno ter skozi Tolmin in 
Kobarid do Bovca. Ob devetih smo se z 
žičnico že odpeljali proti postaji D - našemu 
izhodišču. 
Več: tukaj

http://seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Iz_Baumgartnerhofa_na_Kresisce_in_domov
http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Na_Prestreljeniku_in_v_svetu_visokogorskega_Krasa

