
PROGRAM za JULIJ 
Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Poletje je na svojem vrhuncu in upam, da nabirate številne zdravilne zeli, ki jih trenutno 

narava ponuja. To je čas v letu, kjer živimo malce »izzven sebe«, kjer se v svojem duhu in duši 

razširimo čez svoje meje in izgubimo v življenje zunanje narave. Neprecenljiv čas za 

nabiranje svetlobnih in toplotnih moči za prihajajočo jesen in zimo. Izkoristite ga! 

 

KAJ SMO POČELI PRETEKLI MESEC? 

V juniju smo začeli z mojim predavanjem o UPORABI ZELIŠČ NA NAŠEM VRTU ALI NJIVI; 
njihova vsestranska uporaba in recepture za izdelavo gnojevk, čajev za preventivno 
škropljenje, kot tudi pripravkov za zatiranje škodljivcev. Zelo koristno predavanje za vse nas, 
ki ustvarjamo z zemljo na naravi prijazen način. 

Žal me nihče ni pofotkal ☺ 

Potem pa nam je naša Liljana 
pripravila čudovito predavanje na 
temo »PREHRANA V OČEH 
DUHOVNE ZNANOSTI« s povzetki 
Steinerjevih predavanj. Vnela se je 
zanimiva debata, odprlo se je mnogo 
vprašanj in končali smo v pravem 
krohotu, ko smo se lotili obravnave 
krompirja. Hvala Liljana še enkrat, 
bilo je krasno in zelo zanimivo! 

 

PROGRAM V JULIJU 

V četrtek, 2.7. ob 9. uri sem ponovno gostja na Radiu Ptuj v Oddaji o zeliščih in 
zeliščarstvu z Majdo Fridl. Govorili bova o nekaterih sedaj aktualnih zeliščih kot 
je brestovolistni oslad, navadni repik, rumena in bela lakota,... 

 

V nedeljo, 12.6. ponovno srečanje študijske skupinice »Kmetijski tečaj« pri 
meni doma ob 17.uri! 

 



Nato pa si rezervirajte soboto, 25.7. saj nam naša Barbara, izučena 
evritmistka, pripravlja »VEČER EVRITMIJE«. Spoznali bomo najprej v teoriji, 
kaj evritmija sploh je, nato pa bomo posebne vaje in socialne igre tudi izvajali 
bosonogi zunaj na prostem. To bo nekaj čudovitega in zelo družabnega. 

Oblečite lahkotna oblačila, tudi dolga (da vas ne bo kaj popikalo), za vsak slučaj 
vzamite tudi kakšne lahke čevlje s seboj. 

Dobimo se ob 17.uri na sedežu društva in bomo zagotovo skupaj vsaj cirka 2 uri. 
Prosim za prijavo do 22.7.! 

Prispevek za aktivne člane: 7 eur 

                Za pridružene člane: 10 eur 

                Za zunanje obiskovalce: 14 eur 

 

 

Tokrat bom izpostavila in 
predstavila našo članico Marijo iz 
Markovc, ki se zraven tega da je 
izredna ženska in hodeči angel na 
zemlji in zraven neskončno število 
humanitarnih in drugih dejavnostih, 
v katere je aktivno vključena, trudi 
tudi čim več prispevati našemu 
društvu- z njenim prisostvovanjem 
aktualnemu programu, organiziji 
naših predavanj v občini Markovci, 
priporočanjem naših pripravkov 
svojim poznanim in zmeraj dobro 
voljo in pripravljenostjo za narediti 
nekomu nekaj dobrega.  

 

 

Se vidimo na programu! 

Vaša Vesna 


