
POZDRAVLJENI vsi naši stari in novi člani društva SapientiaPOZDRAVLJENI vsi naši stari in novi člani društva SapientiaPOZDRAVLJENI vsi naši stari in novi člani društva SapientiaPOZDRAVLJENI vsi naši stari in novi člani društva Sapientia!!!!    
 
Za večjo preglednost vam pošiljam seznam in kratek opis vseh dogodkovseznam in kratek opis vseh dogodkovseznam in kratek opis vseh dogodkovseznam in kratek opis vseh dogodkov v mesecu 
septembru. Upam, da se vidimo v čim večjem številu! 
 
1) 1) 1) 1) V nedeljo, 8.9. ob 10.00V nedeljo, 8.9. ob 10.00V nedeljo, 8.9. ob 10.00V nedeljo, 8.9. ob 10.00 nas Biodinamiki Pomurja vabijo na Ekološko kmetijo Kasaš v Ekološko kmetijo Kasaš v Ekološko kmetijo Kasaš v Ekološko kmetijo Kasaš v 
Dolino pri Lendavi Dolino pri Lendavi Dolino pri Lendavi Dolino pri Lendavi (Glavna ulica 17, Lendava, http://www.ekokasas.si), kjer se bo odvijala 
prireditev, v kateri bomo mi glavne zvezde ☺ 
Ob 10.00 se začne uraden program, kjer bom predstavila naše društvo, imela kratko uvodno predavanje o 
proučevanju rastlin po Goetheju ter nato delavnico o izdelavi domačih zeliščnih sirupovdelavnico o izdelavi domačih zeliščnih sirupovdelavnico o izdelavi domačih zeliščnih sirupovdelavnico o izdelavi domačih zeliščnih sirupov, raznih recepturah 
in zeliščih, ki jih na ta način lahko uporabimo. Skupaj bomo izdelali timijanov sirup za dihala. Vsak izmed 
udeležencev si bo odnesel svojo stekleničko sirupa s seboj domov. Vstop je prostVstop je prostVstop je prostVstop je prost!!!! (prireditev je podprta z 
donacijo iz Švicarskega sklada za razvoj podeželja) Ves dan bom tudi na stojnici z društvenimi izdelki. 
Posredovala vam bom tudi uradno vabilo biodinamikov, ker se bodo odvijale še druge stvari in bo pestro. 
 
2)2)2)2) Nato vas v nedeljo, 15.9. ob 16.00 v nedeljo, 15.9. ob 16.00 v nedeljo, 15.9. ob 16.00 v nedeljo, 15.9. ob 16.00 vabim vse člane in interesente našega društva, da se 
srečamo na sedežu našega društvana sedežu našega društvana sedežu našega društvana sedežu našega društva.  
Veliko novih članov se nam pridružuje v jesenskem času, zato vidim potrebo, da se srečamo »stari in novi«, 
se spoznamo in podružimo. Naša dvorana v stari hiški je zdaj tudi prenovljena, kar mi je v veliko veselje. 
Ne bomo pa se samo spoznavali, ampak bomo kar začeli s predavanjem, saj jeseni še zadnji čas, da 
spoznavamo naravo v praktičnem smislu, zato bi mi bilo žal, če bi izpustili to priložnost. 
Predavala bom o naslednji temi: Zelišča, njihoviZelišča, njihoviZelišča, njihoviZelišča, njihovi    učinki učinki učinki učinki in in in in možnosti možnosti možnosti možnosti uporabe, ki jih najdemo uporabe, ki jih najdemo uporabe, ki jih najdemo uporabe, ki jih najdemo 
in nabiramo v jesenskem času. in nabiramo v jesenskem času. in nabiramo v jesenskem času. in nabiramo v jesenskem času.     
V kolikor nam bo dano lepo vreme, si bomo našo kmetijo tudi ogledali, njivo, na kateri gojim zelišča ter 
zelišča v naši okolici (travnik, obrobje gozda). 
Kraj: sedež društva (Hvaletinci 2, stara hiša) 
Trajanje: 2 uri 
Cena: Aktivni člani 2 eur, pridruženi člani: 5 eur, zunanji obiskovalci oz. nečlani: 10 eur 
Nove člane prosim, da v kolikor še niste, s seboj prinesete izpolnjeno pristopno izjavo in poravnate 
članarino. 
 
3) 3) 3) 3) V sredo 25.9. ob 19.00V sredo 25.9. ob 19.00V sredo 25.9. ob 19.00V sredo 25.9. ob 19.00 nas Rdeči križ ponovno vabi v Markovce pri PtujuMarkovce pri PtujuMarkovce pri PtujuMarkovce pri Ptuju.  
Tokrat bom poglobljeno predavala o naravoslovju po Goetheju in antropozofski medicinio naravoslovju po Goetheju in antropozofski medicinio naravoslovju po Goetheju in antropozofski medicinio naravoslovju po Goetheju in antropozofski medicini. 
Stari člani ste ta predavanja bolj ali manj že slišali v preteklem letu. Ker v njih ležijo osnove za naše 
nadaljnje skupno delo, toplo vabim vse začetnike in nove člane na to predavanjevse začetnike in nove člane na to predavanjevse začetnike in nove člane na to predavanjevse začetnike in nove člane na to predavanje!!!!!!!!!!!!    
Predavanje bo trajalo uro in pol. Vstop je prost! 
 
4)4)4)4)    Zadnji vikend v septembru 28. in 29.9.Zadnji vikend v septembru 28. in 29.9.Zadnji vikend v septembru 28. in 29.9.Zadnji vikend v septembru 28. in 29.9. pa se naše društvo predstavlja s svojimi izdelki na 
sejmu v Svečini. Če koga zanima več o tem, naj me kontaktira. 
 
 
 
 


