
PROGRAM ZA NOVEMBER 
 
Dragi vsi naši! 
 
Za nami je čudovita, jasna in sončna »jesen«. Zakaj pišem jesen v narekovajih? Ste kaj opazovali naravo?  
V hudi poletni suši je narava skorajda zaključila svojo sezono, kakor jo ponavadi, kadar leže k počitku 
pozimi. Malo padavin, ki je prišlo ob koncu poletja, je naravo ponovno oživilo in jo napolnilo s toplino, tako 
da je letošnja jesen bila skorajšnja pomlad; pri nas je zacvetel po celem travniku spet mladi regrat in celo 
trobentice. Narava izgublja svoj ritem, prav tako ljudje in nas s tem poziva, da jo spoštujemo in karseda 
zaščitimo. 
 
Mi pa smo se OKTOBRA imeli ponovno zelo lepo skupaj. Tako zelo vesela sem za vsakega izmed vas! Tako 
zelo radovedni in radoživi ste, da sem vas na zadnji delavnici že komaj obvladovala in prav je tako! ☺ Naj 
nas kar žene radovednost in želja po znanju. 
 
Tako smo 13.10. skupaj izdelovali raznovrstne sirupe: 
 

      
 
V soboto 26.10. smo se »ta pridne« ☺ članice zbrale v cerkvi naše občine Sveti Andraž, ki praznuje zdaj 
svojo 500-letnico.  
Tam smo se v imenu celotnega društva zahvalile naravi za njene zdravilne in hranilne darove ter okrasile 
stranska oltarja, Jezusovega in Marijinega, z jesensko naravno dekoracijo. Moram vam povedati, da so vsi 
ljudje rekli, da tako lepo okrašenih oltarjev še niso videli. Kaj čmo, mi smo pač društvo z okusom ☺ 
In še misel dr. Steinerja: »Pult, na katerem se predelujejo naravne surovine in izdelujejo zdravila, naj bo 
kot oltar.« 
 

 



      
 

In kaj nas čaka v NOVEMBRU? 
 
Več dogodkov. 
 
V četrtek 14.11. imam za Društvo žensk Hajdoše izčrpno predavanje o zeliščih (podobno kot 
prvo predavanje v Markovcih). Če še ga kdo ni slišal, se nam lahko ob 18. uri pridruži v gasilskem 
domu. Morda pridobimo par novih članov ☺ 
 
Podobno imam predavanje o zeliščih v Društvu invalidov Ptuj in sicer 19.11. ob 14. uri v gasilskem 
domu na Ptuju. Če koga zanima, se nam lahko pridruži. 
 
Prav za vas in za celotno vas pa v nedeljo 17.11. ob 16. uri organiziram odprto predavanje v 
novi dvorani gasilskega doma v Vitomarcih.  
V goste sem povabila gospo Majdo Temnik iz Slovenskih Konjic, ki se že vrsto let aktivno ukvarja 
z biodinamičnim kmetovanjem in prideluje različna vrsta žit ter kalčke.  
Za nas bo predavala o OSNOVAH BIODINAMIKE IN VZGOJI TER POMENU RAZLIČNIH 
ŽITARIC. Mislim, da bo predavanje zelo zanimivo za nas, kot tudi za okoliške kmetovalce. 
 
Še nekaj okvirnih informacij: 
Dvorano smo najeli od 16. do 18. ure.  
Aktivni člani bomo/ boste imeli predavanje zastonj, vendar vas v zameno prosim za pomoč pri organizaciji 
dogodka in pobiranju vstopnine (predavateljici bomo predavanje seveda plačali). 
 
Pridruženi člani prispevate 5 eurov za predavanje in nimate nobenih zadolžitev, razen če bi kdo želel 
pomagati. 
 
V soboto 23.11. predstavljam v obliki kratkega predavanja na Kongresu integrativne medicine v 
okviru Celjskega sejma antropozofsko medicino. Če bi koga ta dogodek zanimal, naj me 
kontaktira. 
 
V prvi polovici decembra bomo ponovno nekaj skupaj izdelovali, nekaj, kar bo prišlo prav za 
božična darila… Več o tem pa v naslednjih novičkah ☺ 
 
Lep november vam želim in se vidimo!! 
 
Vaša Vesna 


