
PROGRAM DECEMBER 
Dragi naši! 

Praznični december je že tukaj. Sneg še z upanjem pričakujemo, medtem pa nas najverjetneje čaka obilica 

dela, ponavadi več dela kakor miru, praznične poglobljenosti in prijetnega druženja s prijatelji in družino. 

Prav zaradi tega se bomo v decembru predvsem podružili, nadaljnje delo in učenje pa prepustili novemu 

letu. Preden pa vas povabim, pa se bomo najprej zazrli nazaj in pogledali, kaj smo dobrega in koristnega 

počeli prejšnji mesec. 

 

V NOVEMBRU SMO BILI predvsem PRIDNI in SICER: 

Širši javnosti smo se s predstavitveno stojnico predstavljali na 2. konferenci ženskega 
podjetništva v Hotelu City v Mariboru ter s predavanjem na Kmetijsko gospodarskem zavodu 
Ptuj.                                                                                                                    Nato pa smo 
ponovno konkretno prijeli za delo, namreč Branka in Zlatko sta nam ponovno priredila 
biodinamično delavnico IZDELAVE PREMAZA ZA DREVJE. Tako smo se srečali na najbolj 
»popolno« nedeljsko jutro, sončno in toplo, kakor noben drug dan v novembru. Kot nalašč! Ob 
delu smo zelo, zelo uživali, ponovno smeha in dobre volje ni manjkalo. 

            

 

Z Majdo Fridl sva na Radio Ptuj tokrat v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu govorili o KOPRIVI, 
do BRINA žal nisva prišle. 

Lepo teče tudi delo v antropozofski ordinaciji dr. Mayrhoferja v Vita centru v Naklem, ki 
poteka pod okriljem Sekcije za antropozofsko medicino. 



Že naslednjo nedeljo pa so našo kmetijo obiskali člani 
biodinamičnega društva iz Pomurja. Prispel jih je kar cel 
avtobus; najprej smo za njih priredili predavanje na temo 
zelišč, ki jih lahko uporabljamo za TEGOBE V ZIMSKEM 
ČASU, skupaj smo poskusili pirin in ajdov kruh iz naše 

krušne peči, spili zimski čaj in si 
ogledali našo kmetijo. 

 

Sledeči vikend se je naša članica in moja študentka 
Barbara s svojim raziskovalnim projektom rodu 
petoprstnikov (Potentilla sp.) predstavila na 
regionalnem srečanju naše izobraževalne iniciative 
v Waldorfski gimnaziji v Gradcu pred krogom 
naravoslovcev. Šlo ji je več kot odlično. 

Mesec smo zaokrožili še z našo študijsko 
skupinico ob branju Kmetijskega tečaja po 
dr. Rudolfu Steinerju. Kot vedno, tudi 
tokrat ni manjkalo navdiha in prijetnih 
pogovorov. 

Ta mesec pa si želim osebno pohvaliti naša biodinamika Branko in Zlatkota, ki sta letos 
prevzela nalogo vodenja delavnic iz biodinamičnega 
kmetijstva. Tudi v prihodnje načrtujeta za nas nove 
praktične delavnice, za kar smo jima lahko zelo hvaležni. 
Naj bosta v opogum tudi preostalim, da začnemo s 
skupnimi močmi soustvarjati vedno bolj pester program 
našega društva.  

Hvala vama! Glejte ju, golobčka! ☺  



IN SMO ŽE V DECEMBRU... 

 
V imenu Sekcije za antropozofsko medicino vas vabim v četrtek 11.12. ob 18. uri v poročno 
dvorano občine Markovci na predavanje: 
 
RAZVOJ ANTROPOZOFSKEGA ZDRAVILA iz CIKLAME in METODA VZPENJAJOČIH SE 
SLIK (Steigbild metoda) 
 
Predavanje organizira Rdeči križ Markovci, vstop je prost. 
 
 
 
V nedeljo 14.12. pa vas ob 16. uri vabim na sedež društva na  
 
DELAVNICO IZDELAVE PIRINIH VZGLAVNIKOV, ki so lahko odlično božično darilo. 
   
V prazničnem vzdušju se bomo prijetno podružili ob skodelici toplega čaja in zraven ustvarjali 
svoj vzglavnik iz pirinih luščin različnih velikosti s pomočjo barv za tekstil. Na koncu si jih 
bomo kot mini razstavo naših izdelkov tudi ogledali. 
  
Prosim vas, da mi javite vašo udeležbo resnično najkasneje (in fiksno!) do 7.12. 
  
Prispevek: Aktivni člani: 8 eur   
                 Pridruženi člani: 10 eur 

                 Zunanji obiskovalci: 14 eur 
  
Vsak odnese svoj vzglavnik s seboj domov, nekateri bi jih pa radi imeli celo več: Prispevek za 
vsak nadaljnji vzglavnik je 8 eur. 
 
 
 
 
 

Nato vam pa želim zelo lepe, umirjene, harmonične božične praznike, polne blagoslova in 

dober vstop v novo leto 2015- naj nam vsem prinese obilo skupne harmonije, veselja, 

medsebojne pomoči in novega znanja. 

 
Vaša Vesna 


