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 PRIREDITVE  

SEPTEMBER 2018 

 

Športno društvo Mladost vabi na tradicionalni nogometni obračun  Stari:Mladi. 

Tekma bo v nedeljo, 9. septembra 2018, ob 10. uri na športnem igrišču. 

Vabljeni! 

 

DOGAJANJE V CENTRU ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA 

(MEDGEN BORZA) REČICA OB SAVINJI 

 

torek, 4. september 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 5. september 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

torek, 11. september 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 18. uri: Brisanje nezavednih vzorcev (predavanje o dejavnikih, ki 

omejujejo dihanje, bo izvedla Melanija Verbe)  

sreda, 12. september  

- od 9. do 11. ure: Zelemenjava (menjali bomo semena, sadike, pridelke, 

recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta – pridružite se nam s kakšno 

dobroto)  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

četrtek, 13. september  

- ob 10. uri: Predavanje Kaj zvezde povedo? (predavanje bo izvedla 

astrologinja Brigita Pavčnik, organizator VGC Planet generacij)  

sobota, 15. september 
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- ob 19. uri: Večer za ljubiteljsko petje (vabljeni vsi, ki radi zapojete)   

torek, 18. september 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 19. september  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

četrtek, 20. september  

- ob 18. uri: Predstavitev knjige Drugo rojstvo, avtorice Marje Černelč 

(znamenita Botticellijeva Venera, ki na naslovnici vstaja iz pene, je simbol ženske, ki 

je zmogla pogledati vase in v svoje rane – in iz tega postati bolj svetla. Kot ponovno 

rojena. Si tega ne želimo vsi?), organizator VGC Planet generacij  

petek, 21. september  

- ob 19. uri : Delavnica "Zakaj je dobro misliti pozitivno?" (interaktivno 

delavnico vseživljenjskega učenja bo izvedla Marta Svetina, društvo 

SAMOOZDRAVITEV) 

torek, 25. september 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 18. uri: Sožitje v družini (predavanje bo izvedla Zvonka Kladnik)  

sreda, 26. september  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

- ob 19. uri: Brezplačna svetovalnica za demenco (svetovalnico vodi Ana 

Šimenc)  

četrtek, 27. september  

- ob 20. uri: Meditirajmo skupaj (izvajalca Zdenka Pavlin in Milan 

Zemljič, organizator DRFR)  

petek, 28. september 

- ob 19. uri: Predavanje dr. Petra Weissa ''Siti nismo bili, žejni pa: 

izvirni frazemi v zgornjesavinjskem narečju'' (organizator KUD Utrip)  

sobota, 29. september  

- ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke   
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Vabljeni, da se nam pridružite v Medgen hiši, ki ima vrata odprta vsak delovnik 

od 8. do 14. ure (ob sredah do 16. ure), odprti pa smo tudi v času izvajanja 

vsebin. Pridružite se nam!  

 Obiskovalce Medgen hiše vljudno prosimo, da parkirajo na urejenih parkiriščih.  

 Aktivnosti izvajamo v okviru vsebin Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji in so za 

uporabnike brezplačne. 


