
PRAZNOVANJE JESENSKIH ROJSTNIH DNI 
 
Člani se radi družimo, mnogim je to tudi duševna hrana. 
 

Tako se družimo ob sredah, najprej v okviru pilatesa, kjer ob odsotnosti Polone vaje vodi naš 
najstarejši in najbolj »zavzet« udeleženec, Jože Tomšič. Nato nadaljujemo z delavnicami, kjer 
ustvarjamo najrazlišnejše stvari, seveda ob stalni debati, kaj smo delali med tednom, kaj je 
novega, kaj smo kuhali, kaj koga boli …. 
 

        
 
Vsaj trikrat letno pa na društvu praznujemo tudi rojstne dneve. Navadno spomladi, poleti in 
pozno jeseni. Tako je bilo tudi tokrat. Praznovali so Vika, Kristina, Tončka, dva Jožeta, Martin 
in Slavko. 
 

         
 
Počastili so nas s pečenico in zeljem, pa tudi sladkega ni manjkalo. Ostali udeleženci pa smo 
jih obdarili s skromnim darilom in pesmico. 
 

 
 
Vsi si najbolj želimo, da nam bo zdravje dopuščalo, da bomo lahko še hodili na društvo, se 
družili in se imeli lepo. 
 
Besedilo in fotografije: Saša Žgajnar 
 



ROJSTNI DAN 

 
Danes znova smo se zbrali,  
da skupaj bomo praznovali. 

Zato se prosim umirite 
in tem besedam prisluhnite. 

 

Gorenjski JOŽE  je že julija praznoval, 
misleč, da za pijačo ne bo več dal. 

Ampak ker smo prijatelji pravi, 
smo ga po pijačo in hrano poslali. 

~ 

VIKA rada v društvo hodi,  
če ji le kaj ne zagodi.  
Ročna dela ji ležijo,  

škoda je le, da roke jo bolijo. 
~ 

Tukaj je tudi naša KRISTINA, 
rada smeje se in ni fina, 

nam filc, vizitke, pa še kaj, priskrbi, 
da društvo čim manj denarja izgubi. 

~ 

SLAVKO je naša glava družine, 
ga dobra volja nikdar ne mine. 

Ko potrebno je, deklamira, 
če kdo ga preveč razjezi, tud' eksplodira. 

~ 

Sin jeseni je naš MARTIN, 
najbrž je tudi poznavalec vin. 
Mi vsi ga imamo strašno radi, 
veseli smo, kadar je z nami. 

~ 

TONČKA pa je prava slika, 
jo marsikaj v življenju mika. 

Nas večkrat s »šrudlom« razvaja, 
četudi ji zdravje močno nagaja. 

~ 

JOŽE pridno na pilates hodi, 
ko portrebno je, ga tudi vodi. 
Rad nam da kakšen nasvet, 

kako bi nas hrbet, vrat … nehal bolet. 
 

Bodite taki kot po navadi, 
saj takšne vas imamo radi, 

iz srca pa slavljencem se reče, 
zdravja, veselja in polno sreče. 

 


