Predpočitniško srečanje regijskih skupin Društva za fibromialgijo (25. junij 2016)
Pravzaprav bi morala že 25. junija začeti dopust, pa sem se odločila, da ga prestavim
za en dan, ker sem se pač morala odzvati zelo prijaznemu vabilu našega Robija na
predpočitniško srečanje Društva za fibromialgijo. Pomagalo je pa tudi dejstvo, da je
Robi uredil tudi prevoz s kombijem in šoferjem, da nam ni bilo potrebno razmišljati še
o poti do turistične kmetije, kjer naj bi potekalo srečanje. Srečanje je organizirala
posavska skupina, pridružili smo se pa še člani ljubljanske in gorenjske skupine.
Kmetija Črpič-Svetnik se nahaja v vasici Gaj, na hribčku med vinogradi, s prelepim
razgledom, vidi se tudi sosednja Hrvaška. Ko smo prispeli, nas je pričakala
dobrodošlica v obliki več vrst aperitivov in prigrizkov, nato smo si ogledali še klet,
posebne pozornosti naših članov je bil deležen sod, kamor se je dalo pobegniti pred
sončnimi žarki.
Posavska skupina je imela še en hiter posvet, nato smo se odpravili v prostor, posebej
namenjen večjim skupinam, prostoren in zračen, kar je bilo v tem soparnem dnevu
kar dobrodošlo. Prav veliko se gostitelji niso obirali, hitro je bila pripravljena tudi
miza, kjer so nam postregli s pripravljeno hrano in vsak si je lahko vzel tisto, kar mu je
odgovarjalo. Za vse okuse in diete, pestro in zelo okusno. Da o sladicah, ki so jih
pripravile članice posavske skupine, sploh ne govorim … Presenečenj pa še ni bilo
konec, pojavil se je tudi harmonikar in nam vsem zelo lepo popestril popoldne.
Nekateri so izkoristili skupno druženje za pogovore in izmenjavo mnenj, drugi so
izkoristili glasbo za ples, vmes nas je pa še malo ohladilo neurje.
Čeprav sem bila prvič na takem druženju, sem bila vesela, da sem se ga udeležila. To
je bil res prijetno izpolnjen dan. Še vožnja domov ni bila nič dolgočasna, polna
pogovorov in smeha.
Jelka,
skupina Ljubljana

