22. maj 2017 - 13. rojstni dan Društva za fibromialgijo

Made by Marinka …
ZAHVALA
Društvo je praznovalo 13. obletnico delovanja - v Kostanjevici na Krki.
Po ogledu znamenitosti najmanjšega slovenskega mesta, imenovanega tudi
»dolenjske Benetke«, smo se zbrali v Gostilni Žolnir, kjer so nas s kulturnim
programom počastili učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki ter pevka Nina z
zimzelenimi melodijami. Po kosilu smo še družno zapeli in se zavrteli ob
zvokih harmonike.
Za odlično organizacijo in prelepo druženje se najlepše zahvaljujemo
organizacijskemu odboru posavske skupine: Brigiti, Slavi, Ireni, Marinki … in
vsem pekaricam, ki so napekle izvrstne sladice!
Zahvaljujemo se učencem Osnovne šole Cerklje ob Krki, ki so žrtvovali svoj
prosti čas, enako tudi obema mentoricama.
Za donacijo se najlepše zahvaljujemo podjetju ANDAS d.o.o., Brežice!

V imenu članov Društva
predsednica
Veronika Felicijan

ODZIVI UDELEŽENCEV
Drage vse moje Posavke,
rada bi se vam zahvalila za res čaroben rojstni dan, ki smo ga skupaj preživeli v Kostanjevici. Na vso
moč ste se potrudile, da smo preživeli prelep, kulturno in zabavno obsežen program, prijetno druženje
in toplino prijateljstev. Posebna zahvala gre seveda vsem slaščičarkam, ki si zaslužijo medaljo za
razkošen izbor prekrasnih sladic! Mislim, da si zaslužijo naslov Slaščičarna DFM, saj so se predstavile
kot pravi profesionalci, vseeno pa je vse pecivo imelo prekrasen, domač okus. Zame kot diabetika je
bila to kar krepka preizkušnja moči: reči NE, hvala. Ko pa me je vsak kos peciva vendar tako zapeljivo
gledal naravnost v oči in me vabil....Izgleda pa, da imate veze tudi nekje pri vremenskih bogovih: vsi
vremenarji so grozili z dežjem, nam pa je bilo prizanešeno, saj smo bili na varnem pod streho, ob
bogato založenih mizah in v prijetnem vzdušju, ko se je nebo razjokalo. Morda pa tudi od veselja, ko je
videlo, kako lepo se imamo.....
Bil je lep dan, brez negativnih energij, ki jih nekateri tako radi otresajo v okolje.
Skratka, iskrena zahvala za ves trud in upam, da ste si danes uspele vsaj polovico kosti že zložiti tja,
kamor spadajo. Lepo počasi, drugo polovico pa jutri.
Zahvala je seveda tudi v imenu vse celjske skupine in prosim, da jo prenesete naprej vsem vašim
pridnim, sladkim rokam.
Objem vsem, Inge

ZAHVALA
Ni besed, s katerimi bi se še enkrat iz srca zahvalili vsem in vsaki posebej za tako topel in lep
sprejem vsem vašim požrtvovalnim pupikam! Sam dan je bil čaroben, od samega pričetka pa
vse do konca dneva. Ob samem nastopu mladih pevk in vse do pevke Nine smo imele solzne
oči in od ganjenosti naježeno kožo. To so bili biseri nikoli pozabljenega dneva. Hrana je bila
zelo okusna, ob vsem dobrem pecivu pridnih in požrtvovalnih rokic smo se pa vse slinile in
pridno "žrle", kot tisti veliki kužki (ha,ha...mnjami,mnjami …). Vse je bilo potrebno izprobati
in popapcati. Ugotovili smo, ne le da imate dober cviček, temveč tudi vrhunske slaščičarke!
Še enkrat vsem en velik hvala za prečudovit in v naša srca zakovan nepopisno lepo preživet
dan z vsemi vami! Radi vas imamo in smo bogu hvaležne za dan, ko smo se spoznale!!!!
Hvaležni: Vesna, Zlatko in Ružica (Slatinčani)!
Močan objem zate, dušica naša Veronika, rada te imam vse do lune in nazaj!
Vesna

