
DRAGI ČLANI 

DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠMARJE - SAP, 

 
PRISRČNO POZDRAVLJENI. 

 

ČE SE OZREMO NAZAJ, JE LETO 2021 MINILO, KOT BI MIGNIL. 

A že drugo leto zapored je bilo drugačno kot poprejšnja. 

Korono virusna epidemija nam je preprečevala, 

da bi se veselo družili na raznih društvenih dejavnostih. 

 

Potegnili smo pač zasilno zavoro, saj nas je vodilo prepričanje, 

da se je bolje paziti malo bolj kot ne. 

Moramo pred neprijetnostmi obvarovati sebe in druge. Paziti in imeti malo sreče, pa bo šlo. 

 

A čeprav se nismo mogli družiti v polni meri, 

smo se ob upoštevanju zdravstvenih navodil okorajžili odpeljati na izlet na morje, 

na Bled, z vlakom v Kočevje in na gledališko predstavo na Studencu. 

Srečno smo preživeli tudi skupno letovanje v Izoli. 

Bilo je kar nekaj skupne rekreacije v naravi. Naši igralci namiznega tenisa 

so na ljubljanskem pokrajinskem prvenstvu osvojili kar dva pokala in štiri medalje. 

Upamo na skorajšnje izboljšanje razmer. To nas drži pokonci. Le potrudimo se. 

 

DA BOMO VSAJ V MISLIH OSTALI POVEZANI, VAS PROSIMO ZA SODELOVANJE. 

Pobrskali boste po spominu in izbrali vsak vsaj eno, še raje pa več zgodb iz svoje mladosti 

ali katerega koli obdobja svojega življenja. 

Vesele bomo tudi zgodb v zvezi z našim društvom upokojencev. 

Nekaj, kar vam je živo ostalo v spominu in bo zanimivo tudi za druge. 

Napišite, dodajte svoj naslov in list prinesite v naš nabiralnik v hodniku šmarske poštne stavbe. 

Do konca junija. 

Za 70 letnico društva bomo pripravili knjižico Šmarske zgodbe. 

 

PA LE POGLEJTE VEČKRAT NA INTERNET, SAMI ALI SKUPAJ S KOM DRUGIM. 

Na Googlu v okence ISKANJE vtipkajte DU Šmarje – Sap: https://dusmarjesap.si/ 

Našli boste razne podatke, besedila in fotografije. 

 

PRIJAZNI DNEVI SO PRED NAMI: BOŽIČ, DAN SAMOSTOJNOSTI IN NOVO LETO. 

Ustvarimo sebi in bližnjim praznično vzdušje, kolikor se le da. 

 

Ker je bilo naše delo okrnjeno in nismo imeli toliko izdatkov, 

smo se odločili, da pripravimo 

PREDPRAZNIČNA DARILA PRAV ZA VSE ČLANE. 

Koledarček nas bo vse leto spominjal na 70 letnico društva. 

Tudi križanke lahko postanejo vaše vsakdanje prijateljice. Težke? Rešitve => 

Krasno delujejo proti sklerozi… Hoja pa je še naprej najboljša tabletka… 

 

Članice ožjega vodstva društva vsakodnevno mislimo na vas in želimo, 

da še naprej ostanemo dobri prijatelji. 

Obljubljamo, da bomo pisarniško in drugo delo z veseljem opravljale še naprej. 

 

ČIMBOLJ ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022 VAM ŽELIMO. 
 

ŠPELA AHAČIČ, VIDA FERBEŽAR, JOŽICA KASTELIC IN ANKA FABJAN  

https://dusmarjesap.si/

