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Na deževno soboto 21. decembra 2019 dopoldan smo se člani vseh sekcij zbrali na našem tradicionalnem 

prednovoletnem srečanju na Vinskem dvoru Deu na Malkovcu, tokrat v organizaciji Sekcije dolenjske regije. 

Prvi so prispeli z avtobusom člani sekcij, ki so krenili na pot iz Maribora proti Celju, Zidanem mostu in Radečem 

ter Sevnici. Vmes so se s svojimi avti pripeljali še nekateri Dolenjci in zadnji je prispel še drugi avtobus, ki je 

pobiral Sekcijo goriške, primorske in LNG in je pripeljal iz Ljubljane. Ker je ves čas močno deževalo ni bilo 

dobrega razgleda. Kadar je lepo vreme, si lahko v družbi vinogradov in zidanic na široko razgledujemo 

prečudovito naravo od Trdinovega vrha do Kuma. Vinski dvor je odlična zgodba za vse, ki želijo doživeti 

pristnost dolenjske domačnosti, saj se tu skozi vse leto vsak vikend odvija kar lepo število slovenskih porok. 

Srečanje smo pričeli s pozdravom predsednice Sekcije dolenjske regije in z novoletno poslanico predsednice 

društva Mateje Saje. Sledilo je predavanje oz. predstavitev magistrske naloge Zarje Kljun, članice Društva za 

KVČB, z naslovom »KVČB v povezavi s telesno samopodobo in perfekcionizmom«. Njeno predstavitev smo vsi z 

velikim zanimanjem poslušali, sledilo je nekaj vprašanj in ob koncu smo se ji zahvalili z močnim aplavzom. Na 

vrsti je bilo kosilo, ki je bilo  lepo pripravljeno in postreženo. Po kosilu so nam postregli še kavo in tortico. Člani 

Sekcije dolenjske regije smo poskrbeli, da je  bila sedaj miza obložena še z domačimi pecivi n piškoti. Sedaj sta 

nam pričarala prijetno vzdušje še muzikanta in pevca Stanka in Damjan Renko. Tudi plesišče je bilo kaj kmalu 

polno, da smo se po dobrem kosilu malo razgibali. V ozadju dogajanja se je že pripravljal Božiček s svojim 

pomočnikom. Najprej nas je presenetil z nekaj skrivnostmi, ki nam jih je v šaljivem nagovoru predstavil. Ob tem 

smo se vsi od srca nasmejali, saj je našel kar dosti podobnosti našim vsakdanjim pripetljajem. Vsakemu 

posameznemu članu društva je tako sam osebno izročil novoletna darilca in mnogi so se z njim z navdušenjem 

tudi slikali za  domači družinski album, saj ima skoraj vsak danes mobitel s fotoaparatom tako, da teh želja 

dandanes ni težko uresničiti. Nadaljevali smo z muziko in plesnim rajanjem do poznega popoldneva, ko je že 

nastopila noč, kajti decembra so zelo kratki dnevi. Druženje smo končali ob dogovorjenem času, se poslovili 

drug od drugega in z avtobusi in avti veseli in dobre volje odpeljali na svoje domove. Sobotno prednovoletno 

srečanje smo zaključili z voščilom za vse dobro in zdravo v letu 2020.   

 


