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Dne 11.06.2016 se nas je 22 udeležencev zbralo na tradicionalnem pikniku pri naši članici Nadi Mavrič. Ob 13. 
uri smo se dobili pod brajdami pred njeno počitniško hišo Gorički raj v Peskovcih. 
Našemu vabilu sta se z veseljem odzvala Nada in Dare iz štajerske sekcije in se nam pridružila. Predstavila sta se 
tudi nova člana Darja in Štefan, ki sta se prvič udeležila piknika. 
 
Nada  je vsem, ki so bili prvič pri njeni počitniški hiši, prijazno razkazala vse prostore, ki so opremljeni v 
starinskem slogu. V vsakem prostoru najdeš večje in manjše »zaklade« iz preteklosti. Vse, kar je novega, se 
čudovito ujema s starim in je v veliki meri tudi izdelano iz starih stvari. Nada in njen mož sta v obnovo hiše 
vložila veliko truda in dela. Lani pa je del zgradbe zgorel, vendar so vse zelo lepo obnovili. 
 
Poskrbel sem za nabavo hrane in pijače, glavna kuharja pri žaru pa sva bila midva z Zdenko. Za sladki del so 
poskrbele ženske, ki so pecivo prinesle s seboj. Tudi češnje niso manjkale. Nada je pripravila zelo okusen 
bograč. Malo smo si ogledali ribice v ribniku, se pogovarjali in veselo zarajali. Vsi smo bili zelo zadovoljni in se že 
veselimo srečanja in druženja v tem prelepem okolju prihodnje leto. 
 
Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje 04.09.2016, ko bomo imeli predavanje v Biotermah v Mali Nedelji 
in bučarijada v Mekotnjaku. 10. septembra pa se bomo odpravili na Raduho.  
 
Zahvalili smo se Nadi za gostoljubnost, si zaželeli prijetne počitnice in se ob 21.30 uri poslovili. Preživeli smo lep,  
zelo vesel dan, poln smeha in sproščenih pogovorov. Prijetnega vzdušja ni zmotila niti kakšna kapljica  dežja. 
Hvala vsem za veselo družbo na pikniku in ostale dneve, ko smo se družili ter za  prijazne pogovore. 
 
Ni lepšega kot druženje, pogovori, veselje in smeh in zaupanje med preprostimi in prijaznimi ljudmi. 
 
 
 
 

 


