
| ZNANJE
Petek, 2. septembra

IZOLA
Medgeneracijski center
Izola
Dnevne aktivnosti po

programu: 7.00-13.00: druženje

in družabne igre, 7.30-8.30:

jutranja telovadba, 8.00-8.30:

raztezne vaje, 9.00-10.30:

Psiholog svetuje - pogovorna

skupina, 10.00-12.00: osvežitev

z ledeno kavo ali sladoledno

kupo, 10.30-12.30: namizni

tenis. Udeležba brezplačna, na
lastno odgovornost.

V teku

AJDOVŠČINA
Lavričeva knjižnica
Ajdovščina

Šola kreativnega pisanja

Lavričeve knjižnice

Ajdovščina organizira za

slušatelje vpis v začetno in

nadaljevalno skupino v sezoni

2022-2023. Prijave do 12.

septembra z e-prijavnico na
spletni strani Lavričeve
knjižnice, v enotah Lavričeve

knjižnice ali na e-naslov

besedovalnica@gmaii. com .
Šola prične z delom v četrtek

15. septembra.

IZOLA
Sončna dvorana, Ulica
Giordano Bruno 8
Ustvarjalna grafična delavnica

Monotipija v torek, 6.

septembra ob 17. uri.

Delavnica je namenjena vsem
generacijam od devetega leta

dalje - za otroke, starše, stare
starše in za vse, ki radi likovno

ustvarjajo. Delavnico vodi

Sanja Tošič, prof. likovne
umetnosti. Udeležba je

brezplačna, število mest je

omejeno, obvezne prijave do

nedelje, 4. septembra:

oi.izola@jsM.si ali 030/700-354.
Delavnica bo potekala v sklopu

razstave Sanja Tošič: Efemerni
vodni svet, na ogled do 8.

septembra.

KOPER

* Center dnevnih
aktivnosti za starejše

občane Koper

Program petek: 8.30 jutranja

telovadba, 8.30 pohodi, 9.00

pogovori o življenju, 10.00

migajmo z Lauro, 10.00

računalniški svetovalni kotiček
(po predhodni prijavi), 10.00

biljard, 15.00 družabne igra

(karte, domino,...), 15.00 šah,

15.00 tarok, 17.00 namizni

tenis (obvezen dogovor z

vodjo aktivnosti), 18.00

namizni tenis, 18.00 trebušni

plesi (od 9.9. dalje).

NOVA GORICA

• Obrtni dom Nova
Gorica, dvorana
Slovensko društvo Hospic.

Hospickaffe. Neformalen

družabni dogodek na katerem

se v varnem vzdušju 27-letne

tradicije Slovenskega društva
Hospic pogovarjajo o

minljivosti. Moški in ženske v

poslanstvu sočutja v tem

krasnem norem svetu.

Pogovarjali se bodo o modelih

manipulacije. Prisoten bo

pater Karel Gržan, avtor knjige

Ta krasni nori svet. Vsebino

knjige bodo povezali s Hospic

pristopom za razbremenitev

delovno aktivnih moških in

žensk, ki skrbijo za bolne in

umirajoče svojce. Ponedeljek,

5. septembra, ob 18. uri.

Hospickafe bo povezovala

Diana Pungeršič.
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