- jevski POLETNI PIKNIK

V SOBOTO, 19. junija
2021 od 11.00 dalje!!!!
Celodnevno druženje, hranjenje, sončenje, globoke debate, tarnanje, hvaljenje,
dobronamerno zbadanje in uživanje ter proslavljanje življenja prav tisti dan, se bo
dogajalo tudi letos,

v Ljubljani, pri Ribiškem domu na Barju - nasproti
gostilne Livada – na drugi strani Ljubljanice (kmalu za/pred)

Ob 16.00 bomo imeli AA srečanje na temo hvaležnost, ko
bomo podelili cekine »treznosti« mnogim članom, ki jim ga njihove
skupine – razumljivo – v času epidemije niso mogli podeliti. Z mitingom
hvaležnosti in mnogimi »slavljenci« naenkrat bomo sledili načelu –
»skupinski duh in skupna zavest«. Če se kdo želi pridružiti – naj
sporoči organizatorjem (Jelki) , da želi prejeti cekin (in številko, ki naj
bo na cekinu).

mostom je oznaka RD Barje, zapeljete s prednostne ceste na
»vrtičarsko« asfaltirano stezo, ki vas pripelje na cilj).

ORGANIZATORJI BOMO POSKRBELI za MESO in RIBE ter
PIJAČO in KAVO,

Prispevek na osebo je 10 EUR , otroci brezplačno.

vsi prišleki vabljeni, da prinesete »domače pogače«, razne
solate, sadje, zelenjavne zavitke, torte (da bi razporedili
raznovrstnost priboljškov, prosim, če pokličete Marina, da
se dogovorite, kaj bi kdo prinesel) – ni pa obvezno karkoli prinesti.

Vabljene vse članice in člani AA, svojci, mladički in
prijatelji.

ZA VSAKRŠNE DROBNARIJE in POJASNILA pokličite
predstavnike organizatorjev dogodka - moške skupine in
ženske skupine:

CARMEN (051 315 036) – okvirne prijave oziroma namere o
udeležbi (ki niso obvezne, so pa zelo zaželene - zaradi nabave hrane
in priprave prizorišča).

MARINO (041 967 083) – če kdo namerava v duhu tradicije AA
piknikov pripraviti razne solate – kot priloge, speči torto ali druge
sladice, speči domači kruh, pogačo.. naj - lepo prosimo – pokliče
Marina, ki ima »celostno sliko« celodnevne pogostitve, da se
uskladita.

JELKA (041 642 777) – kdor želi prejeti »cekin« za obletnico
treznosti, ki ga ni mogel (iz znanih razlogov) v živo na skupini – naj
najmanj teden dni pred piknikov sporoči Jelki in seveda številko, ki naj
bo vgravirana v cekin.

BRUNO (041 534 261) – vodja piknika - splošni INFO
Izkupiček od »vstopnine« bomo porabili za celodnevni najem
ribiške brunarice in vrtnega prostora, nakup pijače, kave, mesa, rib
in »ustreznega« pribora ter seveda nakup vseh cekinov, ki jih
bomo podelili (če bo denarja premalo, bo zaokrožila nabirka med
»mitingom hvaležnosti«.)

Mir v srcu in radostnih 24 ur, na svidenje do piknika

Ribiški dom Barje, Hladnikova 11, LJUBLJANA

