DAN

petek
1.3.2019

ponedeljek
4.3.2019

torek
5.3.2019

sreda
6.3.2019

URA

DELAVNICA

OPIS

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

ROKODELSKA DELAVNICA: KLEKLJANJE

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

OTROŠKA PEKOVSKA DELAVNICA: PUST

Otroci in starši vabljeni na pustnoobarvano pekovsko delavnico z našim Dejanom! Potrebne so prijave. Pobiral se bo minimalni prostovoljni
prispevek za potrošni material.

15.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00
18.00

RUSKO KEGLJANJE HVG
KVAČKANJE
SLIKANJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG. KUNGOTA

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev, gibljivost,
ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega dela, krepilnih vaj
in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim!

18.00

JOGA

Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina zaprta.

9.00

PO STRANPOTEH OBČINE KUNGOTA

Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal maksimalno 3 ure
oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.

14.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

18.00

HARMONIKARJI

Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!

10.00

V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

16.00
17.45

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP. KUNGOTA
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI VEČERI

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

17.00

15.00
četrtek
7.3.2019

petek
8.3.2019

17.00

torek
12.3.2019

sreda
13.3.2019

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE HVG
KVAČKANJE
SLIKANJE

18.00

JOGA

8.0010.00

POSVETOVALNICA V LOKALNI
SKUPNOSTI: PATRONAŽA

9.15

NORDIJSKA HOJA

14.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

16.00
17.45

RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE
POTOPISNO PREDAVANJE: IZRAREL:
Jeruzalem, Betlehem in Nazaret
BRALNI KLUB
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP. KUNGOTA
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI VEČERI

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

18.00
10.00
15.00

petek
15.3.2019

Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Geržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja, predvsem o
takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović. Potrebno se je prijaviti v
HVG Kungota najkasneje do srede tekočega tedna!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

16.00

16.00

četrtek
14.3.2019

Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!

KUHARSKA DELAVNICA: PEKA Z
DEJANOM
RUSKO KEGLJANJE: DU

8.00
ponedeljek
11.3.2019

ROKODELSKA DELAVNICA: KLEKLJANJE

Medsebojno druženje in izmenjava informacij o delu s čebelami.

Vabljeni v družbo domačina, kuharja po izobrazbi, v prostem času pa velikega ljubitelja vsega sladkega, ki nam bo razkril svoje male in velike
skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot. Na delavnico se je potrebno prijaviti.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev, gibljivost,
ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega dela, krepilnih vaj
in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim!
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina zaprta.
Naši patronažni sestri Marjetka Krajnc in Stanka Hlade iz patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nam bosta na
razpolago pri zdravstvenem svetovanju, izvajali bosta meritve krvnega tlaka in sladkorja, svetovali o zdravem življenskem slogu ali pa bosta
preprosto na razpolago, da nam prisluhneta. Vse storitve so brezplačne!
Vabljeni na predstavitev in praktični prikaz nordijske hoje, pod vostvom domačinke Pike Radmilovič! Najprej se bomo seznanili z osnovami
nordijske hoje in jih kasneje tudi praktično preiskusili na pohodu. Pohodne palice si božno izposoditi!

Vabljeni na potopisno predavanje pod vodstvom Mojce Horvat iz Pokrajinskega muzeja Maribor! Mojca je potovala po najbolj poznanih
svetopisemskih deželah. Slike, prigode, tradicija, kultura…in še več!
Pridružite se Bralnemu klubu Kungota!
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!
Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Geržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja, predvsem o
takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović. Potrebno se je prijaviti v
HVG Kungota najkasneje do srede tekočega tedna!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

ROKODELSKA DELAVNICA: KLEKLJANJE

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

PRIPRAVA SVEČANE MIZE: BONTON ZA
MIZO

Vse generacije vabljene na praktični prikaz postavitve svečane mize in predstavitev bontona za mizo. Delavnico bo vodila gospa Stanislava Dobaj,
diplomiran organizator dela v gostinstvu.

17.00

DAN
ponedeljek
18.3.2019

torek
19.3.2019

sreda
20.3.2019

četrtek
21.3.2019

petek
22.3.2019

URA

DELAVNICA

OPIS

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE HVG
KVAČKANJE
SLIKANJE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev, gibljivost,
ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega dela, krepilnih vaj
in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.

18.00

JOGA

Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina zaprta.

9.00

PO STRANPOTEH OBČINE KUNGOTA

Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal maksimalno 3 ure
oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.

14.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

18.00

HARMONIKARJI

Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!

10.00

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE

12.3013.30

BREZPLAČNO SOCIALNO SVETOVANJE

V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
V sklopu Večgeneracijskega centra Štajerska vam v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec vsak tretji četrtek v mesecu nudimo storitve
brezplačnega socialnega svetovanja namenjenega ranljivim skupinam (svetovanje glede možnosti pridobitve sredstev na osnovi Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, informacije s področja Zakona o socialnem varstvu, Zakona o preprečevanju nasilja v družini ter
Zakona o duševnem zdravju,...). Vabljeni!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

16.00
17.45

KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP. KUNGOTA
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI VEČERI

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

15.00

17.00

torek
26.3.2019

sreda
27.3.2019

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

13.3015.00

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE HVG
KVAČKANJE
SLIKANJE

18.00

JOGA

9.00

PO STRANPOTEH OBČINE KUNGOTA

11.0013.00

POSVETOVALNICA V LOKALNI
SKUPNOSTI: PATRONAŽA

14.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.

RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

RUSKO KEGLJANJE: DU SP. KUNGOTA

Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!

16.00
17.45

ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI VEČERI

Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Geržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja, predvsem o
takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović. Potrebno se je prijaviti v
HVG Kungota najkasneje do srede tekočega tedna!

10.00
15.00

8.0011.00
16.00
petek
29.3.2019

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

16.00

16.00

četrtek
28.3.2019

Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Geržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja, predvsem o
takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović. Potrebno se je prijaviti v
HVG Kungota najkasneje do srede tekočega tedna!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

KUHARSKA DELAVNICA: SLOVENSKI
JEDILNIK
KUHARSKA DELAVNICA: PEKA Z
DEJANOM
RUSKO KEGLJANJE: DU

8.00
ponedeljek
25.3.2019

ROKODELSKA DELAVNICA: KLEKLJANJE

Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!

17.00

19.00

Vabljeni na kuharsko delavnico z našim Dejanom Mlakarjem! Pripravili bomo tradicionalno domače slovensko kosilo. Na delavnico se je potrebno
prijaviti! Pobiral se bo minimalni prostovoljni prispevek za material!
Vabljeni v družbo domačina, kuharja po izobrazbi, v prostem času pa velikega ljubitelja vsega sladkega, ki nam bo razkril svoje male in velike
skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot. Na delavnico se je potrebno prijaviti.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev, gibljivost,
ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega dela, krepilnih vaj
in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
V sklopu Večgeneracijskega centra Štajerska vam v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec vsak četrti torek v mesecu nudimo storitve
brezplačnega pravnega svetovanja namenjenega ranljivim ciljnim skupinam (pomoč pri invalidskih postopkih, pomoč pri pravicah v primerih iz
Družinskega zakonika, osnovne informacije v postopkih dedovanja, pomoč pri pripravi raznih vlog, informacije s področja delovnega prava,...).
Vabljeni!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox telesa, uma in
duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina zaprta.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal maksimalno 3 ure
oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Naši patronažni sestri Marjetka Krajnc in Stanka Hlade iz patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nam bosta na
razpolago pri zdravstvenem svetovanju, izvajali bosta meritve krvnega tlaka in sladkorja, svetovali o zdravem življenskem slogu ali pa bosta
preprosto na razpolago, da nam prisluhneta. Vse storitve so brezplačne!

TRADICIONALNI ŠENTJURSKI ZAJTRK

Vabljeni na tradicionalni jurski zajtrk, ki nam ga bo pripravil Dejan Mlakar!

RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

ROKODELSKA DELAVNICA: KLEKLJANJE

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

GONG

Poklon materi Zemlji in očetu Vesolju z blagodejno pesmijo gongov Zemlje in Lune! Vabimo v objem galaktičnih zvokov skrivnostnih gongov, ki vas
bodo skozi srce popeljali na vaše posebno izkustveno notranje popotovanje. V času zvočne kopeli ustvarimo bogat spekter različnih tonov,
frekvenc, ki v kombinaciji z namenom ustvarijo učinkovito uglaševanje bitja in prostora na mnogih nivojih. Udeleženec se postopoma potopi v
zvok, zavibrira, odloži bremena vsakdanjika in se regenerira. Na zvočno potovanje z gongi vas bo popeljala Vesna Kukić. Srčno dobrodošli!

