
MEDNARODNI DAN ŽENA 
 
Praznovanje mednarodnega dneva žena smo letos v našem klubu 
organizirali v petek, 7. marca 2014. Praznovanja se je udeležilo največje 
število naših članic do sedaj, kar si člani Izvršnega odbora, ki smo 
praznovanje organizirali in pripravili, štejemo v posebno čast. Še posebej 
zato, ker je letos na praznovanje prišlo, kar nekaj naših dolgoletnih 
članic, ki se srečanj oziroma prireditev kluba doslej niso udeleževale. 
 
Člani Izvršnega odbora smo članice prijazno sprejeli ter jim za 
dobrodošlico postregli penino. Vsaki smo namenili stenski koledar kluba 
za leto 2014 ter dali na ogled fotografije iz našega prednovoletnega 
srečanja. Vsaki članici smo podarili tudi rožico. Predsednik kluba pa je 
vsaki osebno izročil še pisemce z različnimi lepimi mislimi. 
 

   
 
Prireditev se je pričela z nastopom in prvo pesmijo o mamah, ki jo je 
zapela naša gostja, pevka Nina Vodušek.  
 
Zatem je pred zbrane stopil predsednik in nagovoril članice: »Danes smo 
se zbrali, da skupaj praznujemo mednarodni dan žena, da se spomnimo 
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk v 
daljni in bližji preteklosti ter da hkrati pozabimo na družbene probleme in 
lastne tegobe. Gre za dan, ko nam je najpomembnejše druženje, 
obujanje spominov in lepo v miru preživet popoldan. Mednarodni dan 
žena je idealna priložnost, da člani kluba svojim članicam, izkažemo 
drobno pozornost in se vam zahvalimo za vlogo v družbi, za delavnost in 
dobroto. Dejstvo je, da vam ne moremo veliko dati, a po svojih močeh 
smo pripravili krajšo kulturno prireditev, vam poklonili rožico ter nekaj 
lepih misli. So trenutki, ki delajo naše življenje lepše – in to so urice 
našega srečanja. 
 
Kako lepe besede so besede: mama, babica, žena, hčerka, vnukinja, 
sestra, teta – kako božajo dušo in srce.  



Ženske ste najlepša in najmočnejša bitja pod soncem, ki združujete: 
ljubezen, življenje, dobroto, zaupanje, odločnost in veselje. Vsak dan naj 
bo kot praznik, tak, ki vam bo ostal v spominu. Naj veličino vaših dni 
gradijo drobna dejanja, kot so: nasmeh, prijazen pogled, prisrčen 
pozdrav, iskrenost«. 
 

     
 
Po ponovnem glasbenem nastopu pevke Nine, je Mira, tajnica kluba, 
prebrala odlomek iz črtice Ivana Cankarja: Skodelica kave. Ob tem se je 
številnim članicam orosilo oko. Predsednik pa je zrecitiral pesem Marka 
Golarja, z naslovom: Osmi marec, katero je delno priredil. 
 
Z glasbenim programom je nadaljevala in tudi zaključila našo prireditev 
pevka Nina. Na koncu se je predsednik vsem prisotnim še enkrat zahvalil 
za udeležbo, jim zaželel lep popoldan in prijetno druženje ter voščil lep 
prazničen dan ter zdravja polno življenje, ki naj bo prijazno z nami, prav 
vsak dan v letu. 
 
Za junakinjo dneva pa smo razglasili našo članico Katico Gmajnar, ki je  
prinesla in na ogled postavila svoja ročna dela - kvačkanja. Naša članica, 
gospa Katica, namreč ljubiteljsko kvačka in nas je razveselila z razstavo 
umetnin svojih rok. Na ogled nam je postavila zajetno zbirko svojih del, ki 
predstavljajo neprecenljivo vrednost. Samo domnevamo lahko koliko 
truda, časa, volje in znanja je morala vtkati v tako lepe, unikatne izdelke. 
A kot, da vse to ni bilo dovolj, je tega dne nesrečno padla in se 
poškodovala, tako da je morala poiskati zdravniško pomoč v UKC 
Maribor. In čeprav je bila tega dopoldneva še v bolnišnici, je bila že čez 
urico ali dve pri nas v klubu, na praznovanju dneva žena. Za razstavo ji 
gre res velika zahvala. 
 



      
 
Vsi zbrani smo si z velikim zanimanjem ogledali razstavljene izdelke 
kvačkanja, ob zavedanju koliko truda je morala vložiti v vsak posamezen 
izdelek. Po ogledu razstave smo naredili še skupno fotografijo. 
 

   
 
Sledilo je kosilo, ki so ga skuhale naše kuharice in nam ga servirala 
Cvetka. Po dobri glavni jedi, se nam je prilegla še sladica in kavica.  
 
Sledilo je nekaj zdravljic in nekaj skupaj zapetih pesmi ob zvokih 
harmonike, na katero je zaigrala naša članica Milka Zager. In tako se je 
dan prevesil v večer in zaključila se je še ena prireditev organizirana v 
čast naših članic.  
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