Izdelovanje božično novoletnih aranžmajev v
Gorenjskem društvu
Dragica Cof

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je
dne 27. in 28. novembra 2009 organiziralo ustvarjalno delavnico
Izdelovanje božično novoletnih izdelkov v Biotehničnem centru v Strahinju
pri Naklem.
Že ob prijavi na ustvarjalno delavnico sem vedela, da bom to petkovo
popoldne zopet preživela v prijetni družbi kolegic, sodelavk, prijateljic in
novih znank. Rekla sem si: »Naše punce iz Gorenjskega društva so nam
zopet pripravile nekaj zanimivega, to je potrebno videti«. Pohitela sem s
prijavo in bilo je še kako prav, kajti zanimanje je bilo tako veliko, da je
bilo potrebno delavnico naslednji dan še enkrat ponoviti.
Veselila sem se kot otrok in to so opazili tudi moji domači. «Opala, mami
ima jutri »športni dan«, kosilo bo zopet na strani tej in tej«. Te besede so
prišle iz ust treh polnoletnih učenih
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Petkovo popoldne 27. novembra se je pričelo prav zanimivo. Doma sem iz
Gorenjske, pa sem zaradi nepričakovanega

obvoza komaj pravočasno

našla pot do Biotehniškega centra v Strahinju pri Naklem. Seveda, zopet
zadnje minute iz službe. Še dobro, da na Gorenjskem nimamo radarjev na
cesti, sicer bi šlo po gobe moje nedeljsko dežurstvo. Skromno kaj? No,
policaji že ne bi bili enakega mnenja. Ti bi sigurno imeli čisto drugačno
ekonomsko računico.
V učilnici v Biotehničnem centru v Naklem pa že nasmejani obrazi in topel
sprejem naše mentorice in gostiteljice gospe Šegula ter njenih dijakinj.
Med odmorom pa še sok, čajno pecivo in kava in to iz »ta vel'kega« lonca.
Zelo gostoljubni, ni kaj. Vzdušje je bilo enkratno in že smo pričele z
delom. Seveda ni šlo brez delovnih pripomočkov, ki smo jih prinesle s
seboj; navadne škarje, aranžerske škarje in nož. Nekaj teorije, praktičnih
nasvetov, prijazna pomoč gostiteljic in naše ustvarjanje je kmalu obrodilo
čudovite sadove: božično zvezdo za na vhodna vrata, adventni venček in
božično novoletni cvetlični aranžma. Ne morete verjeti, kako preprosto je
v resnici lahko življenje. Bujna domišljija, nekaj ročnih spretnosti, dobra
volja ter seveda nasveti in pomoč mentorice, pa je uspeh zagotovljen.
Naše ustvarjanje je minilo v prijetnem kramljanju, malo o stroki pa še o
čem drugem, smehu in osebnem zadovoljstvu, da smo te čudovite izdelke
res naredile same.
Pa še skupna »gasilska« slika in popoldneva je bilo konec.
Dobre želje in lepe misli za prihajajoče praznične dni ter obljuba, da bo
prijetno izkušnjo potrebno kmalu ponoviti in že smo otovorjene s svojimi
izdelki odhitele proti domu.
»Mami, ali si to res naredila ti?« Ponosno sem se namuznila. Končno so
enkrat ostali brez besed. Tokrat z razlogom.
Naslednji dan pa so bili moji fantje za moj »športni dan« poplačani s »ta
pravim« kosilom.
Zaradi mojih novoletno božičnih umetnij z ustvarjalne delavnice, ki jo je
organiziralo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Gorenjske, bodo naši prazniki letos še toliko lepši in bolj svečani.

