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Srečanje članic gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena
Gorenjske ob Svetovnem dnevu kmetic
15.oktobra 2015, svetovni dan kmetic, so skupaj praznovale tudi predstavnice društev
kmečkih in podeželskih žena Gorenjske. Okoli 70 se jih je zbralo pred rojstno hišo Franceta
Prešerna v Vrbi, kjer jih je nagovoril župan občine Žirovnica g. Leopold Pogačar. V
nadaljevanju so prisluhnile ženskemu pevskemu zboru DU Javornik in recitatorki ge. Marji
Jalen. Ga. Mira Novak, ki skrbi za Ribčevo domačijo, je zbranim predstavila aktivnosti za
obnovitev bale Prešernove matere, temu pa je sledil ogled rojstne hiše našega največjega
pesnika.

V cerkvi Svetega Križa v Planini pod Golico, kjer se je odvijal drugi del srečanja, je sledil
pozdrav jeseniškega župnika ter navdihujoč govor duhovnega pomočnika, g. Franceta
Urbanije, ki je dolga leta služboval v Dovjem. Ga. Darja Jakopič je lepo predstavila življenje
v tej vasi, zapel je moški pevski kvartet DU Jesenice, zbrane pa obiskal tudi škratek
Bergmandeljc. V večnamenskem prostoru KS Planina pod Golico so si udeleženke ogledale
fotografsko razstavo g. Ivana Šenvetra z naslovom Mi varujemo cvetje, prisluhnile so
predstavitvi vasi in poskusile dobrote, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žensk
pod Golico in Stolom.

V dvorani Kolpern, na Jesenicah kjer je potekala osrednja prireditev je udeleženke pozdravil
župan občine Jesenice g. Tomaž Tom Mencinger, vodja Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj
g. Tomaž Cör in kmetijska svetovalka Erika Boltar. Sledila je predstavitev o zgodovini
železarstva na področju zgornje Gorenjske ter o delu v Železarni Jesenice nekoč in danes.

Prijetno druženje se je zaključilo s kosilom pri Trebušniku v Žirovnici, kjer so si udeleženke
vzele čas in pokramljale o vsakdanjem življenju, delu na kmetiji, si izmenjale izkušnje in si
zadovoljne zaželele uspešno pot naprej.
Program srečanja so pripravile članice Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom pod
budnim očesom predsednice društva ga. Darje Jakopič, ki ga je tudi povezovala. Njim gre
zares velika zahvala za tako lep in kulturno bogat program
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