
Tabor v Radencih Lučka Koroška 
          
Starost je čas posrečenja. Zakaj bi ne porabili te čudovite dobe predvsem za to? 
Morda nas moti spoznanje revščine, ki se nam na starost bolj razkriva v življenju. To 
ne moti. Bog gleda na naše hrepenenje, na naše prizadevanje, na naše umiranje. In v 
starosti lahko v enem letu dosežemo, česar nismo mogli desetletja svojega dejavnega 
življenja. 
Komaj rojeni, smo že nehali biti. Naše upanje je bilo kakor pleva, ki jo veter odnese in 
kakor lahka pena, ki jo je razkropil vihar, in kakor dim, ki ga razžene veter, in kakor 
spomin na mimoidočega enodnevnega gosta. Virus, ki kroji svetovno epidemijo se je 
potuhnil. 
Voditeljice Medgeneracijskega društva Lučka Koroška, so se tudi letos odločile, da 
svoje zveste člane popeljejo na nepozaben tabor v zdravilišču Radenci. Kar 44 se nas 
ga je udeležilo. Razdelili smo se v tri skupine. Program so pripravile voditeljice 
Marinella, Leopoldina in Fanika. Da smo vedeli kateri skupini pripadamo smo dobili 
cofke različnih barv. Našo skupino Vrtnice iz Pameč je vodila Leopoldina. Letos smo na 
delavnici ustvarjali okrasne lončke. Mislim, da mi je izdelek še kar uspel. 
Vsako jutro smo pridno telovadili, zato je poskrbela upokojena profesorica telovadbe 
gospa Danica, katera vodi na Ravnah na Koroškem Šolo zdravja. Mislim, da mi je 
telovadba zelo koristila. Tudi namakali smo se v bazenu in se masirali pri vodnih šobah. 
Na taboru so sodelovale skupine: Iz Mežice skupini Lipa in Harmonija, s Prevalj Zala in 
Ajda ter stanovalka iz Doma Prevalje, iz Raven na Koroškem skupina Javornik, Sreča iz 
Slovenj Gradca in Vrtnice iz Pameč. 
Naše izdelke so voditeljice razstavile v avli zdravilišča. Veliko zanimanja je bilo pri 
obiskovalcih, saj jih je kar nekaj hotelo kupiti naše izdelke. 
V petek nas je prišla obiskat organizatorka regionalne mreže skupin starih ljudi za 
samopomoč za Koroško, gospa Jasmina Vrečko. Vesela je bila, da smo se mi imeli lepo, 
da smo bili ustvarjalni in da nihče ni zbolel za korono. 
Zahvalil bi se rad Petri Jamnik Kobolt, da je znala poiskati sredstva, da so nam 
sofinancirali bivanje v hotelu in prevoz v zdravilišče in nazaj. Prav tako voditeljicam 
Marinelli, Leopoldini in Faniki, da so porabile veliko časa za nas, da smo se imeli »fajn«. 
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