PRIKLJUČITE SE NAM V:
FOLKLORNI SKUPINI – pridružite se nam
vsak četrtek od 17. do 19. ure v prostoru četrtne
skupnosti Center – Vodmat, Grablovičeva 28. Imamo
odlično učiteljico in harmonikaša. Povezuje nas prijetno
druženje in veselje do plesa.

MESTNO DRUŠTVO GLUHIH
LJUBLJANA

BOWLINGU – vsak torek od 16. do 18. ure v
BK300 (Šiška – Dravlje)

BALINANJU – vsak torek od 14. do 16. ure na
igrišču Športnega društva invalid, Malenškova ulica 1
(Moste)

ŠAHU, TAROKU in RAZNIH IGER – vsako
sredo v društvu

ODBOJKI – vsak petek od 19.30 do 20.15 ure v
Osnovni šoli Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16 (Šiška)

TELOVADBI ZA STAREJŠE – vsak
Ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure v športnem klubu
Športnik ,Vojkova 58 (Bežigrad)

JANUAR IN FEBRUAR
STA ZIMSKA MESECA
Pa smo tukaj. V novem letu. Polni
vprašanj in pričakovanj, kaj vse nas
lepega čaka. Novi začetki vedno nekaj
obljubljajo… Zato se prepustimo, da
začne delovati…

Vaše MDGL

Napovednik dogodkov za mesec:
JANUAR
in
FEBRUAR

Januar – Prosinec

Februar – Svečan

Sreda 09. januar
ob 10. uri

Sreda, 6. februar
ob 18. uri
Spomin na dr. Fig-a…

Kreativna delavnica …

Druženje in klepet ob čaju in tortici v
društvu. Pripravili bomo kulturni
program, med drugim tudi kviz.
Zmagovalec bo prejel lepo nagrado.

pustnih mask in srčkov za Valentinov dan…

Sreda, 16. januar
ob 17.30 uri

Sreda, 13. februar
ob 10. 00 uri

Bralni večer… vsako drugo sredo v MDGL

Prešernov dan
slovenski kulturni praznik
Petek, 18. januar
ob 10.00 uri

8. februar 2013

Druženje…
Pohod po Tivoliju in Rožniku…
Zbirno mesto: Nama v Centru
Kje? Nasproti glavne pošte

Sreda, 23. januar
ob 17.30 uri
Delavnica …
Prehrana proti prehladnim obolenjem

Kreativna delavnica ROŽE za ROŽE
… Delavnica je namenjena vsem tistim,
ki bi hoteli z ustvarjenim izdelkom
razveseliti svoje partnerice, sorodnice in
prijateljice.

Petek, 22. februar
ob 10. uri
Ne pozabite pogledati na oglasno desko
društva, oz. na spletno stran www.mdgl.si ,
kjer bo objavljena tema in vsebina
predavanj. Pridružujemo si pravico pri

spremembah terminov in časa.

MDGL

Pohod ob žici…
Spomin, klepet, druženje in svež zrak.
Udeležite se ga v čim večjem številu.
Tudi, če bo slabo vreme je lahko pohod
v dobri družbi prijeten in zanimiv.

