Refleksija na Medgeneracijski tabor RADENCI 2007
Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet
Hotel Terapija v Radencih je oživel. Naši dnevi so bili vsak trenutek izpopolnjeni.
Zjutraj ob sedmih telovadba in sprehod po parku, božanski zajtrk, nato ustvarjanje iz
gline, pa risanje plakatov, plavanje v topli zdravilni vodi, zvečer srečolov. Drugi večer
ob spremljavi harmonike lupljenje vroče čebule. Hodnik v hotelu se je spremenil v
velik logotip Jesenskega cveta, z barvastimi »pisemčki« skrivnega prijatelja. Od vsega
najboljše in zelo poučno, pa je bila igra »Ženici«, ki jo je pripravila Tatjana. Igra
spada tudi v naše življenje. V zgodbi pleme Eskimov zapusti 75 in 80 letni starki. Če
sta hoteli preživeti sta se morali preseliti. V igri smo sodelovali vsi člani tabora;
nekateri tudi kot igralci, vsi pa smo pomagali loviti ribe, zajce, risati mavrico in iskati
smisel v življenju, da sta starki lažje preživeli dolgo zimo. Tudi mi smo si nabrali
duševne hrane za temne zimske dni.
Zdaj, ko je poletje, tudi pri nas ostaneta doma »starki«, ker »pleme« nima prostora, da
jih vzame s sabo na morje, oziroma gredo sami, da se vsaj malo oddahnejo od vedno
bolnih in tečnih stark. »Starki« pa čakata po več tednov same v veliki hiši, da se vrne
pleme iz dopusta, samo čakajo, čakajo. Kmalu bo zima in bodo ostale brez duševne
hrane.

Zanimivo je bila tudi izbira nebioloških dedkov in babic ter vnučkov in predavanje
zdravnika o boleznih srca in ožilja. Še enkrat smo si ogledali film Življenje kot reka,
ki je bil zdaj še lepši. Predavala nam je članica MD Gornja Radgona Cilka DimecŽerdin o slavnem domačinu akademiku Antonu Trstenjaku. Izdala je knjigo o
življenju Antona Trstenjaka in nas povabila k sebi domov na ogled osemdesetih
šahovnic iz vsega sveta, ki jih je zbrala in na ogled rojstne hiše A. Trstenjaka.
Bila sem tretjič na medgeneracijskem taboru v Radencih in ta mi je bil najboljši do
sedaj. Hotel Terapija z dvoranami, dvoriščem, trato pred dvorano, pa čudoviti park in
bazeni so bili popolnoma izkoriščeni in primerni za stare in mlade.
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