Tudi v nedeljo 18.1.2009 smo hodili blizu Pordenona, to pot Rorai Piccolo (Porcia).
Od doma smo odšli v strahu, če nam bo vreme dopustilo opraviti pohod, vsaj ta kratko progo
(6km). A glej ga šmenta: uspelo nam je. Nekateri so prehodili 6, drugi 12, tretji pa kar 18 km.
Ni nam bilo prizaneseno z blatnim terenom, saj je tu ravnina in same njive. Proti zaključku
poti nas je obiskalo tudi nekaj kaplic dežja! A to je morda čar ali pa "zlo" našega načina
rekreiranja v naravi.

Začetek in zaključek pohoda je bil pred cerkvijo Sv. Agnes. Tudi pohod je poimenovan po njej: Pohod
Sv. Agnes.

Čakajoč na znak za start.

Veliko je bilo zanimivosti ob poti.

Obhodili smo nekoč bogato graščino, na kateri se pozna znake slabega vzdrževanja (zaradi visokih
stroškov?).

Ob stavbi je tudi velik park z jezercem in labodi, račkami...

Vode pa je res veliko tu. Tako se reče, vesta fanta: Le cev zabiješ v zemljo pa že priteče voda in še
štediti ni treba z njo.

Kaj že spet slikaš? Zato si vedno zadnja!
(Frankova pripomba Mirjam!).

Vsaj enkrat sem "ulovila" vse mlade skupaj!
Pa kakšna limona! In "ta prava" je.

Okrepčevalnica ob drevesnici.

Gremo dalje. Kmalu nas prehiti Mirko, ki se je odločil za 18 km progo, ta daljšo, kot po navadi.

Spet Okrepčevalnica, z doma narejenimi "štravbami".

Tudi Katjuša in Darja sta nas že dohiteli, z 18 km proge.

Puran. Otroci ga prvič vidijo. Zakaj ima tak "kljun"?

Zapuščen golobnjak na zapuščeni kmetiji.

Dokaz, da sem bila tudi sama na pohodu.

Ob zaključku proge še sprehod ob jezercu.

Jaslice ob vznožju drevesa, zunaj.

Sv. Agnes. Kot zanimivost: Vitraže je napravil naš Andrej Kosič iz Gorice.

Jovo nas je že spet pogostil. Tokrat je slavil troje: rojstni dan imen dan in "srečo, da je ostal živ"( po
bolezni!). Vso srečo, Jovo! (oglej si filmček1).

