December 2012

i kalend
eren

Midtfyns Seniorværksteder...

Arrangementer...
Jul på Ibjerget...

Julehygge og sang...

Lørdag den 1. december kl.10-13

Mandag den 3. december kl. 15.30

Kom med en tur i skoven, hvor der kan
samles ting til dekorationer og kranse lavet
af pil...
Naturvejleder Elisabeth Pedersen er arrangør. Det er gratis
at deltage.

Kom til en Julehygge-eftermiddag med æbleskiver ,kaffe og
sang. Elisabeth Jansen fra Visecentret vil fortælle lidt om
de sange vi gemmer og bruger. Har I 18. udgave af
Højskolesangbogen er det en god ide at tage den med.
Der serveres æbleskiver og kaffe...
En god lejlighed til at ønske hinanden en rigtig god jul...
Arrangementet foregår på Tingagerskolen. I biograflokalet i
kælderen.
Tilmelding til Jytte: Tlf. 81350522 eller mail: oline@5750.dk

Ønskes kørelejlighed, ringes til Jytte. Kører fra Ringe kl.9.30
Tlf. 81350522 eller mail: oline@5750.dk

Efterårets oplevelser
Der har været en rigtig god tilslutning til vores aktiviteter og
arrangementer her i 2. halvår af 2012.
Det var dejligt at se, at så mange mødte op til vores
film- og fordragsarrangementer i kælderen på
Tingagerskolen, med spændende emner bl.a.fra
Grønland og Indien.
Besøget på Intarsia var der også stor tilmelding til.
Der var en god tilslutning til naturoplevelserne i
Tarup -Davinde Grusgrav og omegn...
Efterårsfesten i oktober var også vellykket. Næste fest må
vi nok afholde i større lokaler...
I december inviterer vi på en juleskovtur på Ibjerget, samt
julehygge eftermiddag, hvor vi får et indblik i Sang- og
visecentrets gemmer...

I det nye år kan i glæde Jer til nye spændende
oplevelser....

Aktiviteter...
Juleferie...
Nordagerskolen

- Der holdes Juleferie på
alle andre aktiviteter på
skolerne i hele december
måned.
Vi starter op igen i uge 2 i
det nye år.
Se næste nyhedsbrev
eller på hjemmesiden..

Musik - samspil
Torsdag 6.12. kl. 15-17
Musiklokalet

Blomsterbinding
.
Torsdag 13.12. kl. 15-18
Fysiklokalet.
Vi laver juledekorationer.
Der er plads til flere på holdet..

Gå-turen også i december...

Lørdag 1.december...

Tirsdage kl. 10. Vi mødes ved Havnebænken v/
Sognegården... NB! -Vi går i december, så længe
nogen vil, måske også i julen?

Glædelig jul
og på gensyn i det nye år...
Foreningen for aktive seniorer med det
sociale i højsædet....

www.midtfynssenior.dk..
Vi er under opbygning af en ny hjemmeside. Der kan du
løbende få friske informationer... Så hold øje med den...
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