-Masser af oplevelser
og socialt samvær...

-Vil du også være
med i vores sociale
fællesskab...

60+

Midtfyns Senior 60+

-er stiftet november 2011.
Formålet var at samle frivillige aktive seniorer 60+
M/K til et aktivt og socialt samvær omkring
forskellige aktiviteter og fællesarrangementer...
I 2019 var vi over 180 aktive medlemmer...
-Men der er også plads til dig...

www.midtfynssenior.dk

På vor hjemmeside www.midtfynssenior.dk kan du
se alle informationer...
Hjemmesiden bliver løbende opdatteret...

Nyheds mail’s

Der udsendes Nyhedsbreve ud til medlemmerne
pr. mail med info om aktuelle arrangementer...

Kontakt

Vil du være med i vores fællesskab, så kontakt:
Tlf./SMS: 81350522 - Mail: jytte@midtfynssenior.dk

Et medlemskab i Midtfyns Senior 60+
koster kun

275,-

for et helt kalenderår . Kommer du først til
efter 1. maj er prisen 175,- kr.

60+

Senior
Midtfyns

www.midtfynsseni or. dk
april 2020/JJ

60+

Mi dtfyns Senior 60+
r med

-er foreningen for aktive seniore
det sociale i højsædet...

nde forening
-Kom og vær med i en spænde
aktiviteter...
og
ter
med masser af arrangemen
menter
nge
arra
og
ter
vite
Deltag på vore akti
så meget du har lyst...
sten alt gratis...

Når kontingentet er betalt er næ

Hent friske informationer på:

www.midtfynssenior.dk
eller følg os på

Midtfyns Senior 60+
Tlf/SMS: 81350522
Jytte@midtfynssenior.dk
www.midtfynssenior.dk

60+

Senior
Midtfyns

www.mi dtfynsseni or . dk

Midtfyns Senior 60+
Tlf/SMS: 81350522
Jytte@midtfynssenior.dk
www.midtfynssenior.dk

Aktivt og socialt samvær

-med andre seniorer...

Spændende foredrag
på Biblioteket...

-Foredrag den første onsdag i måneden ...
-Gratis adgang for medlemmer...
5 foredrag i foråret og 4 i efteråret...
-Vi giver kaffe og kage i pausen
- og vi trækker lod om billetter til Ringe Bio...
-ikke medlemmer er også velkomne til
foredragene, entré 60 kroner...

Deltag på vore aktiviteter og arrangementer så meget du har lyst...
Aktiviteterne foregår på Guldhøj, Musikskolen og
på Ringe Bibliotek...
Udover foredrag på Biblioteket tilbyder vi
aktiviteterne: Håndarbejde, Tegn & Mal, Seniordans, Engelsk, Læsegruppe, Musik/Samspil...
Der arrangeres Sommerudflugt, Årsfest i november
og måske også nogle musikalske overraskelser...

Mere information/ Klik ind på
www.midtfynssenior.dk....

Det sociale i højsædet...

Vi samler frivillige og selvhjulpne seniorer 60+, mænd og
kvinder til et aktivt, socialt samvær, hvor man er
sammen om forskellige aktiviteter og arrangementer.
Aktiviteterne er udelukkende baseret på frivillighed...
Det er vigtigt at være sammen med andre seniorer.
Efter afslutning af ens arbejdsliv, har man stadig mange
ressourcer tilbage... Sidder man bare derhjemme uden
noget at tage sig til, kan det knibe med både humør
og energi.
Det er sundt at komme ud blandt andre og få
nye ”input”... -livet kan blive mere positivt, givtigt
og måske længere...

”60+” Aktiviteter
i Foreningshuset
GULDHØJ...

Vi har valgt at rykke nogle af vore
aktiviteter ind i foreningshuset
Guldhøj.
Fordelen, udover de fine lyse
lokaler er, at vi selv bestemmer
tidspunktet på, hvornår vi vil
komme der...
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