April 2014

i kalend
eren

Midtfyns Seniorværksteder...

Foreningen for aktive seniorer med det sociale i højsædet...

Arrangementer...
Lokalsamfundet
i kommunen...
Onsdag 2.april 2014
kl. 15.00
på Ringe bibliotek.
-Kom og hør Carsten Abild , formand for landsbyerne i Danmark fortælle, og give et bud på om
Landsbyen har en fremtid... Byerne er i de sidste
årtier blevet større og større, og landsbyerne er
sygnet mere og mere hen med tomme bygninger,
ruiner, tab af bosætning, iværksættere, håndværk,
småindustri, arbejdspladser, nærbutikker, landsbyskolen, børnehaver, foreninger, forsamlingshuse,
folkeligt fællesskab m.v.....
Lad os få en høring i Folketinget, så der kan skabes
politisk forståelse for støtte til vækst og udvikling i
landsbyer og landdistrikter...
Gå ikke glip af dette spændende og aktuelle foredrag...
Vi giver kaffe og kage...
Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer
er også velkommen mod en entre på 30 kroner...
Tilmelding til Jytte på telefon 81350522 eller mail:
oline@5750.dk

’s
2 år

Fødselsdagsfest...
Kom og vær med til Midtfyns Seniorværksteders 2 år’s fødselsdagsfest

Onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30
I festlokaler på Fælleshuset, Det gamle Posthus,
Stationsvej 2, Ringe

Hyggeligt samvær og god mad...
Der serverers en lækker 3 retters menu med forret,
hovedret og dessert fra Anke & Martin, Ryslinge
Forsamlingshus.
Efterfølgende kaffe med småkager.
-Drikkevarer medbringer du selv..
Prisen for denne aften er den samme som
sidst, - foreningen giver et lille tilskud - ellers
kunne prisen ikke holdes...
130,- kr for medlemmer og
150,- kr for ikke medlemmer
Tilmelding senest den 12. april 2014 (p.g.a. påsken)
Ring til Tom Happel på telefon 62622520
-Tilmeldingen er bindende...

Laksepatê

Kulturtilbud Maj ...
Fra luftige pilotdrømme til
jordnært præsteliv...
Onsdag den 7. maj
2014
kl. 15.00 på Ringe
Bibliotek
Præst Anders Eyvind
Nielsen fortæller om
vejen til et præsteliv...

Læs mere om vore aktiviteter og vore
arrangementer på: www.midtfynssenior.dk

Lørdag
1.december...
det sociale
i højsædet...

Foreningen for aktive seniorer med
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Isbombe

Gammeldags oksesteg

Kaffe og småkager

Ændringer i bestyrelsen...
Marianne Fischer er nyvalgt til bestyrelsen.
Edel Andersen ønskede ikke genvalg..
Mogens Engberg er blevet valgt ind som 1, suppleant...
-Ellers er bestyrelsen uændret ...
- Se www. midtfynssenior.dk

Afslutning af aktiviteter før sommer...
Der er besluttet, at aktiviteterne før sommerpausen
slutter i uge 19 ( første uge i maj) og genoptages igen i
uge 36 ( første uge i september) ...
-Der kan laves små ændringer/ kontakt Jytte :81350522

Midtfyns Seniorværksteder
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
oline@5750.dk

www.midtfynssenior.dk

