
www.midtfynssenior.dk

i kalenderen

Aktiviteter...

Lørdag 1.december...

Arrangementer...

Juleferie...
Juleferie...
- Der holdes Juleferie på alle andre
aktiviteter på Tingagerskolen  i  hele
december måned.

Glædelig jul
og på gensyn i det nye år...

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

         December 2013
                      Midtfyns Seniorværksteder...

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

Flugten fra Burma og
turist i Myanmar...
Torsdag den 5. december kl. 15.00 - 17.00
på Ringe bibliotek.
Gå ikke glip af et interessant og spændende foredrag „
Flugten fra Burma og turist i Myanmar“ af Gerd og Jens
Chr. Hvelplund.

Vi starter op igen i uge 2 i det nye år.
-Klik ind på vores hjemmeside
www.midtfynssenior.dk

Nye aktiviteter

Sælskindssyning

Tilmelding til Jytte: Tlf. 81350522
eller mail: oline@5750.dk

Plej din vintertrætte hud...

Tilmelding til Jytte: Tlf. 81350522
eller mail: oline@5750.dk

Også som Senior 60+ har du brug for
at pleje især dit ansigt som er meget
udsat for vind og vejr.
Reserver allerede nu datoen:
Mandag 10.3.2014 kl. 15-17
på Tingagerskolen klasselokale nr.29.
-Det bliver KUN den ene dag...

Kom og prøv at sy i sælskind, lidt
af en udfordring, men spæn-
dende. Vi har sælskind ( som
kan købes) til mindre ting.
Aktiviteten foregår på 3 mandage.
27.januar - 3. februar og 10.
februar 2014 på Tingagerskolen
lokale 29, kl. 15 -17...

NYHEDSBREV DECEMBER  2013 JJ

Kulturtilbud Januar 2014...

Foredrag: Erik Jacobsen

Onsdag 15.januar 2014  kl. 15.00-17.00
på Ringe bibliotek.

Danmarksekspeditionen til
Nordøstgrønland 1906-08

skiftende militærstyrer siden uafhængigheden i 1947.
Manglende investeringer og konflikter har gjort,
at basale ting som undervisning og sundhed er
forsømte.
En stor del af befolkningen er fanget i dyb fattigdom.
De sidste par års politiske udvikling har betydet en
styrkelse af civilorganisationers indflydelse på politiske
beslutninger.
Der er dog stadig lang vej endnu...
Med betydelige naturressourcer og mange frugtbare
områder burde burmeserne være ganske velstående.
Men mens andre dele af Sydøstasien har oplevet
økonomisk vækst, er en stor del af det burmesiske
befolkning stadig fanget i en skruestik af fattigdom, gæld
og mangel på uddannelse.

-Kom, og få en god kulturoplevelse...
Vi giver kaffe, æbleskiver og vi julehygger!
Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer er

også velkomne mod en entre på 30 kr.

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

Tilmelding til Jytte:
Tlf. 81350522 eller
mail: oline@5750.dk


