Maj 2014

i kalende
ren

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

Arrangementer...
Fra luftige pilotdrømme til
jordnært præsteliv...
Onsdag 7.maj 2014
kl. 15.00, foredrag
på Ringe bibliotek.
Præst Anders Eyvind Nielsen
fortæller om vejen til et præsteliv...

Sommerudflugt i juni...
Odense tur...
Onsdag 11. juni 2014
Besøg Buddhistiske tempel, En Militærhistorisk samling, Frokost og dans til 5
mands orkester i Seniorhus Odense...

- Jeg vil med afsæt i min barndom og ungdom på
Færøerne og Grønland
og ophold som voksen i England og Tyskland
fortælle lidt om min vej mod
præstegerningen, samt sige lidt aktuelt om hvordan
jeg både med glæde
og eftertanke oplever folkekirkens, folkelige
forandring og kirkelige udfordring i dag…
Gå ikke glip af dette spændende 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

Program:
Vi mødes kl. 8.15 ved Midtfyns Fritidscenter.
1. STOP. kl. 9.00
Vi besøger først ” Det buddhistiske tempel” Theiech
Phap Quang, vietnamesisk munk kom
til Danmark som bådflygtning for 30 år siden,
fortæller om det.
2. STOP. kl. 11.00
Her besøger vi “Fyns Militærhistoriske Samling”.
Huset er fuld af effekter og historie fra bl.a.
Besættelsestiden på Fyn. Danske soldaters tjeneste
i udlandet i FN, NATO og EU regi fra
1948 til dato. Entre 25 kr..

Efter sommerpausen...
Alle aktiviteter på skolerne er ved at gå til sommerpause. Vore planer er, at starte op igen, i den første
uge i september...
Der er også allerede planlagt nye spændende
foredrag:
SEPTEMBER/ Dagligdagen i Ringe Statsfængsel...
OKTOBER/ Torben Hangaard/ Borgia - Et drama i
renæssancens Rom...
NOVEMBER/ Carsten Winter/ Poul Henningsen

3. STOP. Kl. 13.00,
Seniorhuset Odense, Her spiser vi frokost, smørrebrød bestilles v/ tilmeldingen.
Pris: 1 stk. pænt belagt smørrebrød: 16 kroner, Øl
15 kroner, Vand 10 kroner.
Kl. 14.00 – 17.00
-Er der dans i Seniorhuset, med 5 mands danseorkester “Kultonica”, Entre 30 kroner….
Tilmelding senest 2. juni. Tlf. Jytte 81350522 eller
mail: oline@5750.dk
- Mere info: www.midtfynssenior.dk

Juli udflugt / Æbelø tur...
Juli udflugten - en vandretur til Æbelø - En fantastisk
naturoplevelse - Dato og nærmere info følger...

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

www.midtfynssenior.dk

