
   Kultur tilbud fra Midtfyns Seniorværksteder...

www.midtfynssenior.dk

i kalenderen

Arrangementer...

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

NYHEDSBREV MARTS 2014 JJ

Den sidste rejse...
-10 måneder på cykel...

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

Onsdag 5. marts 2014
kl. 15.00
på Ringe bibliotek.

Kulturtilbud April 2014

Lørdag 1.december...

          Marts  2014
                     Midtfyns Seniorværksteder...

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

Forslag til dagsorden bedes fremsendt til formanden
14 dage før, senest den 5. marts 2014.
mail: oline@5750.dk
Husk medlemsbevis / navneskilt

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

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

„Da min mand Tonny fik uhelbredelig hudkræft tog
vi et års orlov. - Vi cyklede bl.a. fra Mumbai i Indien
til Kathmandu i Nepal. Vi cyklede et par måneder i
Kina og til sidst New Zealand rundt...
Det blev den sidste rejse sammen...

-Kom og hør Bodil Jørgensen
fortælle om en spændende og
medrivende rejseoplevelse

Ca. 10.000 kilometer på cykel over 10 måneder...
Bodil Jørgensen er idag efterlønner, har arbejdet som
pædagog. Er født i Ringe, har de sidste 37 år boet dels
i Ringe og Kværndrup. Er aktiv i Dansk Vandrelaug,
som turleder og bestyrelsesmedlem...

Generalforsamling...

Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00
Centralrummet på Tingagerskolen...

Lokalsamfundet
i kommunen...
Onsdag 2.april 2014
kl. 15.00
på Ringe bibliotek.

-Kom og hør Carsten Abild fortælle om Landsbyen
har en fremtid... Det lige overstående kommunalvalg
var opmuntrende for vore ellers trængte landsby-
samfund. På vælgermøder og i medierne var der
stor enighed om, at der i vore landsbyer og landdi-
strikter skal være vækst og udvikling...

TTTTTeeeeegne / Malegne / Malegne / Malegne / Malegne / Male..........

Der har været en rigtig god tilslutning til vores nye aktivitet
Tegne og Male med vejleder Bent Meier.
Aktiviteten foregår på Tingagerskolen, lokale 28,
på  tirsdage kl. 15.00 - 18.00 hver anden uge i ulige uger, -
dog ikke i uge 9 (25.2) - men til gengæld i uge 10 (4.3.).
det vil sige  i marts,  tirsdage  4.3. , 11.3. og 25.3.....


