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En indisk pigeskole...
Mandag den 5. november kl. 15.30-17.00
Kommer tidligere forstander på Kerteminde efterskole,
Henning Olsen og fortæller om et spændende arbejde
omkring
En indisk pigeskole.
Vi har kaffen med, tag venligst eget brød med. Arragementet
foregår på Tingager skolen i biograflokalet i kælderen...

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

Besøg på Intarsia...

Arrangementer...

NYHEDSBREV NOVEMBER 2012. JJ

Mandag den 19. november kl. 10.00
Kom på besøg hos „Intarsia“ på Nyvej 18.
Se det fantastiske smukke håndarbejde, udført i mange
forskellige træsorter. Intarsia er de eneste i Norden som
udarbejder dette smukke håndarbejde, måske også de
sidste! Et arbejde som kræver stor tålmodighed og ikke
mindst fingerfærdigheder...

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

November 2012
 Midtfyns Seniorværksteder...

i kalenderen

Søndag den 25.november kl. 10.00-13.00
Udlodsgyden 23, Tarup Davinde. Vi hægter os på hos
naturvejleder Elisabeth Pedersen fra Naturskolen, som
arrangerer pilehøst.
Man hører lidt om pilens betydning og anvendelsesmulighe-
der. Det er selvhøst og koster 10 kr. pr. kilo.   Husk en
rosensaks til at klippe med. Man mødes derovre, men er der
nogen som vil have kørelejlighed,
Ring til Jytte tlf. 81350522

Aktiviteter...Pilehøst...

Nordagerskolen Tingagerskolen

Patchwork - Sy-Broderi
Tirsdage kl. 15-18
Rum B6

Hyggestrik
Tirsdage kl. 15-17,
Rum B6

Smykkefremstilling
Onsdage kl. 15-17,
Rum B6

Musik - samspil
Torsdage kl. 15-17,
musiklokale

Blomsterbinding
Torsdage kl. 15-18
Fysiklokalet
(alle lige uger)

Helseværksted
1.  og 29. november
kl. 16-18, Lokale B6

IT/ EDB
Mandage kl. 15-17
EDB lokalet
(NB! -mandag den 5.nov.
går vi til foredrag...)

Træ / Metal sløjd
Tirsdage kl. 15-18
Sløjdtlokale

Slægtsforskning
på computer
Mandage kl. 15-17
Lokale 27

Husk! - Vi holder
Juleferie i hele december
med aktiviteterne på
skolerne...

Husk gåturen hver tirsdag
kl. 10. Vi mødtes ved
Havnebænken v/
Sognegården...

Jul på Ibjerget
Kom med en tur i skoven, hvor der kan samles ting til
dekorationer og kranse lavet af pil? - Naturvejleder
Elsebeth Pedersen er arrangør. Det er gratis at deltage.

Ønskes kørelejlighed, ringes til Jytte tlf. 81350522...

Lørdag 1.december...

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

Lille forsmag på december...
Vi  sender nyhedsbrev  ud igen i slutningen af november...


