Oktober 2013

i kalend
eren

Midtfyns Seniorværksteder...

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

Arrangementer...
Den Transsibiriske
jernbane...
Onsdag den 2. oktober kl. 15.00 - 17.00
på Ringe bibliotek.
Kom med på en spændende rejse...
Tidligere amtsborgmester Poul Weber og tidligere
kulturchef Knud Rasmussen tager os med om bord i Den
Transsibiriske Jernbane...
Den 3 uger lange tur starter med fly fra Kastrup til Moskva,
vi stiger om bord i toget og kører 5500 km, til første stop
Irkutsk ved Bajkalsøen. Efter 3 spændende dage i Sibirien
hopper vi på toget igen og stiger af i Mongoliets hovedstad
Ulan Bator, hvor vi tager ophold i 3 dage bl.a. med besøg
hos nomaderne. På den sidste strækning fra Ulan Bato
møder vi den Kinesiske Mur flere gange, inden vi når
endestationen Beijing. Efter 5 dage i Beijing flyver vi direkte
til Kastrup med vort livs rejse bag os...
Poul Weber og Knud Rasmussen er et dejligt medrivende
og humorristisk par. Et spændende foredrag du må
opleve...
Vi byder på gratis kaffe og kage...
Entre’en er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer er også
velkomne mod en entre på 30 kroner...

Aktiviteter...
-aktiviteter der starter i oktober..

Stømpe - Trolde og
nisser...
Vi kommer ikke udenom, at julen er
på vej. Kom og lav din egen helt
specielle Nisse eller
Trolde til jul.
Mandage kl. 15.00-17.00
i håndarbejdslokalet på
Tingaagerskolen.
Første gang 7. oktober 2013

Intarsia
Intarsia er et fantastisk flot træhåndarbejde. Pensionist Gunnar
Hønborg har
fundet en ret let og hurtig måde at
lave et stykke intarsia-arbejde.
Kom og se og vær med, hvordan
det kan gøres.
Gunnar kommer tirsdag den 1.
oktober og vejleder denne dag.
Tirsdage kl. 15.00-18.00
i sløjdlokalet på Tingagerskolen

Æskefoldning

Kulturtilbud November...

Faster Isa og den
russiske revolution...
Onsdag den 6. november kl. 14.00-16.00
på Ringe bibliotek.
Kom og hør byrådsmedlem Torben Smith fortælle om „
Faster Isa og den russiske revolution“. Torben er en
levende spændende fortæller med megen viden.
Der er kaffe og kage...
Husk tilmelding til Jytte 81350522/ mail: Oline@5750.dk

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

NYHEDSBREV Oktober 2013 JJ

Onsdag den 9 oktober kommer
Signe Kristensen som er meget
dygtig til at folde de flotteste
æsker.
Signe vil vise sine æsker og
ligeledes hvordan man f.eks. laver
8 kantede æsker.
-Kom og se hvor kreativ Signe er
og prøv det selv…
9. oktober kl. 15.00 - 17.00
Lokale 19 på Tingagerskolen...

Tilmelding
Ring til Jytte: Tlf. 81350522
eller på mail: oline@5750.dk
Læs mere om vore aktiviteter og
vore arrangementer på:

www.midtfynssenior.dk

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

www.midtfynssenior.dk

