April 2013

i kalend
eren

Midtfyns Seniorværksteder...

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

Arrangementer...
34 år i kriminalforsorgen...

Foredrag i maj...

Mandag den 8.april kl. 15.30

Mandag den 6. maj kl. 15.30

I biograflokalet på Tingagerskolen...
John Madsen startede i 1972 ved forvaringsanstalten
Herrestedvester og fra 1974 til 2006 var John tilknyttet
Arresthuset i Svendborg. John Madsen fortæller om
hverdagen og arbejdsvilkår i arresthuset...
- Vi giver kaffe og brød...
Tilmelding til Jytte: tlf. 81350522 eller mail: oline@5750.dk

Hvem er de gådefulde Mormoner?...

Det sker også i maj...

I skyggen af Holocaust...

Erik H. A. Jakobsen kommer og holder et spændende
foredrag om Mormoner - en af verdens hurtigst voksende
religioner i USA. Mormonerne- eller de sidste dages hellige
er et ærke amerikansk fænomen, hvis dramatiske
oprindelseshistorie er tæt sammenvævet med erobringen af
Det Vilde Vesten og etableringen af det moderne USA...

Aktiviteter...

Lørdag 1.december...

Tirsdag 28. maj kl. 15.00
På Ringe Bibliotek
Kom og hør et spændende og facinerende foredrag, som
tager udgangspunkt i Sofia Kupermans polsk-jødiske
baggrund. Siden 1971 har Sofia boet i Danmark. Hun kom
hertil som teenager sammen med sin familie. Det var
antisemitismen i Polen, der tvang familien til at flygte til
Danmark. I dag er Sofia forfatter, foredragsholder og
sanger. Hun fortæller om det at være barn af Holocaustoverlevende, og om hvordan det har præget hendes liv.
Foredraget indeholder også musikalske indslag.
Entre: For medlemmer 25,- kr/ ikke medlemmer 50,- kr.

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

Flet tasker af
genbrugsting
Torsdage kl.15-17
Lokale B6

Tingagerskolen
Musik - samspil
Torsdage kl. 15-17,
musiklokale

Husk gåturen hver
tirsdag kl. 10.

Hvem vil bage en kage...
Til generalforsamlingen var der en
positiv udmelding fra vore
medlemmer. Der blev udtalt, at vi
skulle sige til, hvis der var noget
de kunne hjælpe med. Vi kunne
godt bruge nogen som vil bage til
vores foredrag. Foreningen betaler udgifterne mod kvittering/
bon. Vil du være med i en „Bage-gruppe“ ? - Ring til Jytte tlf.
81350522 eller mail: oline@5750.dk
Friske informationer kan du altid finde på vor nye
hjemmeside www.midtfynssenior.dk
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Vi mødes ved Havnebænken v/ Sognegården...
-Når vejret tillader det..
-ring til Jytte...

IT/ EDB
Mandage kl. 15-17
IT lokalet v/Centralrummet
NB! -Mandag 8.april
går vi til foredrag...

Træ / Metal sløjd
Tirsdage kl. 15-18
Sløjdtlokale

Patchwork - Sy-Broderi
Tirsdage kl. 15-17
Lokale 30

Slægtsforskning
på computer
Mandage kl. 15-17
Lokale 27
NB! - Mandag 8.apil
går vi til foredrag...

Madlære for mænd
Mandage kl. 16-20
Hver anden uge
(ulige uger)
Skolekøkkenet

I forbindelse med påske er der ingen aktiviteter på skolerne fra
25.marts til og med 1. april 2013.
NB! ang. lockout på skoleområdet fra 1.april - se nyt på vores
hjemmeside...

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

www.midtfynssenior.dk

