
Sommerudflugter....
Sommerudflugter er et nyt tilbud fra Midtfyns Senior-
værksterder. Turen til Svendborg den 11. juni var den
første udflugt. Tilslutningen og stemningen var god...
Turen til Sydfyn 2 juli er den næste i rækken. Vi er ved at
have en august udflugt klar...
Hold øje med vores hjemmeside www.midtfynssenior.dk

www.midtfynssenior.dk

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

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

                   Midtfyns Seniorværksteder...

Ny aktivitetsplan...
Vi er klar med en ny aktivitetsplan for efteråret. Kik ind på
hjemmesiden og få flere informationer:
De fleste aktiviteter starter i den første uge i september,
bortset fra Madlavning for mænd, som starter 1. gang
mandag den 26. august kl. 16.30 - 21.00 i skolekøkkenet
på Tingagerskolen.
Husk du kan deltage på „værkstederne“ så meget du har
lyst.
Tilmelding
Men uanset om du deltog på en aktivitet i foråret, skal du
tilmelde dig til Jytte: Telefon 81350522 eller på mail:
oline@5750.dk

Alt dette for 125,- kr....

        August
2013

Tirsdag den 6. august 2013
Sidste sommerudflugt går til Odense. Kom til en
spændende dag med besøg på „ Tidens Samling“ ved
Brandts Klædefabrik. Det er et usædvanligt museum,
hvor du kan opleve nostalgien og minder fra din ungdom
og fra dine bedsteforældres tid. Der er 8 stuer fra tiden
1910 og frem til 1980’erne. Du må sætte dig i de gamle
møbler, sætte grammofonen i gang, læse dagbøger,
endda klæde dig i de gamle gevanter, hvis du har lyst og
tør. Du kan drikke kaffen af gl. kaffestel fra det nedlagte
konditori Prior. Særudstilling med Daells Varehus
kataloger. Det bugner af sjove ting og sager der vækker
minder...
Derefter besøger vi  Seniorhus Odense. Et hus hvor
frivillige seniorforeninger benytter sig af huset. Alle
aktiviteter drives af frivillige. Der er værksteder, mødelo-
kaler, foredragssal og meget andet.Der er en Cafe til
rimelige priser.
Sidste besøg er hos billedhuggeren Jens Galschiøts. En
fantastisk kunstner med flotte og provokerende kunstvær-
ker. Der er skulpturpark, museum og galleributik. Dette
må vi bare se. Gratis Entre.
Vi håber på en god tilslutning også til dette arrangement.
Du finder nærmere oplysninger om tidspunkter, mødeste-
der og program på vores hjemmeside eller på indbydelsen
som  blev v udsendt. Tilmelding senest 2. august...

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

Uanset hvor meget du deltager, så koster det foreløbigt
kun 125 kr. pr. halvår. Dette kan kun lade sig gøre ved at
alt arbejde / vejledning udelukkende er baseret på
frivillighed. Lokaler og faciliteter er stillet gratis til rådighed
af kommunen.

Sommerudflugt

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

Tidens Samling og
Galschiøts...

Kultur tilbud efteråret
2013...

Kaffe, kage og kultur uden beregning...
Efteråret byder på spændende kulturtilbud. Vore kultur-
tilbud. Film og foredrag er gratis for medlemmer, - ikke
medlemmer er også velkommen mod en entre på 50 kr.

4. september kl. 15.30 i biograflokalet
på Tingagerskolen
Film med den mexikanske kunstner Frida Kahlo...
2. oktober kl. 15.00 på Ringe Bibliotek
Foredrag med Poul Weber og Knud Rasmussen om en
rejse med  Den Transsibiriske jernbane..
6. november kl. 14.00 på Ringe Bibliotek
Foredrag med Torben Smith om
Faster Isa og den russiske revolution...
4. december kl. 15.30 i biograflokalet
på Tingagerskolen.
Foredrag med Gerd og Jens Chr. Hvelplund om
Flugten fra Burma og det at være turist i Myanmar...
Flere informationer om arrangementerne på vor hjemme-
side : www.midtfynssenior.dk

Husk! - Vi går ind i et nyt halvår -
så det er tiden at forny
medlemskabet i Midtfyns
Seniorværkstder
for den næste periode 1.juli - 31.
december 2013. Kontingentet er
stadig kun 125,- kr.
Indbetal venligst til konto:
5994   1161537


