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          Februar 2013 i kalenderen

Aktiviteter...

Lørdag 1.december...

Arrangementer...

Mandag den 4. februar kl. 15.30
Tidligere borgmester i Ringe- og Fåborg Midtfyns kommune
Bo Andersen kommer og fortæller om sit liv som politiker...
Arrangementet foregår på Tingagerskolen i biograflokalet i
kælderen...
 - Vi giver kaffe og brød...
Tilmelding til Jytte: tlf. 81350522 eller mail: oline@5750.dk

Flet med genbrugs-
ting til tasker...
Flet tasker med genbrugsmaterialer, eks. indpak-
ningspapir, tomme poser, og andet papir. Det er en
sjov og billig aktivitet, - man genbruger materialer,
som ellers bare kasseres...
Torsdage kl. 15-17 i lokale B6 på Nordagerskolen
Tilmeld dig på telefon 81350522 eller på mail:
oline@5750.dk og hør, hvad du skal tage med...
NB!  -1. gang 31.januar 2013.

Patchwork - Sy-Broderi
Tirsdage kl. 15-17
Rum B6

Smykkefremstilling
Vi holder pause med
smykker...

Musik - samspil
Torsdage kl. 15-17,
musiklokale

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

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

IT/ EDB
Mandage kl. 15-17
EDB lokalet
NB! -Mandag 4.2.
går vi til foredrag...

Træ / Metal sløjd
Tirsdage kl. 15-18
Sløjdtlokale

Slægtsforskning
på computer
Mandage kl. 15-17
Lokale 27
NB! - Mandag 4.2.
går vi til foredrag...

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

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

Friske informationer kan du altid finde på vor nye
hjemmeside www.midtfynssenior.dk

Foredrag i marts..
Mandag den 4. marts 2013 kl. 15.30
LIGE HJEMKOMMET FRA REJSEN TIL VIETNAM
Byrådsmedlem og tidligere lektor Torben Smith kommer
og fortæller om spændende oplevelser fra en rejse i
Vietnam...

Mennesket bag politikken...

Nordagerskolen Tingagerskolen

IT vejleder søges...

Trommeslager søges...
Til musikholdet kunne vi
godt bruge en tromme-
slager, som har lyst til at
indgå i samspils gruppen...

Generalforsamling...
Vi planlægger at afholde foreningens årlige generalfor-
samling  mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00 på
Tingagerskolen...

Vi oplever  stor tilslutning til vores IT /EDB - Vi kan godt
bruge et par frivillige vejledere der har lyst til at videregive
erfaringer og færdigheder inden for området...

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

NY AKTIVITET !


