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NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 JJ

Onsdag 5. februar 2014
kl. 15.00-17.00
på Ringe bibliotek.

USA’s afmagt
-den ny verdensorden

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

Den sidste rejse...
- 10 måneder på cykel...
Onsdag 5. marts 2014
kl. 15.00
på Ringe bibliotek.

Torben Smith kommer og fortæller om
USA’s rolle i den nye verdensorden.

Kulturtilbud Marts 2014

Lørdag 1.december...

Få dine kreative evner frem...

Tegning, akryl, olie, tørpastel eller stenmaling...
- Hvad har du lyst til?

Ny aktivitet hver  anden tirsdag ( ulige uger)
kl. 15.00 - 18.00 på Tingagerskolen lokale 28...
Går du med en drøm om at komme igang med at
tegne og male, har du muligheden her...
Bent Meier, som har mange års erfaring vejleder...
Tilmelding til Jytte tlf. 81350522
eller mail oline@5750.dk

         Februar  2014
                     Midtfyns Seniorværksteder...

I international politik har vi siden 1945 bevæget fra en
periode, hvor to stormagter ( USA og USSR) domine-
rede totalt til en periode, hvor USA under præsiden-
terne Clinton og Busch var eneste supermagt. Denne
situation er tilsyneladende ved at ændre sig til et
„multipolart“ system. d.v.s. at flere stormagter kæmper
om indflydelse på international politik. USA under
Obama står svækket overfor fremadstormende magter
som Kina, Rusland, Indien m. fl. , der hver søger at
dominere deres region.
Hvorfor er det gået sådan - og hvad har vi i vente
internationalt i de nærmeste år?
Kom og hør dette spændende foredrag...

Vi giver kaffe og kage...

Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer
er også velkommen mod en entre på 30 kroner...

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

Bodil Jørgensen kommer og fortæller om en
spændende og medrivenden rejseoplevelse...
„Da min mand Tonny fik uhelbredelig hudkræft tog vi
et års orlov. - Vi cyklede bl.a. fra Mumbai i Indien til
Kathmandu i Nepal. Vi cyklede et par måneder i Kina
og til sidst New Zealand rundt...
Det blev den sidste rejse sammen...

Vinterferie...
I uge 8 ( 17.-21.februar 2014 ) holder vi vinterferie. Der
er ingen aktivitet på Tingagerskolen i denne uge....

Søg din slægt gennem computeren...

- Der er ledige pladser på vores
Slægtsforsknings-aktivitet...
Hver torsdag kl. 15-17 på
Tingagerskolen i Lærings-
centret. Vejleder Bent Borum.
Tilmelding Jytte tlf. 81350522/
Mail oline@5750.dk

Generalforsamling onsdag 19. marts 2014

Læs mere om vore aktiviteter og vore
arrangementer på: www.midtfynssenior.dk

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


