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i kalend
eren

Midtfyns Seniorværksteder...

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

Arrangementer...

Kultur tilbud fra Midtfyns Seniorværksteder...

Kulturtilbud Februar 2014

Danmarksekspeditionen til
Nordøstgrønland 1906-08

USA’s afmagt

Onsdag 15.januar 2014
kl. 15.00-17.00
på Ringe bibliotek.

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

Kom og hør Erik Jakobsen
fortælle om Danmarksekspeditionen.
En af de vigtigste danske ekspeditioner til arktiske
egne - især på grund af den mangfoldighed af
resultater, der blev hjembragt.
Den huskes i dag primært på grund af den tragedie,
ekspeditionen gav anledning til.
Formålet med ekspeditionen var at udforske og
kortlægge det aller nordligsste Østgrønland.
Siden 1700-tallet var Grønland langsomt blevet
kortlagt stump for stump, men det hårde klima i
området havde gjort, at ingen havde formået at komme
i land så langt mod nord...
Den 24. juni 1906 stævnede skibet, et gammelt
hvalfangerskib, ud fra København med 28 mand
ombord...
Ekspeditionen vendte 23. august 1908 hjem til
København lidt mere end 2 år efter den var stævnet
ud...
Vi giver kaffe og kage...
Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer
er også velkommen mod en entre på 30 kr.
Tilmelding til Jytte på telefon 81350522 eller mail:
oline@5750.dk...

- Den Ny verdensorden

Torben Smith kommer og fortæller om USA’s rolle i den
nye verdensorden. I international politik har vi siden
1945 bevæget fra en periode, hvor to stormageter (USA
og USSR) dominerede totalt til en periode, hvor USA
under Clinton og Busch var eneste supermagt. Denne
situation er tilsyneladende ved at ændre sig til et
„multipolart“ system, d.v.s. at flere stormagter nu
kæmper om indflydelse på den internationale politik...

Aktiviteter...
Aktiviteterne starter igen uge 2 - 2014
på Tingagerskolen...
IT/ begyndere
Tirsdage kl.15-17.Læringscentret - start 7/1
IT/ øvede
Mandage kl. 15-17 Læringscentret - start 6/1
Sløjd
Tirsdage kl. 15-18 Sløjdtlokalet - start 7/1
Håndarbejde
Tirsdage kl. 15-18 Lokale 29 - start 7/1
Musik-samspil
Torsdage kl. 15-17 Musiklokalet - start 9/1
Taske-flet
Onsdage 15-17 Lokale 29 - start 8/1
Madlavning/mænd
mandage ulige uger
kl. 16.30-21 Skolekøkken -start 13/1

Kontingent

Slægtsforskning
Torsdage kl. 15-17 Læringscentet - start 9/1

Husk! - Vi går ind i et nyt
halvår - så det er tiden at
forny medlemskabet i
Midtfyns Seniorværkstder
for den næste periode

Sælskindssyning
mandage kl. 15-17 Lokale 29 - første gang 27/1

1.januar - 30. juni 2014.
Kontingentet er stadig kun 125,- kr. indbetal venligst til
konto: 5994 1161537 - inden 1. februar 2014

Plej dit ansigt
mandag 10. marts kl 15-17, Lokale 29

Lanciers
- Holdet er optaget

Lørdag 1.december...
-og tak for det gamle...
NYHEDSBREV JANUAR 2014 JJ

Lørdag 1.december...
Midtfyns Seniorværksteder
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
oline@5750.dk

www.midtfynssenior.dk

