
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

Lørdag 1.december...

www.midtfynssenior.dk

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

Arrangementer...

Udflugt til Sydfyn...

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

Tirsdag den 2. juli 2013

Ny aktivitetsplan...
Vi er snart klar med den nye aktivitetsplan,  der er
gældende for perioden september 2013 til maj 2014.
Der er flere ændringer og nyheder.
En af nyhederne er, at IT vejledningen bliver delt op på 2
dage. På mandage er der IT -for viderekommende  og på
tirsdage tilbyder vi IT -for begyndere. -Se info på
www.midtfynssenior.dk
Vi ses til et aktivt „efterår“ i begyndelsen af september....

Kontinget...

        Juli 2013

Besøger vi først Kaleko Mølle - Danmarks ældst
bevarede vandmølle, fra helt tilbage til Valdemar Atter-
dags tid.
Gratis entre...(Møllen var med i en julekalender for børn)
Derefter kører vi til Torvet i Faaborg, hvor vi besøger Ret
& Strafmuseet. Næste stop er Naturlegepladsen. Her
spises den medbragte mad. Der er borde og stole
indendørs.
Sidste stop er Tårnet v/ Skovlyst ved Svanninge Bakker.
Tårnet ligger bag restauranten og her er en helt fantastisk
udsigt til det Fynske Øhav. I klart vejr! - det håber vi..
Her afslutter vi en god dag med kaffe og kage...
(Edel har bagt kage)...

Program
-Vi mødes kl. 10.00  på den store P-plads ved Midtfyns
Fritidscenter, Ringe. Ved samkørsel betaler hver person
venligst 20 kr. til chaufføren.
1. stop er „Kaleko Mølle“ Priceshavevej 38, 5600
Faaborg, Ingen entre.
2. stop er „Ret & Straf museet, Torvet 19, 5600 Faaborg.
Entre 50 kr./ gruppebillet v/ over 6 pensionister 40 kr..
3. stop er Naturlegepladsen, Gåsebjergsand, Rallebæk
gyden, 5600 Faaborg. Her spises egen mad hjemmefra
og drikkelse.
4. og sidste stop er Tårnet i Svanninge Bakker,
ligger bag restaurant Skovlyst på Odensevej 169.

Udflugt i august...
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.
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 bliver udsendt. Tilmelding senest 2. august...

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

Sommerudflugt

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
inden 15. august 2013.

Sommerudflugt

Tilmelding senest fredag den 28. juni....
Ring til Jytte: Tlf 81350522 eller mail: oline@5750.dk


