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

          Juni 2013
                      Midtfyns Seniorværksteder...

Sofia på TV...
Søndag 16. juni kl. 22.05 på dk4 kanalen...
Se eller genoplev Sofia Kupermans
foredrag
„ I skyggen af Holocaust i TV...

Tirsdag den 11. juni 2013
Besøger vi Forsorgshjemmet/ Fattiggården,
Gruppemøllevej 13, 5700 Svendborg - Derefter spiser
vi sandwich ved Christiansminde...

Fattiggården var fra 1872-1974 også en arbejdsanstalt -
Danmarks eneste bevarede fattigård.
I 1974 ophørte fattiggården sin sociale funktion og blev
overtaget af Svendborg og Omegn museum og blev
fredet. Der er nyligt foretaget en omfattende restaurering
af museet.
Se hvordan folk i små kår havde det på den tid...

Program
-Vi mødes kl. 9.30 på den store P-plads ved Ringe
Fritidscenter. Vi kører sammen til Forsorgshjemmet. -
Entre 30 kr.
Ved samkørsel betales venligst 20 kr. pr. person til
chaufføren.
Efter et par timer eller når vi er klar, kører vi til Christians-
minde og spiser sandwich i det fri, ved overdækkede
borde og bænke - tag egen drikkevarer med...
Vi byder på en gratis Sandwich...

Tilmelding er nødvendigt grundet kørsel og bestil-
ling af sandwich senest torsdag den 6. juni....
Ring til Jytte: Tlf 81350522 eller mail: oline@5750.dk

Kom og vær med til  Midtfyns Seniorværksteders
sommerfest

Prisen for denne aften
125,- kr for medlemmer og
150,- kr for ikke medlemmer

Hyggeligt samvær og god grill mad...
Vi lægger en lækker grill menu på grillen bestående af:
Kortelet /kamsteg, Kyllingebryst,Steak/ oksefilet.
Grillkødet serveres med Melonsalat, grøn salat,
Coleslaw salat, Humus, Salsa, Græsk kartoffelsalat
og hjemmebagt 5-korns flütes...
Efterfølgende kaffe...
Drikkevarer medbringer du selv..

Tilmelding
John Tlf. 62623829/ mobil 23729547
eller mail john.joergensen@privat.dk
HUSK! -Tilmelding senest 12. juni

Med venlig hilsen og på gensyn / Festudvalget

Fest
Onsdag den 19. juni kl.18.00
i lokalerne på Rosenvej i Ringe....

Sommerpause
Der er ingen aktiviteter på
skolerne i juni, juli og august,
- men vi kommer stærkt igen
i starten af september...
Se informationer på hjemme-
siden...
-Vi ønsker Jer alle en rigtig god
sommer og på gensyn...

Udflugt til Sydfyn 2.juli...
Vi besøger Kaleko Mølle - Danmarks ældste vandmølle,
Fortsætter til Ret & Strafmuseet på torvet i faaborg.
Næste stop er Svanninge Bakker, hvor vi spiser den
medbragte mad og går en tur i de skønne omgivelser...
- Se vores invitation og programmet  på hjemmesiden...


