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NYHEDSBREV Marts 2013 JJ

          Marts 2013 i kalenderen

Aktiviteter...

Arrangementer...

Mandag den 4. marts kl. 15.30
-LIGE HJEMKOMMET FRA VIETNAM...
Byrådsmedlem og tidligere lektor Torben Smith kommer og
fortæller om spændende oplevelser fra en rejse i Vietnam
 - Vi giver kaffe og brød...
Tilmelding til Jytte: tlf. 81350522 eller mail: oline@5750.dk

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
IT lokalet  v/Central-
rummet
NB! -Mandag 4.3.
går vi til foredrag...

Træ / Metal sløjd
Tirsdage kl. 15-18
Sløjdtlokale

Slægtsforskning
på computer
Mandage kl. 15-17
Lokale 27
NB! - Mandag 4.3.
går vi til foredrag...

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

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

Foredrag i April..
Mandag den 8. april  2013 kl. 15.30
34 år i kriminalforsorgen...
John Madsen startede i 1972 ved Forvaringsanstalten
Herrestedvester og fra 1974 til 2006 var John tilknyttet
Arresthuset i Svendborg...
John Madsen fortæller om hverdagen og arbejdsvilkår i
arresthuset... Kom til foredraget - et meget spændende
emne...

Vietnam...

Nordagerskolen Tingagerskolen

IT vejleder søges...
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...

Generalforsamling
Mandag den 18. marts kl. 19.00
Afholder vi  generalforsamling på
Tingagerskolen. Mødet afholdes i
centralrummet. Forslag til
dagsordnen bedes fremsendt senest
14 dage før ( 4.marts)
Mail: oline@5750.dk.
Husk medlemsbevis/ Navneskilt

Patchwork flytter til
Tingagerskolen...
Patchwork - Sy- Broderi er flyttet til
Tingagerskolen i klasselokale nr. 30 på
tirsdage kl. 15-17...

Patchwork - Sy-Broderi
Tirsdage kl. 15-17
Lokale 30

Husk gåturen hver
tirsdag kl. 10.
Vi mødes ved Havne-
bænken v/ Sogne-
gården...
-Når vejret tillader det..
-ring til Jytte...

Smykkefremstilling
Vi holder pause med
smykker...


