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i kalenderen

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

                    Midtfyns Seniorværksteder...
        November 2013

Efterårsfest...

Faster Isa og Den
Russiske Revolution...

Læs mere om vore aktiviteter og
vore arrangementer på:

www.midtfynssenior.dk

Onsdag den 6. november kl. 14.00-16.00
på Ringe bibliotek.
Kom og hør byrådsmedlem Torben Smith fortælle om „
Faster Isa og den russiske revolution“. Torben er en
levende spændende fortæller med megen viden.

Der er kaffe og kage...
Husk tilmelding til Jytte 81350522/ mail: Oline@5750.dk

En parallel fortælling om to menneskers oplevelse af
oplevelser under Den
Russiske Revolution 1917-1918.
Den unge provinsielle borgerfrøken fra Holbæk og
lederen af det russiske
kommunistparti ankommer begge til Skt.Petersborg i
foråret 1917.
Isabella ansat som laveste maskinskriverske på den
danske ambassade,
Lenin som den helt dominerende strateg på den russiske
venstrefløj.

Entre’en er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer er også
velkomne mod en entre på 30 kroner...

-Tæt på fuldt hus...

Vi oplevede en rigtig god tilslutning til vort foredrag i
oktober. „Rejsen med den Transsibiriske jernbane“
75 var mødt op - Tak for den gode opbakning...

Hyggeligt samvær og
god mad...
Der serverers en lækker
middag fra Ryslinge For-
samlingshus,
Drikkevarer medbringer du
selv..
Ring til Tom Happel på

telefon 62622520

Kom og vær med til  Midtfyns

Seniorværksteders Efterårfest

Onsdag den
13.november 2013

kl.18.00
I festlokaler på Fælleshuset
Det Gamle Posthus

Stationsvej 2, Ringe

Menu
Kalvesteg stegt
som vildt

Dessertkage
med is

Kaffe og
småkager

-Gå ind på www.midtfynssenior.dk ogfå flere informationer...
Med venlig hilsen og på gensyn / Festudvalget..

Kulturtilbud December...

Efterårsfest..

Flugten fra Burma og
turist i Myanmar...
Torsdag den 5. december kl. 15.30 - 17.00
på Ringe bibliotek.
Gå ikke glip af et interessant og spændende foredrag „
Flugten fra Burma og turist i Myanmar“ af Gerd og Jens
Chr. Hvelplund.
Der er kaffe, æbleskiver og julehygge...
Husk tilmelding til Jytte 81350522/ mail: Oline@5750.dk

Kulturtilbud på vej...
15.januar 2014
Danmarks ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908
Foredrag: Erik Jacobsen

5. februar 2014
USA’s afmagt- Den nye verdensorden...
Foredrag: Torben Smith

5. marts 2014
Den sidste rejse - 10 måneder på cykel
Foredrag: Bodil Jørgensen

Tilmelding senest  5. november 2013 på telefon 62622520...

Prisen for denne
aften
130,- kr for
medlemmer
ikke
medlemmer
150,- kr...


