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i kalenderen

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

                    Midtfyns Seniorværksteder...
        September 2013

Frida Kahlo...
Onsdag den 4. september kl. 15.30 - 17.00
i biograflokalet på Tingagerskolen.
Film med den mexikanske malerinde og kunstner Frida
Kahlo. Kom og se en spændende film om hendes liv og
kunst, der var stærkt påvirket af den busulykke, som i
1920’erne ødelagde hendes ryg og gør livet et smerte-
helvede. Hendes liv og ægteskab med den kendte
kunstmaler, socialist og kvindebedårer Diego River.
Vi giver kaffe og æbleskiver...
Husk tilmelding til Jytte 81350522/ mail: Oline@5750.dk

Frida Kahlos kunst udstilles på kunstmuseum
„ARKEN“ Ishøj,  fra 7. september 2013 til 12. januar
2014. Entre 95 kr./ gruppe v/10 personer 80 kr..
Måske kan nogen lave en samkørsel derover...

Aktiviteter...

IT/ EDB for viderekommende
start: Mandag 2.september kl. 15.00-17.00...

Madlavning for mænd
er startet, -næste gang mandag 9. september kl. 16.30...

Spis-sammen-hygge, kvinder
Første gang 30. september kl. 17.00-21.00...

IT/ EDB for begyndere
Start:   Tirsdag 3. september kl.15.00 - 17.00

Træ og metalsløjd
Start: Tirsdag  3. september kl. 15.00 - 18.00

Håndarbejde-Patcwork-Sy- Strik
Start : Tirsdag 3. september kl. 15.00 - 18.00

Taske flet
Start : Onsdag 11. september kl. 15.00 - 17.00

Smykkefremstilling
Start : Onsdag 11. september kl. 15.00 - 17.00

Musik- Samspil
Start : Torsdag 5. september kl. 15.00 - 17.00

Slægtsforskning på Computer
Start: Torsdag 5. september kl. 15.00-17.00

Dans Lanciers
Start:  Fredag 6. september kl. 15.00-17.00

Alle aktiviteterne foregår på Tingagerskolen - Nærmere
informationer på www.midtfynssenior.dk....
Deltag på vore „værksteder“ så meget du har lyst. Aktivite-
terne vejledes af frivillige seniorer, som har forskellige
færdigheder, som vi alle kan få glæde af.

Tilmelding
Ring til Jytte: Tlf. 81350522 eller på mail:
oline@5750.dk

Den Transsibiriske
jernbane...

Dans Lanciers er fyldt op...
- Der startes et nyt hold op januar 2014...

Mere information på:
www.midtfynssenior.dk

Deltag i vore aktiviteter...
-de fleste starter i september...

Kulturtilbud oktober...

Onsdag den 2. oktober kl. 15.00 - 17.00
på Ringe bibliotek.
Sidste Amtsborgmester i Fyns Amt Poul Weber og
tidligere kulturchef Knud Rasmussen fortæller om deres
spændende tur med Den Transsibiriske jernbane fra
Kastrup til Moskva, Irkutsk, Sibirien, Ulan Bator til
endestation Beijing og hjem igen. Et dejligt og humoristisk
par man ikke må undlade  at opleve. Der er kaffe og
kage...
Husk tilmelding til Jytte 81350522/ mail: Oline@5750.dk

Alt besat...


