
Efter det  
amerikanske  
præsidentvalg...

Onsdag 3. marts 2021, kl. 15.00.

Onsdag 14. april 2021, kl. 15.00.

Steen Ole Hedelund Jørgensen

Historien om 
Brunsvigeren

Onsdag 6. januar 2021,  kl. 15.00

Erik Nielsen

Om de 
hjemløse

Onsdag 3. februar 2021, kl. 15.00.

Indre medvind i  
dit livs modgang...

Tom Rønning

Søren Hauge

-Næste foredrag på Biblioteket...Aktiviteter på Guldhøj...

Håndarbejde 
Hver tirsdag kl. 10-12 i Lokale A1

Tegn & Mal 
Hver tirsdag kl. 10-12 i lokale A1

Engelsk 
Hver onsdag kl. 10-12 i lokale A2

Musik/ Samspil 
Hver fredag kl. 10-12.30 i lokale A1

Læsegruppe 
Evalueringsmøder Torsdage kl.13.30-15.30
lokale B4. Datoer? = www.midtfynssenior.dk

-Aktiviteterne på Guldhøj starter igen uge 2, 2021... 
-på gensyn...

Corona’en fylder utroligt meget i vores 
tilværelse her ved udgangen af 2020. 
Vi håber at det snart lysner, så vi igen kan få 
en mere FRI hverdag...
  

Vi har alle brug for et socialt samvær og 
gode oplevelser, særligt i denne tid...  
Midtfyns Senior 60+ vil igen i 2021
tilbyde en masse spændende arrange- 
menter og aktiviteter...

 2021

Mundbind, sprit og afstand...
Vi afholder aktiviteterne og arrangementerne 
efter reglerne, hvad enten det er på Guldhøj eller 
på biblioteket. Der er masser af sprit. Stolene og 
bordene sprittes af og vi holder afstand. Vi har 
mundbind på, når vi kommer, og når vi igen rejser 

os fra stolene..

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

Her bruger vi
mundbind

 

Aktiviteter og arrangementer i en Coronatid, med mundbind, sprit og afstand... 
 

Vinter & Forår

Midtfyns Senior 60+
c/o Tværgade 31
5750 Ringe
Tlf. 81350522
jytte@midtfynssenior.dk

Mere info på: www.midtfynssenior.dk

 
Medlemskab 2021
Et års kontingent i Midtfyns Senior 60+  
- kun  275 kr...
-et medlemskab for hele 2021 
( Perioden 1.januar - 31.december 2021)

Indbetal venligst på konto  5994  1161537
Forfald  1.januar 2021)
-Dette kan lade sig gøre ved, at alt arbejde/ vejledning  

-Udover spændende  

fordrag på Biblioteket kan du deltage i 

alle vore aktiviteter og 

arrangementer så meget du har 

lyst - alt er næsten gratis, når 

kontingentet er betalt...

-følg os på facebook

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


