
Velliv på Guldhøj...

Jule aktiviteter...

 

Café hygge og 
kreative aktiviteter... God morgen

Midtfyn 
-på Guldhøj

Lav dit eget smykke
Kom og design dit eget smykke - eller lav  
julegaverne allerede nu.  
En smykkedesigner kommer og hjælper os  
med at fremstille armbånd, halskæder,  
nøgleringe m.m. Det er gratis at deltage,  
men du skal betale for materialerne -  
til rimelige priser.  
Du må gerne medbringe egne materialer...
Kom og hyg jer - Kaffen er gratis -  
Vi er i lokale A2  - Mange hilsner Lonnie

På mandage  14. og 28. november kl. 9-12 i lokale A2 på Guldhøj...

Klippe og klistrer...
Så juler vi på kreativt værksted om torsdagen 
- Vi klipper og klistrer, fletter hjerter og stjerner, 
maler bamser og træer - vi julehygger og klæ-
der Guldhøj på til jul, eller du kan tage dine 
kreationer med hjem...
Komog hyg med os andre - du må godt lave 
andet end jule, som f.eks. male, tegne, strikke, 
sy m.m.  - Der er gratis kaffe...
Mange hilsner Lonnie

På torsdage kl. 9-12 i lokale A2 på Guldhøj - første gang 17. november...

God Morgen Midtfyn 
Cafe hygge og kreative aktiviteter 
hver Mandag og torsdag åben  
mellem kl. 9-12 på Guldhøj... 
3 timers uforpligtende samvær...
Alle er velkomne... 
-God morgen Midtfyn er gratis incl. kaffen...

Cafe hygge
Mød andre på tværs af alder og forening i et   
samvær over en kop kaffe, et kort- eller brætspil
og få nogle hyggelige timer sammen med andre frem-
mødte...

Kreative - aktiviteter
Du kan også vælge at gå i krea værkstedet i  
nederste etage lokale A2. Her kan man tegne,
male, strikke, sy... m.m.... Men der er også mulighed for 
et ”slag” bordtennis eller bordfodbold.  
Der vil være vejledere til rådighed...

Gratis  
”God morgen Midtfyn” er gratis incl.kaffen, dog kan der 
være brugerbetaling til forplejning i Caféen og materialer i 
Krea-rummet... 

Tilbudet er for alle...
Tilbudet kræver ikke medlemskab... Alle er velkomne
til at deltage... Ingen tilmelding  -kom bare hvis du har lyst...

Guldhøj
Huset - med plads til alle...

GULDHØJ 
Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com  
www.guldhoj.dk 
                        

Samarbejde med husets brugere, 
God morgen Midtfyn  er skabt i et nært samarbejde med 
husets brugere, foreninger og  
organisationer... og ikke mindst den økonomisk støtte fra 
Velliv...

Kontakt og Information:

Helene Jakobsen
SMS/Tlf. 30346830
helene@ravno.dk              

Sanne Uhre
SMS/Tlf. 40495922
su@frivilligmidtfyn.dk
              


