
Program for LUNGE-Netværksgruppen
 i Tønder  -  januar til juni 2019

7. januar:  ”Undervisning i Qigong”.
   v/ Ane Mette Dam, Ribe.

4. februar:  ”Oplæg om Vågetjenesten”.
   v/ Marianne Demant
 
4. marts: ”Den naturlige aldring”
  v/ Lisbeth Kok, Tønder Kommune

1. april:  ”Længe leve sund mad” 
  v/ Karen Aaskoven, Tønder Kommune 

6. maj:  ”På tur til Soldaterskoven”
  v/ naturvejleder Paul Wahls Due

3. juni:  ”Vikingespil på plænen”
  
24. juni: ”Sommerafslutning”   

Lokalforeningen for Sønderjylland

Tønder Medborgerhus, Østergade 63, 6270 Tønder
tlf: Svend   2162 1224
tlf: Emma   6130 3950

Vi mødes hver mandag kl. 9.30 – 11.30 til træning og socialt 
samvær. Træningen foregår i Medborgerhusets gymnastiksal 
til et træningsprogram på DVD, som vises på storskærm, eller 
med frivillige instruktører. To gange hver måned træning med 
fysioterapeut. Efter træningen drikker vi kaffe og har hyggeligt   
samvær i Medborgerhusets cafélokale. 

Medbring pepfløjte hver gang!

Opstart 7. januar - slut d. 24. juni 2019

Ekstra programpunkter:
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