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Nyhedsbrev nr 16 – februar 2014
Mandag d. 17. februar kl 1930 - ”Højrenæssancen – indviet i centrum”
foredrag ved kunsthistoriker Jørgen Steinicke. Tredje foredrag i rækken ”Rejse i Toscana kunst og historie”
Arrangør: Sydjysk Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet Vejen.
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
3 tirsdage d. 18. samt 25. februar og 4. marts kl 10-1130 – EDB kursus for absolut begyndere
introduktionskursus over 3 gange, hvor du lærer at tænde og slukke computeren
bruge mus og søge på internettet. Tilmelding nødvendig på tlf 79 96 53 90
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Onsdag d. 19. februar kl 10 – Babysalmesang
nyt hold begynder i Skt. Peders Kirke, herefter samme sted og tid de følgende 7 onsdage.
Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne.
Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. Kurset et tilbud til alle forældre med
babyer på 0-10 måneder, kræver ikke musikalske forudsætninger. Kurset ledes af kirkesanger,
sognepræster og organist, som giver yderligere information/tilmelding på mail kslarsenorg@hotmail.com
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 – kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65.
Onsdag d. 19. februar kl 19 – generalforsamling i Holsted Speedway Klub
dagsorden ifølge vedtægterne - se hjemmesiden www.holsted-speedway.dk
Mødested: Moldow - kantinen, Jørgen Hansens Vej
Søndag d. 23. februar kl 1430 – søndagscafe
Carl Johan Nielsen fra Brørup kommer og underholder med spillemandsmusik. Entre og kaffe: kr 30,Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson: Sofie Aarhus – tlf 75 39 29 61 mobil 42 59 34 38
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19
Onsdag d. 26. februar kl 19 – ordinær generalforsamling i Håndboldklubben FSH88
dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der skal kunne behandles på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Mødested: Mødelokalet, Medius, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Ivan Schmidt tlf 30 43 54 78
Torsdag d. 27. februar kl 16-1730 – bogcafe med nye bøger
medarbejdere fra Vejen Bibliotek vil personligt og engageret præsentere
en perlerække af nye bøger,
der er kaffe på kanden, og lidt til den søde tand, samt en litteraturliste – gratis adgang.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Send mail med kommende arrangementer og aktiviteter så de kan komme med i nyhedsbrevet,
der forventes udsendt ca hver 14. dag – mail post@holstednyt.dk
Se flere kommende arrangementer og aktiviteter www.holsted6670.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

