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Nyhedsbrev nr 2 – juli 2013
Fra 1. juli til 10. august Sommerferiesjov I ferieperioden laves konkurrence og aktiviteter for alle.
For børn mellem 0 og 15 år. Amok i karse dyrk noget karse i det skøreste i kan tænke jer,
og kom ind på biblioteket med det.
Det må være hvad som helst, det skal bare kunne stå på et bord eller på gulvet og være vandtæt.
Til alle Lån en ukendt bog med hjem kom og vælg en af de indpakkede bøger, hvor man ikke
kender forfatter, titel eller genre. Måske får du en positiv overraskelse.
Vinterbøger i sommervarmen i køleskabet fra det gamle apotek udstilles kølige titler
– altså bl.a. isnende gys i vinterkrimier eller hyggelige romaner til læsning foran pejsen.
Det er chancen for at prøve noget andet i den forhåbentlig kommende solskins periode.
Biblioteket byder selvfølgelig også på alle mulige andre bøger til ferierejsen.
Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 (biblioteket har åbent i hele ferieperioden)
lørdag d. 3. august kl 10 International Miniatureheste Show
Arrangør: 5 Star, Treagervej 7
flere oplysninger på hjemmesiden www.5-starminiatures.com
3.-4. august Holsted Cup fodboldstævne
Stævnet er et bredde-fodboldstævne, der afholdes for 31. år i træk
med stor vægt på det sportslige og sociale, og hvor der deltager både herre- og damehold,
der spilles med 5- og 7-mands hold, efter DBU’s regler.
Turneringen starter lørdag kl 09 og afsluttes søndag eftermiddag.
Lørdag aften i Medius, efter spisningen er der halfest.
Fodboldbanerne, Medius, Højmarksvej 18.
Spørgsmål m.h.t. stævnet kan rettes til HfB, Torben Egelund – tlf 21 75 38 07
tirsdag d. 6. august kl 1930 I skyggen af Holocaust
foredrag af Sofia Kuperman, der i foredraget fortæller om
hendes opvækst i Polen, at være barn af holocaustoverlevende,
og hvordan hun har kæmpet sig ud af “Holocaustsyndromet”.
Sted: Centralhotellet, Storegade 82, 6670 Holsted
Arrangør: Ældresagen, Holsted
Kontaktperson: Nes Bech – tlf 75 39 21 28
Nærmere information i Ugebladet.
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

