Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-21 november
Tirsdag d. 1. november kl 16.15 – fyraftenssang
vi begynder med kaffe/the i våbenhuset kl 16.15 og synger fra kl 16.30.
Medlem af menighedsrådet Krista Kristensen vælger salmer – alle er velkomne.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
Onsdag d. 2. november kl 9-12 – kreativ inspirationsdag
har du lyst til at prøve noget nyt, hvor der er nogen til at hjælpe dig i gang?
Materialerne er tilgængelige, har du selv materialer er du velkommen til at medbringe det.
Du er velkommen til at deltage en eller flere gange.
Håndsyning af små juleting i patchwork d. 2., 9. og 16. november
Pris: 20,- kr pr gang – ingen tilmelding
Tovholder: Elin Jensen
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Torsdag d. 10. november – fra kl 17.30 – Mortens aften
vi serverer traditionel andesteg med tilbehør og mini-dessertbord
Pris: kr 228,Husk bordbestilling på - tlf 75 39 21 61 – læse mere på www.skovpavillonen.dk
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23
Torsdag d. 10. november kl 19.30-21.30 – forfatteraften
Svend Åge Madsen har familie-relationer til Holsted og Gørding, Det skinner igennem i flere af hans bøger.
Entre: 75,- kr (50,- kr for medlemmer af biblioteksklubben Kuglen)
billetter kan købes på www.vejbib.dk eller på Holsted Bibliotek
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Lørdag-søndag d. 12.-13. november - Holsted Julemesse 2016
lørdag kl 13-17 og søndag kl 10-17
Kontaktperson: Henning Aaskov – tlf 24 49 26 63 henning@mediusholsted.dk
Arrangør: Holsted Handelsforening
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Mandag d. 14. november kl 14-16 – generalforsamling
kom og vær med til at sætte dit præg på aktivitetscentret. Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til
Dorthe Hallen doha@vejen.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan du høre ejer, direktør og pilot Susanne Hessellund
fortælle sin historie om virksomheden Bel Air.
Der serveres kaffe og kage.
Kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 doha@vejen.dk
Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18

Torsdag d. 17. november kl 17-19 – åbent hus
kære forældre til kommende 0. klasses elever.
Her vil der være mulighed for en rundvisning i indskolingen samt en uformel snak
med skoleleder Lens Korsgaard og SFO leder Søs Nielsen.
Vi håber på, at I vil lægge vejen forbi og se de rammer jeres barn skal være i fra d. 1. april 2017.
Vi glæder os til at se jer.
Mødested: Højmarkskolen, Højmarksvej 16 – tlf 79 96 51 60
Torsdag og fredag fra d. 24. november – julebuffet
til og med d. 16. december er det hver torsdag og fredag, med hyggepianist fredag.
Vi serverer ægte, traditionelle juleretter.
Pris: kr 178,Husk bordbestilling på - tlf 75 39 21 61 – læse mere på www.skovpavillonen.dk
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23
Lørdag d. 26. november kl 18.00-01.30 – julefrokost i Medius
lækker julefrokost buffet leveres af Allans Dinner.
I år er det et begrænset antal billetter, da vi gerne vil forsøge at genskabe
sidste års intime succes, derfor holdes festen igen i år i den ”gamle hal”.
Underholdningen serveres af Madam Blå og poprockerne DJ Jimmi Rosa.
Pris: 325,- kr – musik, fest, mad og hygge – fri garderobe
Tilmelding: læs mere og tilmeld dig på www.mediusholsted.dk
Arrangør: Støtteforeningen for Medius
Mødested: Medius, Højmarksvej 18

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

