Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 43 – april 2015
Skærtorsdag d. 2. april kl 09.30-? – åben hus
program: 09.30 rundstykker og kaffe pris 20 kr - 12.00 fælles kørsel til Torvet i Esbjerg 16.00 tilbage til klubben, hvor der er musik fra Pc Jukeboks (2.000 sange) 19.00 mad fra grillen til billige penge - 21.30 gruppen ”Kun de 2” går på scenen.
Der er folk i baren hele dagen.
Arrangør: Holsted MC, Guldagervej 19 – vi håber at se jer
Tirsdag d. 14. april kl 14.30 – Blomsterengens bagedyst
alle fra Holsted og omegn – store som små – kan deltage.
Mange gode bageopskrifter ser alt for sjældent dagens lys, og det vil vi gøre noget ved.
Derfor opfordres I til at bage jeres bedste, sjoveste allermest sjældne kage uanset hvilken slags dette måtte være – og tag den med,
der vil være præmie til de tre bedste kager.
Deltag på 2 måder:
1. deltagelse med kage til dysten er gratis,
man må stemme på tre af de andre kager, men ikke på sin egen
2. deltagelse uden kage koster kr 15,- pr person,
man må stemme på de tre kager, man finder er bedst.
Vi giver kaffe/the til alle fremmødte.
Tilmelding til kagedysten senest d. 10. april 2015 kl 12.00 – tlf 79 96 56 75
Arrangør: Blomsterengen Dagcenter – kontaktperson Marianne L. Petersen
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Torsdag d. 16. april kl 14 - Boutique No 9 viser tøj
kommer med alt det nye, lige fra festtøjet til det mere hverdags,
der er kommet masser af lækre farver, så glæd jer til en farverig eftermiddag.
Alle deltagere vil modtage et gavekort på 50,- kr, som skal bruges denne eftermiddag.
Vi glæder os til at se jer.
I pausen drikker vi kaffe. Pris incl. kaffe: 30,- kr
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening i samarbejde med Boutique No 9
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42

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

