Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 53 – september 2015

Søndag d. 20. september kl 16 – koncert Kristkirkens kantori og ungdomskor fra Kolding
kom og nyd efterårsstemningen med et skønt, blandet program for både blandet kor
og trestemmigt pigekor.
Musik af Carl Nielsen, Benjamin Britten, Johann Sebastian Bach, Niels La Cour m.fl.
- Der er gratis adgang, og alle er velkomne.
Arrangør: Kirkerne i Holsted - kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
Tirsdag d. 22. september kl 19-22 – to på en pind – fra tå til top
strikkeworkshop for begyndere og øvede med Lene Randorff.
Med udgangspunkt i sine bøger:
”To på en pind – fra tå til top” og ”Flere på en pind – fra tå til top”
gennemgår Lene Randorff teknikken ved at strikke to strømper på en gang.
Entre: 50,- kr (25,- kr for medlemmerne af biblioteksklubben KUGLEN)
– billetter: 25 stk kan købes på www.vejbib.dk eller på et af kommunens biblioteker.
Arrangør: Holsted bibliotek – tlf 79 96 53 90 / 79 96 53 92
Mødested: Holsted bibliotek, Højmarksvej 18
Torsdag d. 24. september kl 14-16.30 – Preben Rudiengaard foredrag
kommer og fortæller
Pris: 30,- kr incl. kaffe
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Fredag d. 25. september kl 16 – Kunst uden grænser - køb kunst og støt en god sag
36 forskellige hovedsagelig professionelle kunstnere donerer et værk,
hvor salget ubeskåret går til organisationen Læger uden Grænser.
Giv et bud og følg med på www.sydjyskkunstforening.dk
og mød op til afsluttende auktion søndag d. 11. oktober kl 14.30.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
Frem til og med søndag d. 27. september – fri for mobberi børneudstilling
børn fra Tumlehøj Børnehave har beskæftiget sig med temaet: ”Fri for mobberi”
og i den forbindelse har de malet billeder og lavet skulpturer under emnet ”Venskaber”.
De flotte malerier og små skulpturer kan ses både i betjent og ubetjent åbningstid.
Mødested: Holsted bibliotek, Højmarksvej 18

Mandag d. 28. september kl 14-16 – John Engelbrecht foredrag
humor og det grå guld, livet længe leve – også i den 3. alder
Pris: 40,- kr incl. kaffe og brød – max 110 pladser, der er tilmelding
Arrangør: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: Midtpunktet, Medius, Højmarksvej 18
Mandag og tirsdag d. 12. og 13. oktober kl 9-14 – efterårsferie dage for hele familien
har I lyst til at lege på tværs af generationerne, så tag hinanden i hænderne og tilmeld jer
- et par dage med sjov og hygge, alle er velkomne.
Tilmelding: bindende inden d. 1. oktober - for at gennemføre arrangementet,
der er mulighed for kun at tilmelde sig en dag.
Arrangør: Midtpunktet, Holsted Aktivcenter – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktivcenter, Højmarksvej 18

Til orientering
Det er ikke længere nødvendigt at vente på, at kirkebladet bliver delt rundt.
På følgende hjemmesider er det muligt, at læse både nye og ældre kirkeblade
Læs – kirkebladet for kirkerne i Holsted www.holstedpastorat.dk/kirkerne/kirkeblad
Læs – kirkebladet for Føvling og Stenderup kirker www.6683.dk under
Føvling/Stenderup kirker – ”nyeste kirkeblad”
Endvidere er der mulighed for at få kirkebladet for Føvling og Stenderup kirker
enten pr almindelig post eller e-mail hver 3.-4. måned.
Kontakt sognepræst Katrine Gaub – tlf 75 39 80 03 mail kg@km.dk og hør nærmere.
På hjemmesiden www.holsted6670 – information – kirker
er det også muligt, at se kirkebladene.

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

