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Onsdag d. 28. oktober kl 19 – musikaften og sognemøde
vi begynder i kirken med ½ times dansk musik for trompet og orgel.
Trompetist Helge Bjerregaard spiller musik af bl.a. Hugo Gyldmark.
Derefter forsættes i sognegården, hvor der er tapas og hyggeligt samvær.
Her fortæller fhv. skoleinspektør S. P. Christensen om komponisten Carl Nielsen
og introducerer en række af hans sange.
Som afslutning afholder menighedsrådet det årlige sognemøde med orientering
om kirkens regnskab og budget.
Deltagelse er gratis – alle er velkomne.
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Mandag d. 2. november kl 19.30 – julebanko
højtiderne, hvor vi spiser and nærmer sig, og dermed starter spejderne også den årlige julebanko.
Der spilles hver mandag indtil d. 14. december, som er sidste gang i år. Dørene åbnes kl 18.
Vi er forventningsfulde, og regner også i år med, at se mange spilleglade mennesker,
og dermed også tjene nogle penge til spejderkorpset i Holsted.
Arrangør: De blå Spejder i Holsted – kontaktperson Bo Gjerstof tlf 29 63 64 68
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23
Torsdag d. 5. november kl 14 – modeshow
Senior shoppen Danmarks mobile tøjbutik kommer med en super-kollektion
se brochure af vores kollektion på www.seniorshoppen.dk . Det er muligt, at købe de medbragte varer.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Mandag d. 9. november kl 19 – generalforsamling i ”Glad Motion” for demensramte
kom og hør om tilbud som er målrettet demensramte mennesker.
Thomas fra DAI og medlemmer fra ”Glad Motion”, fortæller lidt om aktiviteter,
som de har gode erfaringer med, og hvorfor folk i Holsted skal sige ja til at gå ind i arbejdet.
Tilmelding: senest d. 3. november er nødvendig i forhold til forplejningen
Kontaktperson: Mona Sloth – tlf 23 35 52 69
Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Medius, Højmarksvej 18
Onsdag d. 11. november kl 14 – åbent efterårsarrangement ved krolf og kroket
hyggeligt samvær med spil, leg, æbleskiver og gløgg.
Pris: 20,- kr – alle er velkomne.
Mødested: Spejderhuset Liljen, bag Medius, Højmarksvej 18 – kontaktperson Jørn Sørensen tlf 60 49 14 41
Søndag d. 15. november kl 14.00-16.30 – julemarked
kom og oplev vores hyggelige julemarked,

hvor der vil være både tombola og boder med lidt af hvert.
Kaffe/the m/æbleskiver, hjemmelavede klejner og brunkager – sælges til kr 25,-.
Kom og kig – og tag naboen med! Gratis adgang.
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Mandag d. 16. november kl 14-16 – stiftende generalforsamling
kom og vær med til at sætte dit præg på det nye aktivitetscenter i Holsted,
hvor der skal vælges et brugerråd bestående af 4 medlemmer samt deres suppleanter.
Den stiftende generalforsamling starter med et foredrag:
Kom og hør kromand Jørgen Jørgensen fra Hovborg Kro fortælle sin historie om livet frem til i dag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til
Dorthe Hallen doha@vejen.dk senest 8 dage før generalforsamling.
Der serveres kaffe og kage.
Mødested: Midtpunktets lokaler, Medius, Højmarksvej 18
Lørdag d. 28. november kl 18.00-01.30 – julefrokost i Medius
Støtteforeningen for Medius arrangerer atter en gang en super fed julefrokost
OG DU ER INVITERET.
Underholdningen serveres af vores “EGET” husorkester MADAM BLÅ og poprockerne samt DJ Jimi Rosa.
Lækker julefrokost buffet leveres af Allans Dinner.
Mobile Pay i baren.
Gå ikke glip af dette års store fest. Musik, fest, mad og hygge.
Pris pr deltager: kr 325,- - fri garderobe.
Læs mere og tilmeld dig på www.mediusholsted.dk eller kontakt Karsten Madsen tlf 29 49 23 42
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

