Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2022-3 februar
Torsdag d. 17. februar kl 14 – foredrag ”Kampen om de faldnes minde” (dræbte i 1. verdenskrig)
Lars N. Henningsen dr. Phil og fhv. arkivleder fortæller om, danske sønderjyder så de faldne,
som ofre for en sag, som ikke var deres. Tysksindede så deres soldater som helte for det tyske fædreland.
Det skabte en splittelse omkring ”mindesmærkerne” i 1930 og i besættelsesårene.
Først d. 11. november 2018 100 år efter fredsaftalen blev mindesmærkerne igen
fælles samlingssted for flertal og mindretal.
Pris: 60,- kr incl. kaffe og kage
Tilmelding: Erling Schellerup – tlf 61 76 47 11 – mail erling.schellerup@gmail.com - max. 60 deltagere.
Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening i samarbejde med Sydvestjyske Grænseforeninger
og Danske Seniorer i Glejbjerg og Føvling
Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20
Torsdag s. 24. februar kl 14-15 – Vild med lette dansetrin
kom og vær med til at danse med instruktør Kirsten M. Skaarup.
Vi danser 10 gange og første gang, er en gang gratis prøvetime for nye deltagere.
Kom i egnede sko f.eks. gummisko og medbring vand.
Pris og tilmelding: 250,- kr - Mary Ann Pedersen – tlf 21 25 91 54 – max 25 deltagere
Indbetaling: konto 4183-12133928 eller Mobile Pay – 259586
Arrangør: Ældre Sagen Holsted
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Torsdag d. 24. februar kl 19 – temaaften Fremtidsfuldmagt – få taget stilling …
mange oplever, at når alvorlig sygdom rammer familien, har man ikke nået, at få taget stilling til
de mange praktiske ting i forhold til fuldmagter m.v.. Det kan være en svær ting,
at tale om i almindelighed, men i særdeleshed, når ulykken eller sygdommen rammer.
Derfor sætter vi fokus på flere forhold, man bør tage hensyn til – inden det er for sent.
Tilmelding: John E. Iversen – tlf 21 33 93 63 – max 30 deltagere (efter først til mølle princippet)
Egen betaling: 50,- kr (inkl. kaffe og kage)
Indbetaling: konto nr 4183-12133928 eller Mobile Pay 259586
Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20
Mandag den 28. februar kl. 19.00 - foredrag
mød Iben Mondrup på Holsted Bibliotek. Den populære forfatter til ’Tabita’ og ’Vittu’
fortæller om bøgerne og sin barndom på Grønland.
Entré: 75 kr. (50 kr. for medlemmer af biblioteksklubben KUGLEN).
Billetter kan købes på vejbib.dk eller på bibliotekerne.
Mødested: Holsted Bibliotek, 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 og tilføj lokale arrangementer og aktiviteter www.6670holsted.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

