Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 17 – marts 2014
Torsdag d. 27. februar kl 16-1730 – bogcafe
5 bibliotekarer fra Vejen kommune præsenterer en perlerække af nye bogtitler,
der udleveres en gratis litteraturliste,
ligesom der er kaffe på kanden, samt lidt til den søde tand – gratis adgang.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Torsdag d. 27. februar kl 1930 – musikaften i Skt. Peders Kirke
korsang ved Holsted Motetkor, solosang, fløjtemusik, fællessalmer m.v.
- og en kop kaffe bagefter – gratis adgang – alle er velkommen
Mødested: Skt. Peders Kirke, Kirkegade 4 – kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Lørdag d. 1. marts kl 14 - fernisering på Sydjysk Kunstforenings censurerede udstilling
udstillingen kan ses de næste 3 weekender kl 13-17 - se hjemmesiden ww.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 - kontaktperson: Karen Margrethe Kristensen tlf 75 39 27 77
Lørdag d. 1.-29. marts – fotoudstilling
Vejen Fotoklub udstiller fotos fra den årlige konkurrence,
hvor emnerne i 2013 var – modelfoto, ringe og høst.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Søndag d. 2. marts kl 14 – Fastelavn, slå katten af tønden
præmier til de bedst udklædte i hver aldersgruppe
2 grupper 0-6 år, 1 gruppe 7-9 år og 1 gruppe 10-16 år.
Der kan købes kaffe, sodavand og kager, der er en lille pose til alle børn – alle er velkommen
Arrangør: Blå Spejder i Holsted
Mødested: Spejderhuset – Albert Hall, Guldagervej 2 (vi er inde i varmen)
Tirsdag d. 4. marts kl 1930 – årsmøde i Ældresagen
efter den obligatoriske dagsorden, afsluttes med bankospil og gratis kaffe.
Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson: Kaj Kristiansen tlf 75 39 29 79 mobil 20 20 91 41
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Tirsdag d. 4. marts kl 1930 - generalforsamling i Sydjysk Kunstforening
dagsorden ifølge vedtægterne - se hjemmesiden www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 - kontaktperson: Karen Margrethe Kristensen tlf 75 39 27 77

Onsdag d. 5. marts kl 1930 – generalforsamling i Grundtvigsk Forum, Holsted
efter generalforsamlingen – et interessant foredrag om Københavnerplantagerne og Baldersbæk
ved historiker Holger Grumme Nielsen fra Grindsted.
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Fredag d. 7. marts kl 1330-1600 – børnehavedag
i samarbejde med børnehaverne laves der forskellige aktiviteter og opgaver på biblioteket.
Tema offentliggøres senere – gratis adgang.
Der vil også være lidt at spise og drikke, før børnene afhentes af forældrene.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Lørdag d. 8. marts kl 14-17 – stiftende generalforsamling for foreningen Adopterede 30+
(en afdeling af Adoption og Samfund) http://adoption.dk/?page_id=1785
af hensyn til lokaler og kaffe, vil vi gerne have tilmelding senest d. 6. marts
på mail adopterede30plus@hotmail.com eller til Christina Raahauge tlf 24 64 30 16
Mødested: Familie- og Ungehuset, Vejlbyvej 52, Vejlby, 5500 Middelfart
Tirsdag d. 11. marts kl 10 – fortælletime
historier for alle børn i alderen 3 til 6 år
tilmelding tlf 79 96 53 90 mail holbib@vejenkom.dk – gratis adgang
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Torsdag d. 13. marts kl 14 - Min tur til Israel
Helle Yskes kommer og fortæller om - Min tur til Israel
Pris inkl kaffe: kr 30,- - alle er velkommen
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening - kontaktperson: Kaj Lassen tlf 75 39 21 69
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

