Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 18 – marts 2014
Hver mandag og onsdag kl 18 – Løb med Medius
gratis løbetræning for begyndere, mød op i løbesko – alle kan være med.
Det er også muligt at løbe med på ture ca 10 km, opstart var mandag d. 10. marts.
Kontaktperson: Michael Terkelsen – tlf 26 97 43 68 mail michael@skizoid.net
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
søndag, d. 16. marts kl. 16.00 – Lovsangsgudstjeneste
Gudstjenesten er for unge, konfirmander og alle andre, der har lyst til at være med.
Bemærk: gudstjenesten kl. 10.30 erstattes af eftermiddagens gudstjeneste.
Arrangør: Unge fra sognet, kirkens personale og sognepræst Helle Yskes
Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11 - Kontaktperson Kristian S. Larsen tlf 51 36 24 65
Mandag d. 17. marts kl 1930 – ”Fra manierisme til futurisme – fortiden lever”
foredrag ved kunsthistoriker Jørgen Steinicke.
Fjerde foredrag i rækken ”Rejse i Toscanas kunst og historie”.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejen
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Karen Margrethe Kristensen tlf 75 39 27 77
Onsdag d. 19. marts kl 16 – Kultour ”En langsom kulturrejse fra Holsted til Rom”
Jørgen Steinicke viser billeder og fortæller om sin nye bog – oplevelser og indtryk
på sin cykeltur fra Holsted til Rom - der kan købes et signeret eksemplar af bogen (til særpris),
der serveres en lille forfriskning. Alle er velkommen – gratis adgang
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Torsdag d. 20. og 25. marts kl 19 - modeshow
billetter kan afhentes i butikken og koster 50 kr, der er gavekort til alle fremmødte.
Lokale modeller viser forårets trends.
Mødested: Boutique No 9, Søndergade 9 – tlf 75 39 17 01
Tirsdag d. 25. marts kl 19 – generalforsamling i Holsted Lokalråd
dagsorden iflg. vedtægter – se hjemmesiden www.holstedlokalraad.dk
Mødested: Medius, Højmarksvej 18 – kontaktperson Brian Thaysen tlf 40 13 94 00
Tirsdag d. 25. marts kl 19 – generalforsamling i Holsted-Brørup Grænseforening
dagsorden iflg. vedtægter. Derefter en rejsebeskrivelse fra Sydafrika.
Ellen Marie og Jens Chr. Nielsen, Glejbjerg viser billeder og fortæller om turen.
Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening - kontaktperson Erling Schellerup tlf 75 39 23 58
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

