Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-1 januar
Fredag d. 1. januar kl 13 – nytårskur
kom og vær med til en hyggelig gåtur, her efter en uge med meget mad. Turen tager ca 1 time.
Bagefter er der mulighed for hyggelig samvær. Der kan købes kaffe og kage m.m.
Det er gratis at gå med på turen. Hunde må gerne medbringes i snor.
Arrangør: DDS Spejderne, Blå Spejderne
Mødested: Spejderhytten, Guldagervej 2
Lørdag d. 9. januar – indsamling af juletræer støt spejderne med dit juletræ
i Holsted (inden for byskiltet) kl 9.30-12.30
læg gerne træet ud til vejen, ved postkassen med de 20,- kr bundet ved.
Er der nogen uden for byskiltet, der gerne vil have deres træ hentet så
kontakt Brian tlf 23 23 52 92
Pris: 20,- kr pr træ
Arrangør: KFUM Spejderne Holsted/Glejbjerg
Torsdag d. 28. januar kl 19-21 – sunde tænder hele livet spændende foredrag
tænder er bare tænder, eller er de?
Nej tænder er magiske, tænder er smukke, tænder er vigtige for vores fordøjelse
og ikke mindst vores kommunikation.
Ingen kan bide fra sig uden tænder, der sidder fast.
Det ved Dorte Bredgaard, som har været tandlæge i 30 år og ret tidligt i sin karriere
begyndte at undersøge, hvor stor indflydelse tandsygdomme har på nedbrydning i tænderne,
og set sammenhængen mellem tænderne og de forskellige livsområder.
Dorte Bredgaard kommer og fortæller om sit spændende univers, hvor vi bliver guidet
til et liv i større harmoni. Læs mere om DB på www.tandlaesning.dk
Fredag er der mulighed for at få en personlig konsultation, hvor DB via sin viden og intuition,
hjælper dig til vigtige indsigter. Det er muligt at sikre sig en konsultationstid ved tilmelding.
Prisen for foredraget torsdag: kr 150,Tilmelding senest d. 15. januar – der er max. 50 pladser – først til mølle princip,
kaffe og kage kan købes af Postgården.
Prisen på personlig konsultation fredag: 30 min. kr 550,- eller 60 min. kr 1000,-.
Kontaktperson: Karin Andreasen – tlf 28 83 26 23 mail info@dengyldneoase.dk
Mødested: Postgården, Østergade 2

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

