Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-19 oktober
Onsdag d. 5. oktober kl 19.30 – spændende møde
kom og hør forfatteren Pia Friis Laneth, når hun kommer og fortæller om sin bog
”Lillys Danmarks Historie”. I bogen skildrer PFL 150 års danmarkshistorie ved at dykke ned
i sin egen familiekrønike, en historie og en udvikling fra oldeforældrenes tid til vor egen.
Pris: 40,- kr incl. kaffe/the (50,- kr for ikke medlemmer) - alle er velkommen
Arrangør: Grundtvigsk Forum, Holsted
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 6. oktober kl 19.30-21.30 – litteratur gennemgang af ”Lykke-Per”
lektor ved Københavns Universitet Erik Skyum-Nielsen gennemgår Henrik Pontoppidans
klassiker, som inspiration til læsekredse og litteraturinteresserede.
Billetter: 50,- kr (25,- kr for medlemmer af biblioteksklubben Kuglen) – inkl. kaffe og te
Tilmelding: på www.vejbib.dk eller på kommunens biblioteker
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Fredag d. 7. oktober kl 10-12 – syng sammen
Annelise og Helge Bjerregaard spiller til, hvor vi hygger os med fællessang.
ingen tilmelding, der kan købes kaffe (10,- kr)
Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18
Fredag d. 7. oktober kl 16 – fernisering
Sydjysk Kunstforening inviterer til fernisering
Christel Nolle malerier og skulpturer – udstilles fra 7. - 23. oktober.
Vi glæder os til at se jer til en farverig åbning på den nye sæson 2016-17.
Og byder vanen tro på et glas vin og lidt mundgodt
- se yderligere information på www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
Mandag d. 10. oktober – er du forælder på barsel?
børnefysioterapeut Claus Frost lægger op til aktivitet med arrangementet
”Leg med krop og sanser”
kl 09.30 – hold 1: alder 0 – 6 måneder
kl 10.30 – hold 2: alder 7 – 12 måneder
der vil kunne deltage 8 forældre og 8 børn på hvert hold
Tilmelding: senest fredag d. 7. oktober kl 12.00 på www.vejbib.dk - gratis deltagelse
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 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

