Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-22 november
Torsdag d. 17. november kl 14 – foredrag
Jens Peter Madsen kommer og fortæller om barndomsminder.
Pris: 30,- kr (inkl. kaffe og kage)
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Søndag d. 20. november kl 14-16 – julemarked
oplev vores hyggelige julemarked med salgsboder og tombola med 200 gevinster.
Kom og kig. Gør en god handel – og tag nabo og familie med. Ejner Christensen underholder.
Pris: 25,- kr for kaffe/the m/æbleskiver, hjemmelavede klejner og brunkager
Arrangør: Dagcentret og Centerrådet i Blomsterengen
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Onsdag d. 23. november kl 9-12 – oldemor juleklip
husker du din oldemors juleklip? Nu har du mulighed for selv at lave nogle af disse juleklip.
Lene Nikolajsen, Kerteminde kommer og viser os sine flotte oldemor juleklip.
Lene vil hjælpe og guide os frem til nogle af de flotte og spændende klip. Alle kan være med, mød blot op.
Pris: 40,- kr for materialer, kaffe og bolle
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Fredag d. 25. november kl 9-13 – juledekorationer
hvor du har mulighed for, at lave dine egne juledekorationer og adventskranse.
Inga Nielsen og Lizzie Johansen vil hjælpe og vejlede dig gennem processerne.
Medbring selv forskellige skåle og fade, pynteting, ler og oasis til dekorationer.
Halmkranse, gran og ståltråd kan købes.
Tilmelding: i Midtpunktet, der er max. plads til 15 deltagere
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mandag d. 12. december 2016 kl 14 – julekoncert
vores bysbarn Trine Gadeberg kommer og giver julekoncert, for seniorer
med kendte julesange og toner fra bl.a. ”The Sound og Music”.
I pausen drikker vi kaffe og spiser kage.
Pris: kr 75,- incl. kaffe og kage
Tilmelding: Birgit Lyhne – tlf 75 39 28 51, Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 – 20 20 91 41
eller Alice Foght – tlf 60 83 11 26 - senest d. 28. november
Arrangør: Centerrådet Blomsterengen, Ældre Sagen Holsted og
Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Medius, 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

