Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-5 marts
Onsdag d. 2. marts kl 9-12 - Kom og prøv kræfter med papirklip
Klip dit eget gækkebrev eller andet. Kom og leg med papir, og se de mange muligheder.
Medbring saks (broder- eller neglesaks), papiret har vi.
Underviser: Lene Nikolajsen
ingen tilmelding – gratis at deltage
Kontaktperson: Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18
Tirsdag d. 8. marts kl 19 – årsmøde
dagsorden udsendes direkte til medlemmerne, der afsluttes med gratis kaffe.
Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson Kaj Kristiansen tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Tirsdag d. 8. marts kl 19 – wellnessaften
vil du forkæles og samtidig prøve nogle fantastiske produkter?
I får lov til at prøve Forevers lækre produkter på egen krop. Vi laver fod eller håndkur,
ansigtspleje og nakkemassage. Har du specielle ønsker finder vi ud af det.
Der er også rig mulighed til at få information om de andre produkter.
Blandt gæsterne er der lodtrækning om en gratis behandling
(nakke/rygmassage, Aroma Touch behandling eller ansigtsbehandling)
Mødested: Aloe Vera Huset Holsted, Ribevej 14 – kontaktperson Lydia tlf 20 20 02 82
Torsdag d. 17. marts kl 14 – modeopvisning
Boutique No 9 kommer og viser forårets varer.
Pris: 30,- kr inkl. kaffe
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag d. 19. marts kl 16 – påskekoncert
vokalensemblet Vokal Vest, Ringkøbing synger ”En liturgisk Markuspassion” af Trond Kverno.
Undervejs synger koret nogle af Kvernos smukke salmer bl.a. ”Nogen må våge i verdens nat”.
Korleder: Klaus V. Jensen. Solist: Jakob Pedersen, tenor.
Gratis entre – alle er velkomne
Arrangør: Kirkerne i Holsted - kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
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

