Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-16 august
Fredag-mandag d. 17.-20. august – jernbaneoverskæring lukket
jernbaneoverskæringen på Storegade skal renoveres, hvilket betyder Storegade spærres
for alle former for trafik – gående såvel som kørende fra fredag kl 14 til mandag kl 13.
Onsdag d. 29. august kl 10 til ca 12 – babysalmesang
nyt hold begynder, forløbet strækker sig over ca 8 gange og er for forældre og deres børn
på 0 – ca 12 måneder.
Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue med udgangspunkt i centrale salmer.
Det er gratis at deltage – alle er velkomne.
Spørgsmål og tilmelding til organist Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 mail kslarsenorg@hotmail.com
Arrangør: Kirkerne i Holsted
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Torsdag d. 30. august kl 19-21.30 – havevandring
vi tager ud og ser Anne Marie Møller’s have. En flot have med geoginer.
A.M. er kendt fra Lille Veum.
Medbring stol og aftenkaffe.
Pris: 40,- kr (medlemspris 25,- kr) – børn gratis – alle er velkomne, ingen tilmelding
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds - Kontaktperson: Christa Pedersen – tlf 22 91 48 17
Mødested: Anne Marie Møller, Sekærvej 13
Tirsdag d. 18. september kl 8.15 – tur til Flyvestation Skrydstrup
arrangeret rundvisning på flyvestationen. Man kører i egne biler til og indenfor flyvestationen.
Programmet er følgende:
09.35
møde med seniorsergent Brian Junker
09.45-10.05 se take-off af F-16
10.10-11.00 besøg ved redningshelikopteren
11.05-12.00 besøg ved F-16 værksted
12.10-13.00 frokost i kantinen – superfrokost ca 80,- kr (skal bestilles ved tilmelding).
Tilmelding: senest 25. august – til Egon Petersen 51 74 03 42 eller Kaj Kristiansen 20 20 91 41
Arrangør: Ældre Sagen Holsted
Mødested: Medius, Højmarksvej 18 – hvor kørslen koordineres (max 50 deltagere)

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

