Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-17 september
Onsdag d. 5. september kl 16-17 – senior håndboldfitness
vi kalder det puls – power – play. Mottoet er ”lidt sundere – meget sjovere”.
Senior håndboldfitness er både for dig, dine venner, familie og naboer.
Kom og prøv, det er uforpligtigende.
Arrangør: FSH 88 – kontaktperson: Anne Windfeld Hansen – tlf 21 46 67 76
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Torsdag d. 6. september kl 19-20 – kalendermøde
vi inviterer alle foreninger i tidligere Holsted kommune til drøftelse af et online kalendersystem,
der har til formål at sikre undgåelse af dobbelt arrangering af udflugter, arrangementer m.m.
Tilmelding: senest d. 3. september – Holsted Bibliotek holbib@vejen.dk – tlf 79 96 53 90
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18
Fredag d. 7. september kl 17 – børne- og juniorkirke
vi fortsætter med børnekirke for familier med børn og unge indtil konfirmationsalderen.
Vi glæder os til gensyn med jer, der har fulgt børne-kirken over flere år og med jer,
som har lyst til at komme for første gang.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde, derefter spiser vi pizza i Sognegården,
og alle kan være hjemme igen inden Disney-sjov.
Alle er velkomne – det er gratis at deltage.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Helle Yskes - tlf 75 39 20 45
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Søndag d. 9. september kl 14 – højskoleeftermiddag
vi indbyder til en eftermiddag, der begynder med gudstjeneste.
Derefter er der kaffe og foredrag i Sognegården. Emne: Liv og lidenskab.
Eftermiddagens prædikant og foredragsholder er Uffe Vestergaard,
som netop er blevet præst i Vejrup efter mange år som præst på Ribe-kanten.
Arrangør: Grundtvigsk Forum, Foreningen Norden og Kirkerne i Holsted
kontaktperson: Kirsten Rebsdorf - tlf 75 39 81 99
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Søndag d. 9. september kl 14.30 – søndagscafe
Citrondrengen fra Give vil underholde os med sang og musik.
Kom og vær med til en festlig eftermiddag.
Pris: 40,- kr inkl. Kaffe
Arrangør: Ældre Sagen – kontakt: Yrsa Christensen – tlf 75 39 84 13 eller 20 45 95 76
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42

Tirsdag d. 11. september kl 14-17 – nørkler
nørklerstue starter op igen for nye og gamle nørklere.
Der serveres kaffe til medbragt brød. Første gang er der brød.
Arrangør: Røde Kors Holsted – kontaktperson: Kirsten Bech – tlf 75 39 21 28
Mødested: Aktivitetshuset, Vestergade 17
Torsdag d. 13. september kl 14 – besøg i fugleparadis
vi besøger Jes Bruun og ser hans bestand af fugle.
Tilmelding: senest d. 10. september til Andreas Lund-Jensen tlf 20 29 27 56
eller mail lundjensen@stofanet.dk – af hensyn til kaffen.
Har man problemer med transport, kan man samtidig meddele dette.
Arrangør: Ældre Sagen
Mødested: Jes Bruun, Stenderup Knudevej 4, Stenderup

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.6670holsted.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

