Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018 – 22 november
Søndag d. 18. november kl 14-17 – julehave
kom og se Mariannes julehave med rigtig mange lys.
I laden kan man købe forskellige kreative ting, og børnene kan lave et insekthotel.
I løbet af dagen vil der være underholdning med Linedance.
Der er mulighed for at købe vafler, gløgg m.m.
Kom og få en hyggelig eftermiddag – ingen tilmelding og ingen entre.
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson: Lone Dahl 24 84 95 97
Mødested: Marianne Pedersen, Bøelsvej 4, 6690 Gørding
Torsdag d. 22. november kl 14.00-15.30 – livstræet en cafe for alle
vi inviterer til en hyggelig eftermiddag, hvor man kan opleve en hjertevarm atmosfære,
samvær med andre, sange fra højskolesangbogen og ikke mindst en kop kaffe med hjemmebag.
Har du brug for kørsel til arrangementet, kontakt da Mette Bjelskou – senest kl 11 d. 22.11.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Mette Bjelskou – tlf 20 12 18 23
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 22. november kl 19 – advent- og julebinderi
traditionen tro afholder vi advent- og julebinderi. Gerda Bjerrum, som i en årrække
bandt blomster i Lima, Bramming kommer og viser os dekorationer m.v. til advent og jul.
Medbring kaffe og kop, så har vi et stort kagebord. Vi har amerikansk lotteri,
hvor der er mulighed for at vinde en af Gerdas flotte dekorationer.
Entre: 60,- kr for medlemmer af Haven – 70,- kr for ikke medlemmer
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson: Lone Dahl 24 84 95 97
Mødested: Klaus Schellerup, Esbjergvej 134
Fredag d. 23. november kl 17 – børne- og junior kirke
vi fortsætter med børnekirke for familier med børn og unge indtil konfirmationsalderen.
Vi glæder os til gensyn med jer, der har fulgt børnekirken 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.
Arrangør: kirkens præster, organist og kirkesangere – kontaktperson: Helle Yskes - tlf 75 39 20 45
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Tirsdag d. 27. november kl 19 – julekoncert
elever fra Vejen Musikskole synger og spiller forventning og julestemning frem.
Pris: fri adgang – alle er velkomne
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
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

