Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-6 marts.
Onsdag d. 14. marts kl 14 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der kaffe, hygge og samværd.
Arrangør: Åparkens Venner
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19
Fredag d. 13. april kl 12 – eftermiddagstur til Trapholt
kl 13 får vi rundvisning på ca 1 time om museets faste udstilling. Derefter er der egen tid.
Medbring evt. kaffekurven, som kan indtages i museets madpakkehus.
Der kan også købes kaffe og kage i cafeen.
Pris: 90,- kr –. Vi kører i egne biler, ønskes transport betales 30,- kr til chaufføren
Tilmelding og betaling: senest d. 19. marts i Midtpunktet
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Onsdag d. 21. marts kl 19 – årsmøde
dagsorden iflg. vedtægterne. Efter det traditionelle møde afsluttes med gratis kaffe.
Tilmelding: senest d. 16. marts – kontaktperson: Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 eller 20 20 91 41
Arrangør: Ældre Sagen
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Onsdag d. 21. marts kl 19 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil Ole W. Jørgensen fortælle om:
”Dengang 1500 jøder tog en landbrugsuddannelse i Danmark”
Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson: Erling Schellerup – tlf 75 39 23 58
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Torsdag d. 22. marts kl 14 – underholdning
Henning Iversen spiller. I pausen drikker vi kaffe.
Pris: 30,- kr inkl. kaffe og kage
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Fredag d. 23. marts kl 10-12 – åbent hus
kl 10-11 vil der i Hal 1 – være arbejdende stande og udstilling,
som viser Midtpunktets aktiviteter fra det forløbne år.
kl 11-12 samles vi i Midtpunktets lokaler – til cafemiljø med kaffe og hyggemusik,
Bjarne Hansen spiller og Føvling Koret synger et par forårssange
og der vil også være fællessang.
Midtpunktet vil denne dag præsentere forårsprogrammet 2018.
Alle er velkomne – der er ingen tilmelding.
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
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

