Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-8 april
Torsdag d. 19. april kl 14 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne. På valg Alice Foght (formand) og Kis Puggaard.
Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Nye medlemskort udstedes – husk at tage det gamle med ved fornyelsen.
Vi afslutter med kaffe og bankospil,
der er ingen tilmelding – alle er velkommen.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening – kontaktperson: Alice Foght tlf 60 83 11 26
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Søndag d. 22. april kl 10-12 – affaldsindsamling
kom og giv en hånd med til den årlige affaldsindsamling, hvor vi er med til at gøre kommunen
forårsklar, der udleveres affaldssække – ingen tilmelding.
Vi samler affald fordi ren natur giver gode oplevelser
affald kan skade vores dyr (skære sig og spise giftige ting)
affald kan skade grundvandet og ødelægge en naturoplevelse.
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling – www.dn.dk/vejen
Kontaktperson: Ingeborg Jønsson – tlf 61 85 11 94
Mødested: Torvet, Østergade 1
Torsdag d. 3. maj kl 13-16 – robust borger kursus (så kan du gøre en forskel)
hvis ulykken rammer – eller situationen er kritisk – kom med og hør om:
Brand og evakuering – forsyningssvigt – bevidstløse personer – terror – storm, skybrud og sne.
På kurset lærer du at forebygge og tage hånd om de nærmeste – samt hvordan du samarbejder
med redningsberedskabet. Underviseren er en frivillig ildsjæl fra Beredskabsforbundet.
Tilmelding: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 - senest d. 19. april
Pris: kurset er gratis – kaffe og kage 20,- kr
Arrangør: Midtpunktet i samarbejde med Beredskabsforbundet – max. 50 deltagere
Mødested: HfB lokalet, Medius, Højmarksvej 18

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

