Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-13 juli
Jeg vil jeg ønske alle en god sommer,
og gøre opmærksom på 112 appen, som kan være til hurtig hjælp i en kritisk situation.
Ikke alle med en mobiltelefon er opmærksom på,
hvordan man på en nem måde kan fortælle, hvor man befinder sig, hvis der er brug for hjælp.
Med en 112 app installeret kan alarmcentralen straks se, hvor opkaldet kommer fra,
en god og sikker måde for hurtig hjælp.

Fredag d. 16. august kl 08.45 - ca kl 20 - udflugt til vadehavsøen Sild
kl 10.30 sejler færgen fra Rømø til Sild. Ombord serveres en let frokost.
På Sild venter der en guidet rundtur på ca 2,5 timer, hvor vi vil se øens hovedstad,
betalingsstranden med de luksuriøse sommerhuse samt byen Kampen Tysklands ”Beverly Hills”.
kl 14.30 kører bussen på biltoget fra Westerland til Niebüll. Undervejs er der kaffe.
Turen fortsætter til den gamle digegreves gård Klæager i Ballum, som i 2017 blev valgt
til Danmarks smukkeste gård, hvor dyrene i dag er udskiftet med gæster.
Vi får en rundvisning i området på en times tid, hvorefter der venter en 2-retters menu,
inden vi fortsætter mod Holsted, hvor vi forventer at være kl ca 20.
Pris: kr 490,- (excl. drikkevarer)
Tilmelding og betaling: fra 8. juli til Kis Århus – tlf 20 32 80 95 – max 54 personer
Konto nr: 4183 – 12 13 39 28 eller Mobil Pay: 24 63 85 08
Kontaktpersoner: Nes Bech – tlf 75 39 21 28 / 23 31 25 06 eller
Bente Lis Jensen – tlf 75 39 82 46 / 21 67 15 61
Arrangør: Ældre Sagen Holsted
Mødested: kl 08.45 Fakta og kl 09.00 Centralhotellet – HUSK PAS

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 og tilføj lokale 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

