Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-19 oktober
Torsdag d. 3. oktober kl 14.30-16.00 – livstræet en cafe for alle
vi inviterer til en hyggelig eftermiddag, hvor man kan opleve en god og tryg atmosfære,
samvær med andre, sange fra højskolesangbogen og ikke mindst en kop kaffe med hjemmebag.
Har du brug for kørsel til arrangementet
– kontakt Gunvor Thygesen – tlf 42 25 29 69 senest samme formiddag indtil kl 11.00.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktpersoner: Gunvor Thygesen og Helle Yskes.
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 3. oktober kl 19 – sangaften
Holsted Motetkor synger korsange, og vi hygger os med fællessang – og med kaffe/the og kage i pausen.
Gratis adgang inkl. kaffe/the og kage – alle er velkomne – kontaktperson: Birgit Lyhne – tlf 21 76 86 51
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Søndag d. 6. oktober kl 14.30 – søndagscafe
sang har en utrolig stor indvirkning på menneskets humør og energi. Dette vil duoen Agnethe og Poul
Henning demonstrere for os, ved et af deres populære ”syng jer glad” arrangementer denne søndag.
Pris: 40,- kr entre og kaffe
Arrangør: Ældre Sagen - Kontaktperson: Mary Ann Pedersen – tlf 21 25 91 54
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19.
Onsdag d. 9. oktober kl 16.15 – fyraftensang
Gunvor Thygesen vælger salmer - fra kl 16.15 kaffe/the i våbenhuset – kl 16.30 sang i kirken
Gratis adgang og kaffe – alle er velkomne
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 – åben strikkecafe
Strikkecaféen er åben for alle interesserede, og man behøver ikke at komme hver gang.
Man er velkommen til at strikke, sy, hækle, brodere eller lave andet håndarbejde.
Der er ingen undervisning, men deltagerne hjælper hinanden
For at komme ind til strikkecaféen skal man oprettes som låner på biblioteket, da det foregår i den
ubetjente åbningstid. Man kan oprette sig som låner, hvis man er over 18 år ved hjælp af NemID på
bibliotekets hjemmeside www.vejbib.dk eller møde op på biblioteket i den betjente åbningstid
mandag og onsdag 14-19, tirsdag 10-16 eller fredag 10-13.- Gratis deltagelse.
Kaffe og te kan medbringes eller købes i Medius. Yderligere oplysninger: Holsted Bibliotek tlf. 79 96 53 90
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Mandag d. 14. oktober kl 9-12 - efterårsferie arrangement for hele familien
vi mødes ved Medius og kører til Åtte Bjerge.
I forbindelse med mandagens gåtur i Åtte Bjerge, vil der være mulighed for aktiviteter
for børn og voksne. Tag dine børnebørn med til en hyggelig formiddag. Medbring kaffe m.m.
Tilmelding: senest d. 8. oktober i Midtpunktet – alle er velkomne
Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Medius, Højmarksvej 18

