Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-22 november
Til orientering
Det nye kirkeblad for Kirkerne i Holsted kan findes på kirkernes hjemmeside under linket:
https://www.kirkerneiholsted.dk/fileadmin/group/597/Blad/Kirkebladet_for_december_-januar_februar_2019-20_endelig.pdf

Lørdag d. 16. november kl 10-12 – Halløj i Hallen
Vi inviterer alle, der har lyst til leg, latter, smil og sved på panden til Halløj i Hallen.
Vi har lavet en mega fed redskabsbane, sat badminton- og bordtennisnet op.
Her kan i hoppe, lege, spille badminton og ping-pong m.v..
Kom og få en hyggelig formiddag sammen med hele familien.
Pris: 50,- kr pr familie – betales ved døren
Arrangør: HUGF – kontaktperson: Marisa Schwartz – tlf 51 60 15 49
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Medius Cafeen: Har åben med mad og drikke.
Hvis I har lyst til lasagne, skal dette bestilles i Medius – senest torsdag d. 14. nov.
Har I spørgsmål om mad og drikke- så kontakt Medius – tlf 75 39 20 23

Lørdag d. 30. november kl 10-13 – julemarked
udstillere sælger – glasfigurer, kort, juleting, julepynt, strik og hæklede ting, kirkegårdskranse,
dekorationer, adventskranse og meget mere.
Terapien har en salgsbog, hvor overskuddet vil blive brugt på beboerne.
Åparkens Venner har tombola med mange gode gevinster.
Amerikansk lotteri, hvor der kan vindes – julestjerner, kaffe og vin.
Der kan købes gløgg og æbleskiver – røde pølser m/brød – kaffe, the og andre drikkevarer.
Mød op støt vores udstillere og vær med til, at julestemningen og julehyggen begynder her.
Arrangør: Åparken og Åparkens Venner – kontaktperson: Kurt Lund – tlf 40 13 11 97
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19

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

