Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-4 februar
Onsdag d. 20. februar kl 19.30 – foredrag
Tina og Zeljko Aleksijevic, som flygtede fra Bosnien til Danmark i 1990erne med deres nyfødte søn.
Vil fortælle om at blive integreret i den danske kultur og lære det danske sprog, set med bosniske
øjne, og hvordan det var at lære det danske sprog og blive integreret i den danske kultur.
Parret bor i dag i Vejen, og deres 2 voksne børn studerer i Århus.
Pris: 50,- kr (40,- kr for medlemmer)
Arrangør: Grundtvigsk Forum
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 21. februar kl 14 – underholdning
Allis og Ovin kommer og underholder.
Pris: 40,- kr inkl. kaffe
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag d. 23. februar kl 10-15 – beskæringsdag
en dag, hvor vi kan lære hvordan vi beskærer træer og buske.
Gartner Ole Daugaard viser og hvordan. Medbring beskæresaks og madpakke til frokost.
Husk varmt tøj, da alt foregår ude. Vi starter med et rundstykke og en kop kaffe/the.
Pris: 75,- kr – tilmelding: Christa – tlf 22 91 48 17 senest 18. februar – max 12 personer
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds
Mødested: Christa Pedersen, Foldingbrovej 42, 6650 Brørup
Søndag d. 24. februar kl 14.30 – søndagscafe
Den farverige spillemand Ole Vase fra Brørup kommer og underholder.
kom og vær med, for det er aldrig kedeligt, når han synger og spiller til fællessang.
Pris: 40,- kr inkl. kaffe
Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson: Yrsa Christensen – tlf 75 39 84 13 / 20 45 95 76
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Mandag d. 25. februar kl 14-16 – syng sammen
kom og syng lokale sange fra egnen, hvor Bjarne Hansen spiller til.
Pris: 40,- kr inkl. kaffe (betales ved tilmelding)
Tilmelding: Midtpunktet senest d. 19. februar – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Medius, 1 sal, 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.6670holsted.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

