Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-5 marts
Tirsdag d. 5. marts kl 14 – lystspil
skuespillerne fra Fredenshjem kommer og opfører lystspillet – Ud med snøren ”Hans”.
Glæd jer til en hyggelig og morsom eftermiddag.
Pris: 50,- kr – inkl. lystspil og kaffebord
Arrangør: Åparkens Venner
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 2a
Tirsdag d. 5. marts kl 16.00-17.30 bogcafe
personale fra kommunens biblioteker fortæller om gode bøger og film.
Mødested og arrangør: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – www.vejbib.dk
Onsdag d. 6. marts kl 14 – generalforsamling
dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen gratis kaffebord.
Arrangør: Åparkens Venner
Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 2a
Onsdag d. 6. marts kl 19 – årsmøde
dagsorden udsendes direkte til medlemmerne af Ældre Sagen, der afsluttes med gratis kaffe.
Tilmelding: Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41
Arrangør: Ældre Sagen
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Onsdag d. 6. marts kl 19 – foredrag
alle med interesse for ”Grænselandet” indbydes til foredrag
med fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen
”Kongeåen som hertugdømme – told og statsgrænse fra det 13. århundrede frem til 1920”.
Pris: 60,- kr (foredrag og kaffebord) – tilmelding
Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson: Erling Schellerup – tlf 61 76 47 11
Mødested: Told- og Grænsestedet (Foldingbro Kro), Kongeåvej 114, Foldingbro
Fredag d. 8. marts kl 17 til ca 20 - gymnastikopvisning
Arrangør: HUGF
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Onsdag d. 13. marts kl 19.30 – generalforsamling
dagsorden iflg. lovene. Efter kaffen kommer Anna Huda og fortæller om sit liv
med jødisk blod i årene, desuden fletter Anna lidt sang og musik til.
Arrangør: Grundtvigsk Forum
Mødested: Sognegården, Vestergade 15

Torsdag d. 14. marts kl 14-ca 15.30 – Livstræet en cafe for alle, som har lyst
kirkerne i Holsted inviterer til en hyggelig eftermiddag, hvor man kan opleve
en hjertevarm atmosfære, samvær med andre, sange fra højskolesangbogen og ikke mindst
en kop kaffe med hjemmebag.
Vi glæder os til at se jer. Har du brug for kørsel til arrangementet kontakt Mette.
Arrangør: Kirkerne i Holsted - Helle Yskes og Mette Bjelskou – tlf 20 12 18 23
Mødested: Sognegården, Vestergade 15

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

