Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-6 marts
Onsdag d. 20. marts kl 19 – foredrag
Anna Grue fortæller om Italiensvej-trilogien.
Billetter kan købes på www.vejbib.dk, på kommunens biblioteker eller ved indgangen.
Entre: 75,- kr (50,- kr for medlemmer af KUGLEN) inkl. kaffe og kage
Mødested og arrangør: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Torsdag d. 21. marts kl 14 – livet med synshandicap
Kai Østergaard, Vejen fra Dansk Blindesamfund fortæller om at være blind
og de begrænsninger dette medfører.
Hvilke hjælpemidler har man som synshandicappet til rådighed i hverdagen.
Kai er bruger af føre hund.
Pris: 40,- kr inkl. kaffe og kage – alle er velkomne.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Fredag d. 29. marts kl 10-12 – åbent hus
kl 10-12 – Hal 1 – udstilling som viser Midtpunktets aktiviteter fra det forløbne år
kl 11-12 – Midtpunktets lokale – cafemiljø med kaffe og fællessang.
Forårsprogrammet 2019 vil blive præsenteret.
Alle er velkomne, der er ingen tilmelding
Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Søndag d. 31. marts kl 10-12 – affaldsindsamling
kom og giv en hånd med et par timer, til den årlige affaldsindsamling.
Hjælp med at gøre kommunen forårsklar.
Tag familien med, og gør en indsats mod affald i naturen.
Der udleveres affaldssække - gribetænger og gule veste udlånes (begrænset antal).
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling – www.dn.dk/vejen
Kontaktperson: Ingeborg Jønsson – tlf 61 85 11 94
Mødested: Torvet, Østergade 1 - Der er ingen tilmelding.
Vi samler affald fordi – ren natur giver gode oplevelser,
affald kan skade vores dyr (som kan skære sig på skarpe ting eller spise noget giftigt),
affald kan skade grundvandet og ødelægge en naturoplevelse.
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

