Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2020-1 januar

Mandag d. 13. januar kl 14-16 – fællessang
kan du li’ fællessang, vi synger sange fra højskolesangbogen, hvor Kristian S. Larsen er pianist.
Tilmelding og betaling: senest d. 6. januar i Midtpunktet – max 70 personer
Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød
Arrangør: Menighedsrådet, Danske Seniorer, Ældre Sagen og Midtpunktet
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 16. januar kl 15 – virksomhedsbesøg
vi besøger en lokal virksomhed, der bl.a. fremstiller fuldautomatiske pakke- og palleteringsanlæg.
Tilmelding: Egon Pedersen – tlf 51 74 03 42 – senest tirsdag d. 7. januar 2020
Arrangør: Ældre Sagen
Mødested: Ehcolo, Smedevej 10, Tobøl
Søndag d. 26. januar kl 12-ca 17 – Gospel workshop
Alle kan være med og er velkomne - instruktør: Janne Wind.
kl 16 afsluttes med en lysgudstjeneste, hvor de indstuderede sange synges.
Tilmelding: Ida Brodersen - mail ida.mogens@mail.dk - senest d. 10. januar
Pris: 50,- kr pr person – deltagere til og med 15 år er gratis
Betaling: mobilepay BOX nr 6482AX – Annette Korntved – husk navn i bemærkning
Arrangør: HUGF i samarbejde med kirkerne i Holsted
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
Torsdag d. 30. januar kl 17.30-20.00 - fællesspisning
kom og mød andre i socialt samvær, hvor du kan nyde ”det gode måltid”.
Der vil blive serveret en varm ret, dessert, kaffe og en småkage.
Du er velkommen til at medbringe dine egne drikkevarer både med og uden alkohol.
Tilmelding og betaling: tidligst d. 9. januar i Midtpunktet – max 70 personer
Pris: 70,- kr (betales ved tilmelding)
Arrangør: Menighedsrådet, Danske Seniorer, Ældre Sagen og Midtpunktet
Mødested: Sognegården, Vestergade 15 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96

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

