Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2021 – 14 oktober
Søndag d. 3. oktober kl 10.30 – Høstgudstjeneste og foredrag
et lille land, mange dialekter og mange traditioner …
Vi begynder i Holsted kirke og fortsætter i Sognegården med frokost.
Efter formandens beretning om årets gang i vores kirker ”Det obligatoriske menighedsmøde”.
Herefter et underholdende foredrag om danske dialekter ved Hans Jørgen Petersen.
Undervejs synger vi danske sange på dialekt.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Onsdag d. 13. oktober kl 19.30 – Foredrag om ”En sangskoledrengs erindringer”
Steen Lindholm fortæller bl.a. om Københavns Drengekor, og om sit virke som mangeårig
leder af Det Danske Drengekor og som dommer ved korarrangementer over hele verden.
Desuden har han haft stor glæde af at være gæstedirigent ved flere korkoncerter i Holsted.
Denne aften kan vi også glæde os til at synge 3-4 af årstidens sange.
Pris: 50,- kr for medlemmer – 60,- kr for ikke medlemmer
Arrangør: Grundtvigsk Forum - Kontaktperson: Kirsten Rebsdorf – tlf 24 49 01 09
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Tirsdag d. 26. oktober kl 14-16 – fylder du 75 i år eller er du ældre
vil vi gerne invitere dig til en eftermiddag med information om nogle af de tilbud,
der kan medvirke til at understøtte din sundhed og livskvalitet.
(undtaget er dog borgere, der modtager både praktisk og personlig hjælp).
Der vil være oplæg om: forebyggende hjemmebesøg, kronisk obstruktiv lungesygdom,
lær at tackle-kurser, søvn og kørselsmuligheder.
Vi vil være værter ved kaffe/the og kage.
Du er meget velkommen til at tage en pårørende, nabo eller ven med.
Husk tilmelding: senest d. 13. oktober – kontaktperson: Marianne Frikke marf@vejen.dk
eller telefon fra d. 11-13. oktober kl 8-10 – tlf 79 96 64 62, 79 96 63 95 eller 91 17 67 36.
Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20
Venlig hilsen
Elisebeth Østergaard, Anita Ritterbusch og Marianne Frikke
forebyggelseskonsulenter i Vejen kommune

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

