Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2022-13 august
Nu går sommeren på hæld, og aktiviteterne er i fuld gang
Kig gerne ind til formiddagskaffe, hvor vi kl. 10.00 - mandag, onsdag, torsdag og fredag
drikker kaffe og spiser en bolle - (pris 10 kr).
I fællesskab hygger vi og synger en sang. Der vil også være mulighed for en rundvisning.
Du er altid velkommen til at kontakte daglig leder Dorthe Hallen, 24 80 15 96, doha@vejen.dk
Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20 (Det gamle rådhus) - Håber vi ses.
Fredag d. 19. august kl 17 – familiegudstjeneste
vi begynder med en festlig og sjov gudstjeneste i børnehøjde og slutter med spisning i det fri.
Arrangementerne er færdige cirka kl 18.30, så alle kan nå hjem til fredagshyggen.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Sankt Peders Kirke, Kirkegade 4
Tirsdag d. 23. august kl 10 – babysalmesang
efterårets forløb begynder og foregår hver tirsdag kl 10.
Salmesang er for de mindste indtil cirka 1 år - alle er velkomne.
Tilmelding og spørgsmål: organist Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65, mail kslarsen@hotmail.com
Arrangør: Kirkerne i Holsted
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Mandag d. 5. september kl 11.30-13.00 – fællesspisning
vi inviterer til spisning for enlige, vil du være med – så kom.
Kom og vær med i socialt samvær, hvor du kan nyde ”det gode måltid”. Undervejs har vi fællessang.
Pris: 70,- kr - der vil blive serveret en varm ret, dessert og kaffe,
der er vand på bordene - du er velkommen til selv at medbringe drikkevare
Tilmelding og betaling ved tilmelding: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 – senest d. 29. august
Mødested: Holsted Aktivitetshus, 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 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

