Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2022- 5 marts
Onsdag d. 23. marts kl 18.30 - koncert - Bemærk: kl. 18.30
Holsted Musiklaug spiller musik af bl.a. Fr. Schubert og Johs. Brahms. Dirigent: Jesper Allin
Efter koncerten er der kaffe/the m.v. til alle. Gratis adgang - alle er velkomne.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Torsdag d. 24. marts kl 19 – årsmøde
dagsorden er anført på bagsiden af skrivelsen med nyt medlemskort i december 2021.
Udvalgsformand Bodil Stål vil indlede mødet under temaet
”fremtidens ældrepleje i Vejen kommune”. Der afsluttes kaffe med brød.
Tilmelding: John E. Iversen – tlf 21 33 93 63 – senest d. 17. marts - af hensyn til traktement
Arrangør: Ældre Sagen Holsted
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Fredag d. 25. marts kl 17.00-18.30 – børnegudstjeneste og pizza
vi begynder med en festlig og sjov gudstjeneste i børnehøjde
og slutter af med pizza i Sognegården.
Arrangør: Menighedsrådet – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Lørdag d. 26. marts kl 10.30-11.30 – vær med til at skabe mere natur
hent et gratis Tørst træ og en pose vilde blomsterfrø, og vær med
til at skabe mere liv for forårsbebuderen Citronsommerfuglen.
’Vild i Vejen’ er en frivillig gruppe, der i samarbejde med Vejen kommune
er med til, at skabe mere vild natur.
Arrangør: Vild i Vejen – kontaktperson: Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69
Mødested: ABC, Storegade 90
Mandag d. 4. april kl 11.30-13.30 – fællesspisning
vi starter med frokostspisning for enlige, vil du være med – så kom.
Kom og mød andre i socialt samvær, hvor du kan nyde det ”gode måltid”.
Undervejs til der være fællessang. Der vil blive serveret en varm ret, dessert og kaffe.
Der er vand på bordene. Du er velkommen til selv at medbringe drikkevare.
Pris: 70,- kr
Tilmelding og betaling: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 – mail doha@vejen.dk
senest d. 28. marts – max 50 personer
Arrangør: Temagruppen
Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20
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

