Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 29 – september 2014

Mandag d. 1. september kl 19 - møde i Udvikling Holsted
alle arbejdsgrupper og andre interesserede i udvikling af Holsted indbydes til møde.
Formålet er at få en drøftelse af, hvor de enkelte grupper befinder sig med opgaverne,
at få afklaret muligheder og nye aktiviteter.
Derfor er det også vigtigt, at flest muligt deltager og fint, hvis man kan lokke nye interesserede
med.
Holsted Lokalråd vil desuden orientere om drøftelser om konkrete spørgsmål. Vi er åbne for ideer.
Arrangør: Holsted Lokalråd – kontaktperson Brian Thaysen tlf 40 13 94 00
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Lørdag d. 6. september kl 10-12 – åbent hus i Børnehaven Tumlehøj
kom og se vores spændende børnehave, og hvad vi kan byde på.
Vi har fået et nyt spændende og lærerigt innovativt gulv kaldet Vidensbrønden,
som vi gerne vil vise frem, og som jeres børn har mulighed for at prøve.
Der er forskellige aktiviteter for børnene.
Vi serverer kaffe, the, frugt og saftevand.
Mødested: Børnehaven Tumlehøj, Højmarksvej 18 B – tlf 79 96 52 86
Torsdag d. 11. september – ½ dags udflugt
RingVejen en bustur i randen af Vejen kommune på i alt ca 160 km,
hvor vi undervejs drikker kaffe og kage, og slutter af med at spise middag på Skovpavillonen.
Pris: 300,- kr (omfatter bus, kaffe og afslutning med middag på Restaurant Skovpavillonen).
Tilmelding: Ib Puggaard – tlf 22 47 33 27, Alice Foght – tlf 60 68 11 26,
Kis Puggaard – tlf 60 92 66 72 og Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69
senest d. 4. september – oplys diabetes
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Holsted St. - Banegården, Jernbanegade – kl 1200
Holsted By – Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 – kl 1215
bemærk: skal selv sørge for hjemtransport fra Restaurant Skovpavillonen

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.holsted6670.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

