Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 30 – september 2014

Ny kontakt mulighed – Facebook ”Udvikling Holsted”
Udvikling Holsted er kommet på Facebook, hvor der nu er mulighed for at komme med
forslag og gode ideer til, hvordan vi sammen kan udvikle Holsted.
En beslutning vedtaget på møde med Holsted Lokalråd og Grupperne mandag d. 1. sept.
Mandag d. 15. september kl 19-20 – motionsgymnastik
Holsted Motionshold starter motionsgymnastik. Vi får styrket ryg, mave, skuldre og arme.
Vi har også socialt samvær med juleafslutning og generalforsamling/afslutning på sæsonen.
Pris: 300,- kr for hele sæsonen (15.9.14 - 23.3.15) – de 2 første gange er gratis.
Leder: Gudrun Thaysen Andersen
Arrangør: Holsted Motionshold
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Tirsdag d. 16. september kl 1630 - fyraftensang i Skt. Peders Kirke
Vi drikker først en kop kaffe/the og synger fra kl. 16.45.
Gratis adgang - alle er velkomne!
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 - kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Fredag d. 26. september kl 14-17 – frivillig fredag en dag som frivillig
det handler om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om at sætte fokus
på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt
kom og hør, hvad der frivilligt bruges tid og kræfter på i vores lokalområde
kom og se, hvordan det kan foregå, når ’varme hjerter’ træder til og giver en hjælpende hånd
kom og mød, de mange frivillige, der er med til at gøre en forskel for andre.
Gratis adgang – alle er velkomne.
Arrangør: Åparken – tlf 79 96 68 30, Åstruplund – tlf 79 96 68 25, Blomsterengen – tlf 79 96 56 75
Mødested: Medius, 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 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

