Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 44 – april 2015
Søndag d. 19. april kl 10-12 – affaldsindsamling
kom og giv en hånd med et par timer, til den årlige affaldsindsamling.
Hjælp med at gøre Vejen kommune forårsklar.
Tag hele familien med, og gør en indsats mod affald i naturen.
Der udleveres affaldssække,
gribetænger og gule veste udlånes (begrænset antal)
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling
Kontaktpersoner: Ingeborg Jønsson – tlf 61 85 11 94 og Jørgen Jørgensen – tlf 60 96 02 75
Mødested: Torvet, Østergade – der er ingen tilmelding
Torsdag d. 23. april kl 14 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage
før. Nye medlemskort udstedes – husk at tage det gamle med ved fornyelsen.
Vi afslutter med kaffe og bankospil,
der er ingen tilmelding – alle er velkommen.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening – formand Ib Puggaard tlf 22 47 33 27
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Torsdag d. 23. april kl 19 – modeshow hos Boutique No 9
hvor vi viser forårets farver og trends, til hverdag og fest.
Laila Sko kommer og viser sandaler og sko, og har et udvalg, der kan købes denne aften.
Entre: kr 50 kr – husk tilmelding
Mødested: Boutique No 9, Søndergade 9 – tlf 75 39 17 01
Fredag d. 24. april kl 17 – børnekirke
vi begynder med en kort gudstjeneste med sang og fortælling for børn i alderen ca 4-8 år.
Efter gudstjenesten går vi over i Sognegården og spiser pizza.
Derefter kan familien nå hjem til fredagens Disney sjov.
Alle børns søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne.
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Helle Yskes tlf 75 39 20 45
Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11

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

