Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 46 – maj 2015
Søndag d. 17. maj kl 19.30 – forårskoncert
Holsted Motetkor synger sammen med Nr. Bjert et farverigt program af kendte og mindre kendte
korsatser, bl.a. ”Våren, våren er i brud” (Carl Nielsen) og ”Like a mighty River” (M. Alfsen),
desuden fløjtemusik og fællessalmer.
Pris: gratis adgang – alle er velkomne!
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Tirsdag d. 19. maj kl 19 – invitation til stiftelse af foreningen ANLÆGGETS VENNER
vi mødes på det grønne område ved Dyreparken.
Vi serverer gratis kaffe og kage – på gensyn i anlægget.
Arrangør: Holsted Lokalråd – kontaktperson: Brian Thaysen tlf 40 13 94 00
Mødested: Anlægget, Særmarksvej
Torsdag d. 21. maj kl 19-20.30 – gratis kursus i brug af hjertestarter
med hjælp fra sponsorer og Kunsten at redde liv har vi nu fået 3 udendørs hjertestartere,
der er placeret følgende steder: Holsted Dyreklinik, Østergade 2 – Centralhotellet, Storegade 82
og Go On, Storegade 21 - som man frit kan komme til hele døgnet.
Stor tak til alle, der har gjort dette muligt.
Kunsten at redde liv kommer denne dag og giver et gratis kursus i brugen af hjertestartere.
Alle opfordres til at deltage i dette gratis kursus, hvor det bliver gennemgået, hvad vi skal gøre,
hvis vi en dag får brug for en hjertestarter - der er ingen tilmelding.
Kaffe og kage: Pris 40,- kr
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening i samarbejde med Kunsten at redde liv
Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 – tlf 38 40 55 00
Tirsdag d. 26. maj kl 14-16 – kom og se ”Knuderevyen”
Knudepunktets teatergruppe spiller en revy, der varer 2 x 30 min.
De er 12 mand (incl. musik, sluflør og instruktør).
I pausen drikker vi kaffe, der er plads til 80 mennesker.
Pris: 30,- kr incl. kaffe og brød
Arrangør: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center – tilmelding: Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: Midtpunktet - Medius, Højmarksvej 18 – se hjemmesiden www.vejen.dk/midtpunktet

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

