Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 51 – august 2015
Onsdag d. 19. august kl 10 – babysalmesang
- nyt hold begynder og fortsætter de flg. 7 onsdage.
Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for børn indtil ca 1 år og deres forældre.
Efter sang, leg og bevægelse er der hver gang kaffe og hygge.
Det er gratis at deltage, og alle andre kan være med og er meget velkomne.
Yderligere oplysninger og tilmelding: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 kslarsenorg@hotmail.com
Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11
Torsdag d. 20. august kl 19-21 – Holsted Motetkor
har første øveaften efter sommerferien.
Kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 mail kslarsenorg@hotmail.com
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Onsdag d. 26. august kl 18-1930 – kom til en hyggelig aften
har du lyst til at prøve at være Ulv 1-3 klasse, Junior 4-5 klasse eller spejder 6 klasse og op.
Har du lyst til at se naturen på en anden måde, få nye venner, lære nye sange, lege og dejlige oplevelser,
så kom til en hyggelig aften. Vi mødes hver onsdag kl 18-1930
Arrangør: KFUM Spejderne Holsted/Glejbjerg – kontaktperson Inger Kristoffersen tlf 40 17 34 37
Mødested: ”Liljen”, hytten, Idrætsalle (bag Medius)
Søndag d. 30. august kl 10 – Rasmus Klump pandekagestævne
fodboldstævne for både pige- og drengehold i alderen 5-11 år, hvor alle hold spiller 4 kampe.
Stævnet afholdes for 12. gang og som i 2014 forventes op mod 2.000 spillere,
der er gratis pandekage og præmier til alle spillere - leg og underholdning,
som noget nyt kan man opleve forskellige kæledyr fra Enghave Dyre- og Naturpark.
Arrangør: HfB – kontaktperson Claus Tornhøj tlf 26 79 25 82
Mødested: Fodboldbanerne, Medius, Højmarksvej 18
Tirsdag d. 1. september kl 10-13 – Kom til terasse hygge
- og markere at vi starter igen efter sommerferien.
Kom og vær med til at indvie Midtpunktets terasse.
Vi starter med en lille rute rundt om Medius i hold, hvor der vil være sjove udfordringer og konkurrencer.
Vi ender på terassen, hvor der vil være lidt til ganen og maven.
Tag din frokost og drikkevarer med i en køleboks, så spiser vi frokost sammen.
Husk påklædning efter vejret.
Arrangør: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center – se hjemmesiden www.vejen.dk/midtpunktet
Tilmelding fra d. 17. august til: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 eller mail doha@vejen.dk
Mødested: Terassen, Midtpunktet, 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

