Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 52 – september 2015
Fredag d. 4. september kl 16 – fernisering på udstilling af 7 malere
fra Sønderjysk Maler Sammenslutning af 1935 (SMS 1935), der i år fejrer 80 års jubilæum.
Dengang som i dag skulle alle foreningens medlemmer have tilknytning til Sønderjylland.
Der er fernisering kl 16, hvor der bydes på et glas vin m.m..
Udstillingens sidste dag er d. 20. september.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – læs mere www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57
Onsdag d. 9. september kl 19 – ”Endnu et bette nøk” på den jyske hede
et foredrag om københavnerplantagen Baldersbæk.
Den jyske fortælling om tankerne, historien og arbejdet bag reetableringen af lystskoven
omkring københavnerplantagen Baldersbæk og tv udsendelserne ”københavnere på heden”.
Ved bestyrelsesmedlem i ”Foreningen til bevarelse for formidling af natur og kulturmiljøet
i de danske skove”: Ilse Due
Entre: 25,- kr
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Søndag d. 13. september kl 14-16 - Naturens dag / Naturen hvor du bor
Vi kommer helt tæt på de dyr og vækster, der lever i området.
Naturvejlederen står klar med grej, så der kan fanges insekter og andet spændende i åen.
Se naturen i området.
Aktiviteter for store og små.
Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring praktisk tøj.
Arrangør: Museet på Sønderskov – kontaktperson naturvejleder Sam B. Sørensen tlf 40 29 37 66
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23
Mandag d. 14. september kl 19-20 – motionsgymnastik
Holsted Motionshold starter motionsgymnastik.
Vi får styrket alle musklerne også lattermusklerne.
Vi har et socialt samvær med juleafslutning og generalforsamling/afslutning på sæsonen.
Pris: kr 300,- for hele sæsonen - de 2 første gange er gratis.
Leder: Gudrun Thaysen Andersen.
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

