Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 54 – oktober 2015
Fra onsdag d. 23. sept. til torsdag d. 8. oktober – udstilling om Læger uden Grænser
Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp.
Udstillingen en foto- og plancheudstilling bliver vist i samarbejde med
Sydjysk Kunstforening, der i øjeblikket arbejder med projektet ”Kunst uden grænser”.
39 kunstnere har doneret et værk, som bliver solgt på en auktion søndag d. 11. oktober i
Galleri 46, Fredensgade 46 til fordel for netop Læger uden Grænser.
Læs mere på www.vejbib.dk eller http://sydjyskkunstforening.dk/kunst-uden-graenser
Mødested: Holsted bibliotek, Højmarksvej 18
Torsdag d. 1. oktober kl 9-10.30 – influenza vaccination
gratis vaccination for kronisk syge, førtidspensionister og alle over 65 år (husk sygesikring)
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening og Danske Lægers Vaccinations Service
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag d. 3. oktober kl 10-15 – kæmpe loppemarked i Medius
mange forskellige stande med f.eks. fiskegrej, antik, børnetøj, tupperware, pynteting og møbler.
Pengene for standene går til Broen Vejen, der støtter udsatte unge til en aktiv fritid (over 20 unge).
Hallejen er sponseret af Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF).
Arrangør: Broen Vejen – kontaktperson Luna Nissen tlf 28 60 99 46
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Tirsdag d. 6. oktober kl 13-16 – besøg hos Anton Stormlund
hvor der er fokus på videnskab, teknik og musik.
En række antikker telegrafmaskiner og en samling større dampmaskiner, som alle kan bringes
i funktion, men vigtigst er de 4 store underholdningsorgler, som i deres funktion er kopier af
de rigtige kinoorgler, der oprindeligt lavede lyd til datidens stumfilm.
Besøget afsluttes med at synge nogle populære kendte melodier.
Arrangementet er gratis – medbring gerne din egen kaffe og kage.
Tilmelding: Sker ved henvendelse i Midtpunktet (max 30 deltagere)
kontaktperson Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Det gamle Missionshus, Kirkevænget 5
Torsdag d. 8. oktober kl 14 – Marie Finne foredrag
Danmarks 1. kvindelige telegrafist
Pris: 30,- kr (incl. kaffe)
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
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

