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Nyhedsbrev nr 15 – februar 2014 

 

fra d. 4. februar – hver tirsdag indtil sommerferien kl 14-1530 – IT hjælp  

få hjælp til at oprette og sende mails, bruge usb-stik, søge på nettet, komme i gang med Nem ID 

og digital post fra det offentlige, hente musik, ebøger og netbøger m.m.. 

Aftal eventuel en tid på tlf 79 96 53 90 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90 

Tirsdag d. 4. februar kl 1630 – fyraftenssang i Holsted Kirke 

vi drikker en kop kaffe i våbenhuset fra kl 1630 og synger sammen fra kl 1645. 

Dine Nielsen vælger og kommenterer salmerne – gratis adgang – alle er velkomne 

Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11 – kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65 

Onsdag d. 5. februar kl 1930 – Narnia bøgerne  

formand for C. S. Lewis Selskabet, Jakob Sandal fortæller om Narnia bøgerne, 

som kan læses af både børn og voksne. Entre incl. kaffe og te: kr 50,- 

Arrangør: Holsted Bibliotek i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Folkeuniversitetet. 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Fredag og lørdag d. 7.+8. februar – kæmpe aktivitetsweekend for børn og voksne 

vi vil lave en kanon weekend for hele familien, 

der vil være aktiviteter som rock fall, kæmpe hoppeborge, adrenalinbane, minigolf, snappy dragon osv., 

der vil også være en afdeling til de mindste (0-5 år) med hoppeborge osv. 

Åben: fredag kl 15-21 og lørdag kl 10-16  

Pris: 75 kr pr barn pr dag – 2 dage 125 kr, grupper pr dag (15 børn) 60 kr pr barn 

Arrangør: De blå spejder i Holsted 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  

Mandag d. 10. februar kl 19 – Afstemningsfest  

generalsekretær Jens Christiansen: Det danske sprogs fremtid? 

Arrangør: Grænseforeninger i Holsted, Brørup og Vejen 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Torsdag d. 13. februar kl 14 – ”min tur med rygsæk” 

Anne Kamuk fortæller om sin tur sammen med en veninde, der varede 4 måneder, 

hvor de på turen besøgte Nepal, Thailand, Australien og vestkysten af USA. 

Pris incl. kaffe: kr 30,- - alle er velkommen 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening – kontaktperson Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

 


