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Nyhedsbrev nr 2016-18 september 

September måned – Sommerfugle fotoudstilling 

Anker Pedersen fra Føvling, der har fotograferet omkring 200 af de mere end 1.000 forskellige 

sommerfuglearter, der findes i Danmark, udstiller fotos af sommerfugle,  

som findes i Vejen kommune. 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18  

Søndag d. 18. september kl 16 – koncert 
Kammerkoret Vokal Vest synger dansk kormusik fra forskellige tider, 
fra renæssancens Mogens Pederssøn til romantisk musik af Lange-Müller og Emil Hartmann, 
via Carl Nielsen til den nyere musik af Vagn Holmboe og Niels la Cour. 
Gratis adgang – alle er velkommen 
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65 
Mødested: Sankt Peders kirke, Kirkegade 4 
 
Mandag den 19. september kl. 19-20 – motionsgymnastik 
Holsted Motionsklub starter motionsgymnastik. Vi får styrket alle musklerne også lattermusklerne. 
Vi har et socialt samvær med juleafslutning og generalforsamling/afslutning på sæsonen. 
Pris: 300,- kr for hele sæsonen – de 2 første gange er gratis. 
Leder: Gudrun Thaysen Andersen. 
Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
 
Onsdag d. 21. september kl 10 – babysalmesang 

- nyt hold begynder 

babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt  

i salmerne. 

Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. 

Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0 til ca 12 mdr. 

Forløbet varer i alt ca 8 gange og er gratis. 

Alle kan være med og er hjertelig velkomne 

Tilmelding: organist Kristian Larsen – tlf 51 26 24 65 mail kslarsenorg@hotmail.com  

                     som også gerne giver yderligere information 

Arrangør: Kirkerne i Holsted 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

Lørdag d. 24. september fra kl 10-?? – 30 års jubilæum 

kom og se vores hyggelige lokaler 

og prøv kræfter med både keglebillard og snooker. 

Vi er vært med lidt godt til både gane og mave og naturligvis hyggeligt selskab. 

Alle er velkommen 

mailto:kslarsenorg@hotmail.com


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     

Arrangør: Holsted Billard Klub – kontaktperson: Finn Steiner – tlf 61 70 26 06 

Mødested: Aktivitetshuset – Holsted Billard Klub, Vestergade 17 

Mandag d. 26. september kl 19-21 – en legende vej til personlig lederskab 

oplæg ved psykoterapeut Laila Baltser og musikkonservatorieudannet Martin Baltser Rasmussen. 

Kom og vær med og hør oplægget om, hvordan du får inspiration til at kunne fremstå 

tydelig og levende. 

Oplægget er for alle og kan med fordele bruges til inspiration til mennesker,  

der arbejder med mennesker. 

Så kom og vær med, det bliver sjovt og inspirerende. 

Pris: kr 150,- (medlemmer kr 100,- / Den Gyldne Oase – www.dengyldneoase.dk) 

Tilmelding: Karin Andreasen - due49@hotmail.com / sms 28 83 26 23 

Mødested: Hotel Postgården, Østergade 2  

Fredag d. 30. september kl 14-17 – frivillig fredag 

dette års tema er ”Veje til deltagelse”, hvor der sættes fokus på, hvordan flere får mulighed for 

at deltage i frivillige fællesskaber. 

Kom og mød mange frivillige foreninger fra Vejen kommune og hør om hvordan de fungerer. 

kl 15-16 kom og hør Sisse Fiskers foredrag ”Livets opskrift”.  

Standene er åbne under hele arrangementet. 

Der er mulighed for at købe kaffe, the og kage.  

Entre: det er fri adgang til arrangementet  

Arrangør: Åparken, Åstruplund, Blomsterengen og Midtpunktet 

Kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 mail doha@vejen.dk  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
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