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Nyhedsbrev nr 2018-1 januar  

Nytårsdag d. 1. januar kl 16 - nytårsgudstjeneste  
v. sognepræst Jacob Bjorholm. 
Kirsten og Mogens Nielsen medvirker med trompet og horn. 
Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11 
 
Lørdag d. 6 januar – støt spejderne med dit juletræ 
KFUM Spejderne Holsted/Glejbjerg samler juletræer 
Glejbjerg (inden for byskiltet) 9.30 – 10.30 
Holsted (inden for byskiltet) 9.30 – 12.30 
Pris: 20,- kr pr træ. 
Læg gerne træet ud til vejen, ved postkassen med de 20 kr bundet ved. 
Er der nogen uden for byskiltet, der gerne vil ha' deres træ hentet  
så kontakt Brian - tlf 23 23 52 92 
 
Mandag d. 8. januar kl 9 – boldgymnastik 

med en fysioterapeut fra Brørup Fysioterapi som instruktør.  

Der vil blive undervist 10 gange med slutdato d. 19. marts, idet der holdes ferie i uge 7. 

Arrangør: Ældre Sagen Holsted – kontaktperson: Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  

 

Onsdag d. 10. januar kl 10-12 – seniordans 

begynder igen og slutter d. 21. marts, idet der holdes ferie i uge 7. 

Instruktør: Hanna Nielsen, Esbjerg 

Arrangør: Ældre Sagen Holsted – kontaktperson: Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

 

Onsdag d. 10. januar kl 10 – babysalmesang 

nyt hold begynder. 

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue med udgangspunkt i centrale salmer. 

Forløbet varer ca. 8 gange og er for forældre og deres børn på 0-ca. 12 mdr.. 

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne! 

Spørgsmål og tilmelding: organist Kristian Larsen - tlf 51 36 24 65, mail: kslarsenorg@hotmail.com       

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 

Onsdag d. 10. januar kl 19 – foredrag Thyge Bruun 

kommer og fortæller om sin vandretur over 3 uger i september 2017 i Nepal. 

Han har gennemgået strabadserne sammen med sin hustru Annelise. 

Pris: 40,- kr inkl. Kaffe 

Tilmelding: Nes Bech – tlf 23 31 25 06 eller Andreas Lund-Jensen – tlf 20 29 27 56 

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: Ældre Sagen Holsted 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Torsdag d. 11. januar kl 14 – foredrag Anne og Ernst Dyhre  

kommer og fortæller og viser billeder om Det skotske højland set fra en sejlbåd 

en 33 fods sejlbåd, som stævnede ud fra Kalundborg. 

Pris: 30,- kr inkl. Kaffe og kage 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 
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