Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-2 januar
Tirsdag d. 16. januar kl 19 - nytårskoncert
Vejen Gardens Brassband byder det nye år velkommen med festlig og iørefaldende musik.
Gratis adgang - alle er velkomne.
Arrangør: kirkerne i Holsted - kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4

Onsdag d. 17. januar kl 19-21 – foredrag
mød den kendte journalist og TV-vært Abdel Aziz Mahmood, der ud fra sin bog:
”Hvor taler du flot dansk” vil fortælle om sit liv som dansk-palæstinenser
og om sin vellykkede integration.
Kaffe/te og brød kan købes.
Entre: 75,- kr (for medlemmer af KUGLEN 50,- kr)
Billetter kan købes på www.vejbib.dk på bibliotekerne eller ved indgangen.
Arrangør: Holsted Bibliotek, Midtpunktet, Grundtvigsk Forum Holsted og Medius med støtte
fra Kulturelt Samråd i Vejen kommune.
Mødested: Hal 1, Medius, Højmarksvej 18

Fredag d. 19. januar kl 16 – fernisering på udstilling
med Fritze Lundstrøm og Regin Jørgensen med nordiske motiver,
især fra Norge, Grønland, Svalbard og Færøerne – udstillingen slutter d. 4. februar.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson: Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – åben: lørdag-søndag kl 13-17 samt efter aftale

Torsdag d. 25. januar kl 19.30 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen bankospil.
Entre: fri entre
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson: Ninna Fink tlf 53 29 55 40
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Mandag d. 29. januar kl 14-16 – underholdning
Kirsten og Bent Sørensen fra Lintrup kommer og spiller dejlig musik,
der spilles også op til fællessang.
Pris: 40,- kr inkl. Kaffe og brød – betales ved tilmelding i Medius
Tilmelding: senest d. 22. januar
Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 mail doha@vejen.dk
Mødested: Medius, Højmarksvej 18

Mandag d. 29. januar kl 19.30 – foredrag
Svalbard, de lyse nætters poesi - ved Fritze Lundstrøm, Visual artist og kunstformidler.
Foredraget holdes i forbindelse med en nordisk udstilling med værker af
Fritze Lundstrøm, den færøske maler, Regin Jørgensen og Maria S. Kjarval fra Island.
Svalbard er smukt, uforstyrret og eventyrlig, et af de sidste relativt urørte vildmarksområder.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson: Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – åben: lørdag-søndag kl 13-17 samt efter aftale
Torsdag d. 1. februar kl 17.30-20.00 – fællesspisning
vi er ikke rigtig unge og vi er ikke rigtig gamle.
Med dette slogan vil vi invitere borgere i Holsted og omegn.
Kom og mød andre i socialt samvær, hvor du kan nyde det ”gode måltid”.
Undervejs vil der være fællessang.
Der vil blive serveret en varm ret, dessert, kaffe og en småkage.
Der er vand på bordene. Du er velkommen til selv at medbringe drikkevare.
Pris: 70,- kr (betales ved tilmelding)
Tilmelding: Midtpunktet – tlf 24 80 15 96, mail doha@vejen.dk
senest d. 25. jan. – max 70 personer
Arrangør: Holsted Menighedsråd, Ældre Sagen Holsted, Holsted Pensionistforening og Midtpunktet
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 8. februar kl 18-23 – vinterfest
middag – 2 retters menu samt kaffe og småkager
dans og musik: Bjarne Hansen
Pris: 220,- kr (excl. Drikkevarer)
Tilmelding: Alice Foght – tlf 60 83 11 26, Kis Puggaard – tlf 60 92 66 72, Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69
senest d. 1. februar – alle er velkommen
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Centralhotellet, Storegade 82

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

