
Holsted Nyt 

 

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     

Nyhedsbrev nr 2018-3 februar 

Hver torsdag kl 9-12 – sy med stofrester (applikationer) 

vi er en lille gruppe, som mødes og syr enten på symaskine eller i hånden. 

Der er materialer og symaskiner til rådighed. Du må gerne medbringe dit eget. 

Alle er velkomne også begyndere og lettere øvede.  

Vi vil i fællesskab hjælpe hinanden gennem forskellige teknikker.  

Pris: 20,- kr pr gang – det er muligt at købe kaffe og evt. bolle. 

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Onsdag d. 7. februar kl 19.30 – foredrag 

pastor Svend Kjærgaard fortæller ”Når livets mening kommer bag på dig”. 

Livsbegivenheder som ulykke, tab og arbejdsløshed efter livstruende sygdom  

kan slå et menneske omkuld, og så er det vigtigt, at have andre omkring en, 

og at der kan spire nye muligheder frem. 

Pris: 40, kr for medlemmer, for ikke-medlemmer 50,- kr 

Arrangør: Grundtvigsk Forum 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Torsdag d. 8. februar kl 14.00-15.30 – Livstræet – en cafe for alle, som har lyst 

en hyggelig eftermiddag, hvor man kan opleve en hjertevarm atmosfære, samvær med andre, 

sange fra højskolesangbogen og ikke mindst en kop kaffe med hjemmebag. 

Har du brug for kørsel til arrangementet – kontakt Mette Bjelskou tlf 20 12 18 23 

Pris: 20,- kr for kaffe 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Helle Yskes - tlf 75 39 20 45 eller 26 27 53 45  

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Mandag d. 12. februar kl 11-13 – snittekursus 

for børn med voksen ledsagelse. 

Balder Egholm fra www.snittesiden.dk kommer på besøg. 

Dette er et kursus, hvor børn og voksne kan nå at lave fine ting. 

Det er meningen, at deltagerne lærer noget, som de kan fortsætte med derhjemme. 

Materialer og værktøj er til rådighed.  

Tilmelding: gratis billet (kun børnene) på www.vejbib.dk eller tlf 79 96 53 90 - max. 14 børn  

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18  
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