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Nyhedsbrev nr 2018-7 april 

Tirsdag d. 3. april kl 9.30 – 10.30 – motion i det fri – og 13 gange frem til og med 26. juni 

få brugt hele kroppen, pulsen op og rørt lattermusklerne. Alle kan være med på hvert sit niveau. 

Du sætter selv dine grænser og kan holde pause, når det er nødvendigt. 

Vi laver motion i en time, hvorefter vi drikker kaffe sammen. Hvis vejret er dårligt går vi indenfor. 

Tovholdere: Mikael Vittrup og Dorthe Hallen – alle er velkomne 

Mødested: Midtpunktets terrasse, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24801596.  

Onsdag d. 4. april kl 19.30 – foredrag 

vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard vil fortælle om politiets arbejde på godt og ondt. 

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

Arrangør: Grundtvigsk Forum 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Torsdag d. 5. april kl 17 – fyraftensarrangement 

kom og se de flotte nye kreative læringsrum. 

Alle interesserede inviteres til at høre om de pædagogiske tanker, der ligger bag 

og vi vil gerne drøfte muligheder for samarbejde. 

Arrangør: Højmarkskolen og arkitekterne ”Palmelund” 

Mødested: Højmarkskolen, Højmarksvej 16  

Mandag d. 9. april kl 10-12 – mal på sten 

vi maler på sten eller skifer, medbring selv materialer.  

Vi er en gruppe som hjælper hinanden med tips, guidning og hygge. 

Tovholder: Kirsten Tollak og Pia Lykke Madsen 

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

Tirsdag d. 10. april kl 16.15 – fyraftensang 

fra kl 16.15 kaffe/the i våbenhuset – kl 16.30 sang i kirken 

graver Marianne Pedersen vælger salmer. 

Gratis adgang – alle er velkomne 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 

Torsdag d. 12. april kl 17-18 – natur træning - og efterfølgende 13 torsdage (juli måned undtaget) 

kan du lide fuglefløjt og frisk luft – så er dette noget for dig! 

Vi er en gruppe seniorer, der brænder for at bevæge os i naturen. 

Vi vil med dette tilbud også give dig muligheden for at træne øvelser i det fri. 

Du har her muligheden for at være udenfor, imens du får rørt hele kroppen, 

samt brugt dine lattermuskler i fællesskab med andre.  



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: Midtpunktet 

Tovholdere: Asta Davidsen – tlf 26 61 41 42, Lis Boisen – tlf 51 55 61 24, 

                      Edel Pedersen – tlf 20 77 19 51, Anna Schultz – tlf 31 67 46 00 

Mødested: Skovpavillonen, Vestergade 23   

Søndag d. 15. april kl 14.30 – søndagscafe 

”Star Trio”, som består af 3 glade piger, kommer og spiller på harmonika. 

De medbringer sanghæfter, så alle kan synge med på melodier fra bl.a. ”giro 413”. 

De sørger altid for godt humør og god underholdning. 

Pris: 40,- kr inkl. Kaffe 

Arrangør: Ældre Sagen – kontakt: Mary Ann Pedersen – tlf 21 25 91 54 

Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19  

Mandag d. 23. april kl 17.30-20.00 – fællesspisning 

kom og mød andre i socialt samvær, hvor man kan nyde det ”gode måltid”. 

Undervejs vil de være fællessang. 

Der vil blive serveret en varm ret, dessert, kaffe og en småkage. 

Der er vand på bordene, men man er velkommen til selv at medbringe drikkevarer. 

Pris: 70,- kr 

Tilmelding og betaling: tidligst d. 3. april og senest d. 13. april –  

                                           Midtpunktet, Højmarksvej 18 – tlf 24 80 15 96 

Arrangør: Ældre Sagen 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15   
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