
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.6670holsted.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 2019-2 januar  

Mandag d. 21. januar kl 19-21 – foredrag 

”Liv i sproget” foredrag om det danske sprog 

ved professor og centerleder ved H. C. Andersen Centret i Odense Johs. Nørregaard Frandsen. 

Pris: 75,- kr (50,- kr for medlemmer) inkl. kaffe/the 

Arrangør: Holsted Bibliotek og Grundtvigsk Forum  

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

Torsdag d. 24. januar kl 14 – i sejlbåd tværs gennem Sverige 

Anne og Ernst Dyhre kommer og fortæller og viser billeder fra deres sejltur. 

Om båden, sejladserne og opgavefordelingen om bord, og den spændende tur,  

gennem Gøtakanalen 190 km, langs Sveriges østkyst, syd om Sverige og tilbage til Kolding. 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og kage 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42  

Torsdag d. 31. januar kl 17.30-20.00 – fællesspisning  

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

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. Undervejs vil der være fællessang.  

Pris: 70,- kr (betales ved tilmelding) 

Tilmelding: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – senest d. 25. januar – max 70 personer 

                     Mangler du kørsel – kontakt Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Arrangør: Menighedsrådet, Ældre Sagen, Holsted Pensionistforening og Midtpunktet 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Fredag d. 8. februar kl 18-23 – vinterfest 

middag med 2 retter mad, musik og dans. 

Pris: 220,- kr (excl. drikkevarer) 

Tilmelding: Aage Feddersen – tlf 20 40 72 49, Kis Puggaard – tlf 60 92 66 72  

                     eller Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 

                     – senest d. 31. januar - alle er velkommen 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 
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