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Nyhedsbrev nr 2019-7 april 

Lørdag d. 30. marts kl 9-16 – ophørsudsalg 

kom og tøm butikken.  

Bad, køkken, garderobe, skydelåger, greb, belysning og meget mere – vi handler om priserne. 

Mødested: Holsted Køkkenet, Søndermarken 18 – tlf 40 11 85 02 www.holstedkokkenet.dk  

Onsdag d. 10. april kl 19.30 – dialektaften  

dialektaften ved lokale kræfter med forskellige dialektindslag suppleret med sange. 

Der serveres sønderjysk kaffebord. 

Pris: 50,- kr (40,- kr for medlemmer)  

Arrangør: Grundtvigsk Forum 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15   

Torsdag d. 11. april kl 14-ca 15.30 – Livstræet en cafe for alle, som har lyst 

kirkerne i Holsted inviterer til en hyggelig eftermiddag,  

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

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

Vi glæder os til at se jer.  

Har du brug for kørsel til arrangementet kontakt Mette. 

Arrangør: Kirkerne i Holsted - Helle Yskes og Mette Bjelskou – tlf 20 12 18 23 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Torsdag d. 11. april kl 19 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne.  

Derefter fortæller Finn Rønnow om sit liv som præst i Sydslesvig. 

I Sydslesvig er præsten en uundværlig ”altmuligmand”.  

Finn er en af Holsteds bysbørn, som vi kan være stolte af  

– så mød op og bliv klogere på Sydslesvig. - Alle er velkommen 

Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson: Erling Schellerup – tlf 75 39 23 58 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Søndag d. 14. april kl 14.30 – søndagscafe 

musiker Jens Sandager kommer og underholder med sin glade musik,  

som spilles på forskellige instrumenter. Som festmusiker har han underholdt i mere end 33 år.  

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe 

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

Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19 

 

http://www.holstedkokkenet.dk/


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     

Torsdag d. 25. april 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 – tidligst d. 12.4. og senest d. 19.4. – max 70 personer 

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

Arrangør: Ældre Sagen Holsted 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  
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