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Nyhedsbrev nr 2019-8 april 

12., 13. og 14. april – KIA Handhall Cup 

de 2 håndboldklubber FSH Holsted og Vejen HK arrangerer håndboldstævnet. 

175 hold fra 30 forskellige klubber gæster lokalområdet, og der vil være masser af aktivitet 

i Medius Holsted, Vejen Idrætscenter og Rødding Hallerne.  

Kontaktperson: Erik Hansen – tlf 30 29 00 25. 

Læs hele programmet: http://trackmyleague.com/web/da/cup/view?id=1385  

19., 20. og 21 april kl 11-17 – kunstrunden i Sydvestjylland      

det er ganske gratis - åbent hus hos i alt henved 100 kunstnere/gallerier og museer  

fra grænsen i syd til Ringkøbing Fjord i nord og fra Blåvand i vest til Vejen i øst. 

Dorit Knudsen viser en del af sin store keramiske produktion,  

og gennem de 3 dage kan man følge med i den spændende rakubrænding  

– en sjov oplevelse for såvel børn som voksne. 

I Galleri 46 vil Jørgen Steinicke vise både lidt ældre, men ikke så ofte udstillede værker,  

såvel som en række ganske nye. Der vil være udsalg på en række malerier, akvareller  

og tegninger til særdeles små penge.  

Kaffe på kanden hele dagen og forhåbentlig tid til en snak med alle gæster. 

Mødested: Dorit Knudsen, Lykkeskærvej 13 og Galleri 46, Fredensgade 46  

Tirsdag d. 23. april kl 11-12 – gå fodbold 

har du lyst til at sparke til en bold, men er måske lidt slidt i knæene og vil undgå skader, 

så kom og spil gå fodbold med os. - Det er forbudt at løbe og lave vilde taklinger. 

Vi spiller hver tirsdag, hvis vejret er til det. Meld jer til eller mød bare op.  

Arrangør: Midtpunktet – tovholder: Anne-Lene og Michael 

Mødested: Multibanen bag Medius, Højmarksvej 18 

Onsdag d. 24. april kl 19.30 – forårskoncert 

Holsted Musiklaug afholder forårskoncert. Programmet består af let klassisk musik.  

Dirigent Jesper Allin. Efter koncerten kaffebord. 

Pris: 20,- kr incl. kaffe og kage – alle er velkommen 

Arrangør: Centerrådet Blomsterengen 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Torsdag d. 25. april kl 14 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne. På valg Edith Hansen, Karl Grøndal og Kaj Lassen. 

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.   

Annemette Schiøler fra Danske Seniorer fortæller om organisationen.  

Skal vi være en del af organisationen? 

Vi afslutter med kaffe og bankospil – alle er velkommen. 

http://trackmyleague.com/web/da/cup/view?id=1385


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     

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening.  

kontaktperson: Aage Feddersen (formand) – tlf 20 40 72 49 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Søndag d. 28. april kl 16 – koncert med Fortuna-koret, Silkeborg  

kormusik af bl.a. Verdi, Carl Nielsen og Michael Bojesen. 

Gratis adgang – alle er velkommen 

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

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 

Fredag d. 3. maj kl 13 - ½ dags udflugt til Askov Højskole 

hvor vi kl 14 får en rundvisning af forstander Rikke Holm. 

Vi kører i egne biler. Ønskes transport betales 20,- kr pr person til chaufføren. 

Tilmelding og betaling: senest d. 26. april i Midtpunktet  

                                          – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96  

Pris: 50,- kr inkl. rundvisning, kaffe og kage 

Mødested og arrangør: Midtpunktet, Højmarksvej 18  
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