
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 35 – december 2014 

Torsdag d. 4. december kl 14.00 – underholdning 

Frelsens Hær fra Esbjerg underholder. I pausen drikker vi kaffe. 

Pris: 30,- kr inkl. kaffe 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42  

Lørdag d. 6. december kl 8-15 - gigant-håndbold julestævne 

afslutnings- og julestævne for ungdoms-spillere i alderen 4-12 år med minimum 500 spillere, 

der er julelotteri med gaver sponseret af lokale butikker og firmaer. 

Arrangør: Håndboldklubben FSH 88 og JHF kreds 7 - kontaktperson Erik Hansen - tlf 30 29 00 25 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Mandag d. 8. december kl 10 – julesjov  en dag med aktivitet og fællesskab  

vi indbyder til juleaktivitetsdag, hvor alle juleaktiviteterne foregår i bevægelse,  

så det kan give sved på panden. Alle kan deltage i aktiviteterne – med eller uden rollator/kørestol. 

Vi er aktive fra kl 10-11. Bagefter drikker vi kaffe og synger et par sange. 

Medbring godt humør, tøj du kan bevæge dig i og evt. en nissehue. 

Pris: kr 10,- (for kaffe). Aktivitetstilbud drejer sig fortrinsvis om personer 60+.  

Tilmelding: senest mandag d. 1. dec. - til aktivitetsleder Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 eller doha@vejen.dk   

Arrangør: Holsted Aktivitetscenter 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Onsdag d. 10. december kl 19.30 – julemøde 

med fællessang, fortælling og hygge, sammen med organist og forfatter Karen Hanne Munk. 

Arrangør: Grundtvigs Forum Holsted 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Mandag d. 15. december kl 10 - ca 14 – julefrokost 

dejlig mad, julestemning og underholdning er på programmet. 

Som afslutning på det første år i det nye aktivitetscenters eksistens indbydes du hermed 

til julefrokost, med alt hvad dertil hører: 

   - julemenu med sild, fiskefilet, mørbrad, risalamande og kaffe 

  - julefortælling ved Inga Vestergaard Andersen, som fortæller en af Selma Lagerlöfts legender 

   - musikalsk underholdning ved ”Duetten” Pia og Ovin. 

Pris: Alt dette får du for kr 100,-, drikkevarer købes i baren 

Tilmelding: senest mandag d. 8. dec. - til aktivitetsleder Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 eller doha@vejen.dk 

Arrangør: Holsted Aktivitetscenter 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
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