
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 40 – februar 2015 

Mandag d. 16. februar kl 19.30 – Dresden foredragsrække 

barokbyen Dresden og dens senere historie – vi ser på de mange seværdigheder. 

Foredragsholder cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Steinicke. 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening – se mere www.sydjyskkunstforening.dk 

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Jørgen Steinicke - tlf 50 95 21 57 

Tirsdag d. 17. februar kl 19.30 – Hvad skal vi bruge bibliotekerne til 

centerleder Dorte Skot-Hansen, Københavns Universitet vil fortælle om folkebibliotekerne i en internettid. 

Entre: 50,- kr inkl. kaffe og the. 

Arrangør: Holsted Bibliotek og Grundtvigsk Forum 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90  

Onsdag d. 18. februar kl 10 – babysalmesang nyt hold begynder  

Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca 12 mdr. og varer ca 8 uger. 

Alle kan være med og er hjertelig velkomne. Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de 

allermindste med udgangspunkt i salmerne. Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille 

snak. Kurset ledes af kirkesanger, sognepræster og organist, som gerne giver yderligere informationer 

og modtager tilmelding – mail kslarsenorg@hotmail.com – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 

Onsdag d. 18. februar kl 19-20.30 – 2 hjertestartere kommer til byen 

Kunsten at redde liv kommer med 2 udendørs hjertestartere, der vil blive placeret: 

Centralhotellet, Storegade 82 og Holsted Dyreklinik, Østergade 2. 

Det starter med overrækkelsen af hjertestarterne og hjertestarterskabene. 

Derefter vil Kunsten at redde liv’s førstehjælpsinstruktør give kursus i brugen af hjertestarteren. 

Vi opfordrer alle, til at deltage i dette gratis kursus, hvor der bliver gennemgået, 

hvad man skal gøre, hvis vi en dag får brug for vores hjertestarter. 

Stor tak til de sponsorer og Kunsten at redde liv, der har gjort det muligt,  

at vi nu får 2 hjertestartere, som vi frit kan komme til hele døgnet. 

Kaffe og kage pris: kr 40,- 

Vi glæder os til at se jer – ingen tilmelding 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønnerforening og Kunsten at redde liv 

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 

Fredag d. 20. februar kl 17 – børnekirke 

vi begynder med en kort gudstjeneste med sang og fortælling for børn i alderen ca 4-8 år. 

Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og spiser pizza.  

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 9 – kontaktperson Helle Yskes – tlf 75 39 20 45  
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