
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 45 – maj 2015 

Onsdag d. 6. maj kl 14-16 – indvielse af Midtpunktet Holsted Aktiv Center 

der bydes velkommen med officielle taler og hyggelig samvær.  

Midtpunktet – Holsted Aktiv Center er Vejen kommunes nye aktivitetstilbud i Holsted, 

der er skabt til at rumme aktiviteter, motion og social samvær, for borgere 60+ og 

førtidspensionister fra Vejen kommune.  

Kom og kik – vi byder på en let anretning – håber vi ses. 

Arrangør: Midtpunktet – Holsted Aktiv Center  

Kontaktperson: aktivitetsleder Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 doha@vejen.dk  

Mødested: Medius, hal 1, Højmarksvej 18    

Søndag d. 10. maj kl 10-12 – Skovens dag 

temaet er ”Skoven og fremtiden”. 

Igen i år har vi sammen med naturvejlederen lavet et super arrangement, 

som foregår i Ålund plantage omkring Spejderhytten, 

der vil være forskellige aktiviteter rundt i plantagen med spejderne, guidede ture 

med naturvejlederen og andre spændende fortællere. 

Der vil være aktiviteter for både børn og voksne, ung som gammel. 

Turleder: naturvejleder Sam B. Sørensen – tlf 40 29 37 66 

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afd. – kontaktperson Kaj Lassen 75 39 21 69 

Mødested: Spejderhytten, Guldagervej 2 – der er ingen tilmelding 

Mandag d. 18. maj kl 14-16 – hvad sker der hos vandrestaverockerne? foredrag 

kom til et bragende og morsomt foredrag med masser af gode grin med Christine Feldthaus. 

Hver 3. husstand i Danmark bebos af mennesker, som er fyldt 60 år!  

Og der kommer flere og flere. 

Indlægget kommer tættere på aldersgruppen 60+ og tegner portrætter af livsnormer, 

adfærd og interesser hos den stærkt sammensatte gruppe af vidt forskellige individer. 

Pris: 75,- kr inkl. kaffe og brød  

Tilmelding: senest d. 11.maj – kontaktperson Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 doha@vejen.dk  

                                                        hver mandag kl 10-12 

Arrangør: Midtpunktet – Holsted Aktiv Center 

Mødested: Medius, hal 1, Højmarksvej 18 
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