
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 5 – september 

 

Søndag d. 1. september kl 14 – Højskoleeftermiddag 

Cand. Theol. Anne Mette Grønborg Sørensen prædiker i Holsted Kirke, og holder derefter  

foredrag i Sognegården, emne: ”Jeg kender et land”, hvor vi får kaffe/the.  

Mødested: Holsted Kirke, Vestergade 11. Alle er velkommen. 

Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Menighedsrådet – tlf 76 78 15 45 

Fredag d. 6. september kl 2030 – Søs Fenger koncert  

Vælg koncert med mad til 450 kr eller kun koncert til 300 kr. Biletter bestilles på tlf 38 40 55 00. 

Der er også mulighed for at kombinere koncert med lækker middag i vores Bøfhus. 

Arrangør: Centralhotellet, Storegade 82 – tlf 38 40 55 00 www.centralhotelletholsted.dk  

 Torsdag d. 12. september kl 14-16 – Seniordans 

Vi danser 12 torsdage. Pris kr 200,-. Første gang betragtes som prøve. 

I pausen kan der i cafeteriet købes kaffe/te og boller/kage. 

Instruktør: Sonja Sørensen.  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18. Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op.  

Arrangør: Ældre Sagen i Holsted – kontaktperson Kaj Kristiansen tlf 75 39 29 79  

Lejlighedskor ved kirkerne  

Kirkerne i Holsted indbyder til et lejlighedskor for voksne i alle aldre. 

Øveaften kl 19-21 tre aftener i september torsdag d. 12., mandag d. 16. og torsdag d. 26.. 

Vi slutter med at medvirke ved høstgudstjenesten i Holsted kirke søndag d. 29. sept. kl 10. 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15. Tilmelding er ønskelig, men ikke nødvendig. 

Henvendelse: Kristian S. Larsen – tlf 51 36 24 65 – mail kslarsenorg@hotmail.com   

 

Tirsdag d. 1. oktober kl 0930-1200 – Faldfrit liv, ældre & sundhed  

Lis Puggaard, en af landets førende eksperter indenfor bl.a. hverdagsrehabilitering  

samt ældre og idræt, fortæller om livskvalitet og hvad du selv kan gøre for at forebygge fald, 

sygdom og bevarelse af rørlighed.  

Vejen kommune informerer endvidere om deres nyeste indsats i forhold til faldforebyggelse. 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Arrangør: Vejen kommune, social & ældre.  

Tilmelding: senest d. 13. sept. – mail lbju@vejenkom.dk eller tlf 79 96 64 39  
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