
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 7 – oktober 2013 

 

Uge 41 (d. 7.-12. oktober) - bogsalg  

Biblioteket sælger ud af kasserede bøger: børnebøger, billedbøger, fagbøger og romaner. 

Kom og gør et godt køb – og find lige den bog, der mangler i din reol. 

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

 

Tirsdag d. 08. oktober kl 1930 - Kirsten og Nes i Kina – foredrag og billeder  

Kirsten og Nes vil fortælle om deres oplevelser under deres besøg hos datteren og svigersønnen.  

Entre og kaffe m/brød kr 30,-.  

Arrangør: Ældre Sagen, Kontaktperson: Nes Bech – tlf 75 39 21 28 

Mødested: Aktivitetshuset, Vestergade 17  

Onsdag d. 9. oktober kl 1930 – kunsthistoriker Jørgen Steinicke - foredrag om perioden 1814-64   
Dansk Guldalderkunst fra nyklassicisme til nationalromantik  
i forbindelse med Vejen Folkeuniversitets fokus på perioden 1814-64.  
Arrangør: Sydjysk Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitet Vejen.  
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46, 6670 Holsted – tlf 21 76 95 27 
 
Uge 42 (d. 14.-19. oktober) - legeuge i efterårsferien  

Kom og prøv gamle eller nye anderledes spil og lege på biblioteket. 

Gratis adgang for både børn og voksne. 

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

 

 

Lørdag d. 30. november kl 18-02 – Julefrokost i Medius        

Infernal og Madam Blå er klar til fest i Holsted, hvor de skal levere den musikalske underholdning. 

En super lækker julefrokost-buffet leveres som sidste år af Allan’s Diner. 

Tilmelding kan ske til festambassadørerne, hvor sidste tilmelding er d. 1. november eller ved 1400 gæster.  

Man kan finde mange flere informationer om festen på www.mediusholsted.dk ,  

hvor det også er muligt at tilmelde sit selskab. 

Prisen kr 375,- omfatter - entre, buffet, musik og underholdning  

Arrangør: Støtteforeningen for Medius Holsted – Søren Olesen tlf 40 28 44 86 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

 

 

http://www.mediusholsted.dk/

