
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 8 – oktober 2013 

Søndag d. 20. oktober kl 10 - 16 – kvalitet og go’e historier    

Velkommen til en inspirerende dag sammen med Sydvestjyske Gårdbutikker og Kunsthåndværk. 

15 gårdbutikker viser, hvad de producerer og sælger - "snak med udstillerne - de kan den go´e historie.". 

Tag hele familien med. Man kan se arbejdende værksteder, se og købe keramik, tøj, hobbyartikler, glas, 

smykker, brugskunst, plantestativer i jern og alle former for hjemmeproducerede sunde gode fødevarer og 

meget andet. Der er også mulighed for at købe sin søndags frokost fremstillet af gårdbutikkernes produkter 

og eftermiddagskaffe kan også købes. 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Bo Vonsbæk – tlf 75 39 34 34, 25 13 70 34 

Fredag d. 25. oktober kl 16 - fernisering på kunstforeningens 2. 10 års jubilæumsudstilling    

med Ingrid Kathrine Villesen, maleri og Lis Andersen, skulptur. 

Rundvisning ved Jørgen Steinicke onsdag d. 30. oktober kl 19-21 

Udstilling: 25. oktober – 12. november og åben i 3 weekender lørdag/søndag fra 13-17.  

Arrangør: Sydjysk Kunstforening, Galleri 46, Fredensgade 46 – www.sydjyskkunstforening.dk  

Mandag d. 28. oktober kl 1630-1900 - bogcafe  

Biblioteket inviterer alle læselystne til Bogcafe. 

Personale fra biblioteket vil personligt og engeret præsentere en perlerække af nye og ældre bøger. 

Kom til en aften i inspirationens tegn. Gratis adgang. Der er kaffe på kanden og lidt til den søde tand. 

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

Torsdag d. 31. oktober kl 13-19 - Halloween  

Vi fejrer Halloween med bl.a. forskellige konkurrencer, opgaver, historier og uhyggelig mad. 

For børn i alderen 6 til 12 år. Gratis adgang. 

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

Torsdag d. 31. oktober kl 19 – Sangaften i Sognegården  

”Lær den danske salmeskat på en time” 

på syng-og-spil-dansk-dagen ved sognemedhjælper cand. Mag. Martin Frøkjær-Jensen, Tilst. 

Arrangør: kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian S. Larsen – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15   

Søndag d. 10. november kl 17-21 – Morten’s aften  

Vi serverer Mortens and, med traditionelt tilbehør - 

brune og hvide kartofler, rødkål, fyldte æbler, franske kartofler og dejlig smagfuld andesovs. 

Under middagen supplerer Bjarne Hansen, Holsted med hyggemusik. 

Pris pr kuvert: kr 225,-, bordbestilling - tlf 75 39 21 61 

Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 – tlf 75 39 21 61 www.skovpavillonen.dk   

http://www.sydjyskkunstforening.dk/
http://www.skovpavillonen.dk/

