
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  

Nyhedsbrev nr 9 – november 2013 

Hver mandag kl 19.30 sidste gang d. 16. december – julebanko 

der kan vindes ænder og kontanter (bankospillet er røgfrit), medbragt mad & drikkevarer må ikke nydes 

Arrangør: Det Danske Spejderkorps, Holsted – Blå spejder 

Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23  

 

Tirsdag d. 12. november kl 0930 - dagplejedag  

Forskellige aktiviteter for de yngste. Alle er velkommen – også forældre. Gratis adgang. 

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

Onsdag d. 13. november kl 19.00 – koncert med familien Pultz  

familien består af Kirsten og Karsten og deres tre børn Benedicte, Jakob og Frederik. 

Forældrene er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og børnene spiller hver på et blæseinstrument. 

Siden 2006 har familien givet over 100 koncerter, hvor alle spiller sammen og synger korsang. 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 – gratis adgang, alle er velkommen 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

 

Fredag d. 15. november kl.19.30 - Jubilæumsfest i Galleri 46. 

Den nydannede Willerslev Kvartet spiller musik med rødder i den svenske visetradition. 

Vinsmagning ved Stationskiosken og præsentation af bogen Kultour  

– en langsom kulturrejse fra Holsted til Rom ved Jørgen Steinicke.  

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

Lørdag d. 16. november kl 10-13 - rejse-cafe  

Tag med ud i verden og hør om et nyt rejsemål. Rejsemål offentliggøres senere. Gratis adgang.  

En ”ekspert” giver gode råd om rejsemålet og vi formidler rejselitteratur krydret med smagsprøver. 

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

Mandag d. 18.november kl. 19.30 - Toscana fra etruskisk frodighed til romansk inderlighed.  

Foredrag ved kunsthistoriker Jørgen Steinicke: Det første af 4 foredrag om kunsten og historien i  

Toscana uden for Firenze. Foredragsrækken er optakt til Sydjysk Kunstforenings  

kunstrejse til Toscana ca. 26. maj til 2. juni 2014. I samarbejde med Folkeuniversitet Vejen.  

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

Tirsdag d. 19. november kl 19 – advent og julebinderi  

Kisser Kristensen, Bramming kommer og viser os sine fine dekorationer. 

Bruger meget naturmaterialer. Amerikansk lotteri. 

Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson Nina Fink – tlf 75 39 20 64 

Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 

 

Fredag d. 22. november kl 1830 – Julefrokost 

Velkomstdrinken serveres og kl ca 19 er der utraditionel julebuffet med kaffe/the til desserten. 

Derefter er der levende musik, der spiller op til dans. 

Pris pr kuvert: kr 450,-, læs om hele menuen på hjemmesiden  

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

http://www.sydjyskkunstforening.dk/
http://www.sydjyskkunstforening.dk/
http://www.centralhotelletholsted.dk/

