
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 10 – november 2013 

 

Tirsdag d. 26. november kl 10 - teater for børn – Hvem har stjålet nissekraften?  

En forestilling i en vidunderlig fortælling om jul, venskab og kærlighed. 

Pakket ind i poetisk julegavepapir med små overraskelser og en lille smule uhygge i børnehøjde. 

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

Mandag d. 2. december kl 10 – fortælletime  

Historier for alle børn i alderen 3 til 6 år. Gratis adgang. 

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

Lørdag d. 7. december kl 08-15 – Håndbold Julestævne 

Håndboldklubben er igen blevet valgt til at afholde - Afslutnings- og julestævne for ungdomsspillere  

i JHF kreds 7 for alle U-4 til U-12 piger og drenge, med minimum 500 spillere og minimum 500 pårørende. 

Herunder afholdes vores traditionelle julelotteri, med gevinster sponseret af lokale butikker og firmaer, 

hvor små og store kan købe 5 lodder og være sikre på minimum en trøstpræmie.   

Arrangør: Håndboldklubben FSH 88 – kontaktperson Lars Møller tlf 30 62 36 60 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Mandag d. 9. december kl 10 – Lucia 

de ældste børn i Holsted Børnehave går Lucia 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42   

Hvor godt kender vi vores egen kommune? 

RingVejen – er en tur, der er lavet som en ”ring” i randen af Vejen kommune på ialt ca 158 km, 

hvor det undervejs kan være nødvendigt med en afstikker, for at komme til alle seværdigheder. 

Det er derfor lige meget, hvor man starter, da man ender ved udgangspunktet. 

Turen er først og fremmest tænkt som en køretur gennem det flotte og varierede landskab. 

Læs mere om områderne der passeres på de lokale hjemmesider eller også Vejen kommunes  

friluftsportal www.friluftsvejen.dk/RingVejen . 

Turen trykkes i en folder format A3 i 500 eksemplarer, som udleveres på bibliotekerne. 

Til orientering udsender følgende også nyhedsbrev: 

Holsted Lokalråd www.holstedlokalraad.dk repræsenterer fastboende borgere i Holsted valgdistrikt. 

Tilmelding sker ved at sende mail til lokalrådets sekretær Ole W. Jørgensen owj@stofanet.dk 

Medius www.mediusholsted.dk kultur- & fritidscenter - for alle i alle aldre.   

Tilmelding sker ved at gå ind på hjemmesiden – Tilmelding til nyhedsbrev – klik her …! 
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