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Nyhedsbrev nr 14 – januar 2014  

 

Mandag d. 20. januar kl 1930  – ”Toscana – fra kristen menneskekærlighed  

til et selvbevidst borgerskabs stræben mod magten” -  

Det andet foredrag i rækken ”Rejse i Toscanas kunst og historie” ved kunsthistoriker Jørgen Steinicke. 

Foredragene lægger op til Sydjysk Kunstforenings planlagte rejse fra 25. maj til 3. juni 2014 til Toscana – 

med overnatninger i Lucca og Arezzo, hvorfra der tages udflugter til bl.a. Pisa, Pistoia, Cortona, 

Montepulciano, Pienza og Orvieto. Rejsen bliver med tog til Italien og derefter har vi en bus til rådighed  

en uges tid. Prisen er endnu ikke lagt endeligt fast, men bliver antagelig omkring 7.500 kr. 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening I samarbejde med Folkeuniversitetet Vejen. 

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46, Holsted   

Onsdag d. 22. januar kl 16 – foredrag om egnsbeton   

museumsinspektør Teresa Nielsen fortæller om billedhugger Esben Kleman, 

der står bag skulpturerne, værkerne og hele projektet, 

der er en del af Trekantområdets Kulturfestival – gratis adgang. 

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

Søndag d. 26. januar kl 1430 – søndagscafe  

Gredstedbro Egnskor kommer og optræder med sang og musik. Entre og kaffe: kr 30,- 

Arrangør: Ældresagen – kontaktperson Bente Lis Jensen – tlf 75 39 82 46 mobil 21 67 15 61 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Tirsdag d. 28. januar kl 16 – fernisering, Jørgen Steinicke afslører 5 store malerier  

kom og se og hør om resultatet af mange måneders arbejde med at fremstille  

de store flotte malerier, som er tænkt til udsmykning, inspiration og genkendelse. 

Biblioteket serverer en forfriskning – gratis adgang. 

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

Torsdag d. 30. januar kl 1600-1730 – bogcafe med udfordringer  

medarbejdere fra Vejen Bibliotek vil personligt og engageret præsentere en perlerække 

af nye og ældre bøger og lidt til den søde tand – gratis adgang. 

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

Torsdag d. 6. februar kl 18-23 – vinterfest  med spisning og dans 

dejlig 2 retters menu samt kaffe og småkager. Musik: Bjarne Hansen. Pris: kr 200,-. 

Tilmelding: Ib 22 47 33 27 – Kaj 75 39 21 69 – Kis 60 92 66 72, alle er velkommen. 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening  

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 

       


