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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 2016-2 januar 

I januar måned – håndarbejde udstilling 

Holsted Strikke Cafe udstiller  

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

Tirsdag d. 19. januar og de følgende 4 tirsdage kl 19-21.30 – akvarelkursus for begyndere og let øvede 

på kurset lærer du dine farver at kende og at blande dine egne farver ud fra 9 grundfarver og enkle akvarelteknikker.  

Du kan på kurset købe det du har brug for til rimelige priser. Tag med hvad du har. 

Pris: 400,- kr (pensionister 5,- kr rabat pr time) – i alt 5x2½ time     

Underviser og tilmelding: Mia Andreasen – tlf 23 23 82 50 senest d. 17. januar  

Arrangør: Holsted Aftenskole 

Mødested: Aktivitetshuset, Vestergade 17 

Torsdag d. 21. januar kl 14 – Danmarksbilleder foredrag 

Helle Yskes kommer og fortæller om Danmarksbilleder gennem 200 år fra den muntre vinkel. 

Pris: 30,- kr inkl. kaffe  

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Fredag d. 22. januar kl 16 – fernisering  

nye kræfter Agnete Brinch Christensen og Anibal Kislo-Nielsen fra 22. januar – 7. februar. 

Mød to spændende nyere kunstnere, der hver på deres måde eksperimenterer  

med det kunstneriske udtryk i starten af det 21. århundrede.  

Se nærmere på www.sydjyskkunstforening.dk.  

Udstillingen er åben lørdag-søndag kl 13-17 samt efter aftale. 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening 

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46  

Tirsdag d. 26. januar kl 19 – om rejse i Nepal og Tibet foredrag  

Anne og Ernst Dyhre, Gørding kommer og fortæller om deres spændende og barske tur 

med firhjulstrækker gennem bjerge og landsbyer i Nepal og Tibet.  

Der vil blive vist billeder fra turen. 

Kom og hør det spændende foredrag.  

Pris: 40, kr inkl. kaffe 

Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson Kaj Kristiansen tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Torsdag d. 4. februar kl 18-23 – vinterfest  

middag, underholdning, musik og dans dejlig 2 retters menu samt kaffe og småkager.  

Pris kr 220,-. 

Tilmelding: Alice Foght- tlf 60 83 11 26, Kis Puggaard – tlf 60 92 66 72, Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 

                    senest d. 25. januar – alle er velkommen  

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 
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