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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  
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Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk     

Nyhedsbrev nr 2016-3 februar 

Søndag d. 7. februar kl 14 – fastelavnsfest 

vi slår katten af tønden, der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger samt bedst udklædte. 

Fastelavnsfesten er sponseret af Erik Jensen og Bjarne Maler. Vi siger tak til disse flinke mennesker. 

Arrangør: De blå Spejder – kontaktperson Bo Gjerstof tlf 29 63 64 68 efter kl 16 

Mødested: Spejderhytten, Guldagervej 2   

Tirsdag d. 9. februar kl 19.30 – foredrag om Astrid Lindgren 

forfatter og cand. phil Jens Andersen, der har skrevet biografien ”Denne dag, et liv” 

om Astrid Lindgren, kommer og holder et spændende foredrag om forfatteren. 

Billetter kan købes på www.vejbib.dk eller på kommunens biblioteker. 

Entre: 75,- kr (50,- kr for medlemmer af biblioteksklubben Kuglen) 

Arrangør: Holsted Bibliotek, Grundtvigsk Forum Holsted og Folkeuniversitetet 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

Onsdag d. 10. februar kl 16.30 – fyraftensang 

kaffe/the og småkager i våbenhuset fra kl 16.30 

sang i kirken fra kl 16.45 

salmevælgere: Anna-Lise og Ole Jørgensen 

det er gratis at deltage – alle er velkomne. 

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

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

Onsdag d. 10. februar kl 19 – afstemningsfest 

tidligere formand for Sydslesvigs udvalget Troels Ravn, Vejen vil fortælle om udvalgsarbejdet 

og de muligheder, der er i det ”grænseoverskridende” arbejde – om at udbrede kendskabet 

til det danske mindretal i Sydslesvig m.m.. 

Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson Erling Schellerup tlf 61 76 47 11. 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Onsdag d. 24. februar kl 10 – babysalmesang nyt hold begynder 

babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne. 

Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. 

Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer indtil ca 1 år. 

Alle kan være med og er hjertelig velkomne! Forløbet varer i alt ca 8 uger.  

Tilmelding: organist Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 kslarsenorg@hotmail.com  

                     som også gerne giver yderligere information 

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 
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