
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 2016-6 marts 

Onsdag d. 16. marts kl 16-17 – Kongeåstiens tilblivelse 

naturvejleder Sam B. Sørensen kommer og fortæller om Kongeåstiens tilblivelse, 

og om det man kan opleve på en vandretur langs den gamle å. 

Stien en 67 km trampesti blev indviet d. 14. juni 2015. Læs mere www.kongeaastien.dk  

Pris: gratis, der er ingen tilmelding – fra kl 15.30 vil der være kaffe på kanden 

Arrangør: Holsted Bibliotek og Midtpunktet 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18   

Mandag d. 21. marts kl 13.30 – lav din egen påskedekoration 

har du et ønske om at lave dine egne påskedekorationer, så kom og få hjælp og vejledning. 

Tag selv lidt forskellige blomster, påskeæg, fjer, skåle, kurve eller andet med. 

Der vil være forskellige grene, mos, efeu, oasis og andet til at pynte med. 

Inga Nielsen, Lizzi Johansen og Inga Nielsen står klar til at hjælpe dig godt på vej. 

Tilmelding: i Midtpunktet, der er max. plads til 15 deltagere 

Pris: 20,- kr inkl. kaffe og bolle 

Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18 

Torsdag d. 31. marts kl 19 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne. Beretning ved formanden, valg til bestyrelsen og revisor. 

Efter generalforsamlingen viser Anne Lise og Ole W. Jørgensen billeder og fortæller om Cuba.  

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

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Fredag d. 1. april kl 9.30-11.00 – sange-viser-fortælling 

kom og hør Mona Vemmelund, som er født og opvokset i Thy. 

Mona har skrevet otte tekster fra livets æske. 

I samarbejde med Kurt Pedersen (Citrondrengen), er det blevet til en cd: ”Med skyggen i ryggen”. 

Kom og hør de livsglade melodier og hør Mona og Kurt fortælle om baggrunden for teksterne 

og udgivelsen. 

Pris: 40,- kr, der serveres kaffe og brød 

Tilmelding: senest d. 31. marts til Midtpunktet – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96 

Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18    
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