
Holsted Nyt 

 

Se flere kommende arrangementer og aktiviteter www.6670holsted.dk – arrangementer  
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk  

Nyhedsbrev nr 2018 – 21 november 

Onsdag d. 7. november kl 14-16 – kom og prøv BOWLS 

vi spiller hver onsdag indtil d. 27. marts 2019. 

Bowls er kugler, der er tungere i den ene side, og hvor det drejer sig om at komme så tæt 

på Jack som muligt. Spilles af 2 hold med 1 til 4 deltagere på hvert hold. 

Alle kan være med, det kan også spilles siddende. Husk indesko. 

Pris: 20,- kr pr gang – der kan købes kaffe i pausen. 

Arrangør: Midtpunktet – tovholder: Jørn Sørensen – tlf 60 49 14 41 

Mødested: Hal 2, Medius, Højmarksvej 18  

Mandag d. 12. november kl 14-16 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægter. Kom og vær med til at sætte dit præg på aktivitetscentret i Holsted. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til Dorthe Hallen 

doha@vejen.dk senest 8 dage før generalforsamling. Der serveres kaffe og kage.  

Hans Christian Schack kommer og fortæller om sin tur til Afrika. 

Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 

Tirsdag d. 13. november kl 16.15 – fyraftensang 

kaffe/the i våbenhuset inden sang i kirken fra kl 16.30, hvor Hans-Christian Hansen vælger salmer 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 – alle er velkomne 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11  

Torsdag d. 15. november kl 14 – modeshow 

Seniorshoppen kommer med en super kollektion og viser deres varer frem. 

Pris: 14,- kr for kaffe og kage  

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Mandag d. 26. november kl 14 – foredrag - familie på farten  

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge. Naboen blev røgfri  

– og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne. På 73 dage gik han 3.500 kilometer fra Nordkap hjem til Give. 

Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtte. 

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker, 

men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt.    

Pris: 75,- kr inkl. kaffe og kage (betales ved tilmelding) 

Tilmelding: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – senest d. 19. november 

                     kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Arrangør: Ældre Sagen, Menighedsrådet, Holsted Pensionist Forening og Temagruppen  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  
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