
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 2018-5 marts 

Onsdag d. 7. marts kl 19.30 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne. Medlemmer vælger sange. 

Arrangør: Grundtvigsk Forum 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Fredag d. 9. marts kl 14 – dilettant  

Fredenshjem spiller ”og så er der bal bagefter”  

Arrangør: Centerrådet – kontaktperson: Birgit Lyhne – tlf 21 76 86 51 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Fredag d. 9. marts kl 17-20 – gymnastikopvisning 

Entre: 50,- kr for voksne og 20,- kr for børn (3-12 år) 

Arrangør: HUGF – www.hugf.dk  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Mandag d. 12. marts kl 19 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne.  

Arrangør: Sydjysk Kunstforening - http://sydjyskkunstforening.dk/  

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 

Fredag d. 16. marts kl 14 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne. Derefter som sædvanlig kaffe med brød og bankospil. 

Arrangør: Centerrådet – kontaktperson: Birgit Lyhne – tlf 21 76 86 51 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42  

Søndag d. 18. marts kl 18 – Mozarts Requiem 

en storslået optakt til påsken, nemlig opførelsen af Mozarts Requiem. 

Koncerten vil have ca 100 medvirkende – korsangere, musikere og solister,  

alt sammen under kyndig ledelse af dirigenten Steen Lindholm. 

Blandt de medvirkende er korsangere fra bl.a. Nr. Bjert Koret og Holsted Motetkor. 

Requiem fra 1791 er Mozarts sidste komposition, som han ikke selv nåede at fuldføre, 

men som blev færdiggjort af hans elev Franz Süssmayr.  

Det hører til blandt Mozarts mest berømte og elskede værker. 

Pris: 125,- kr (75,- kr for plads på sidebænke) 

         Billetter kan købes: på nettet www.flexbillet.dk/mozart2018  

                                             eller Postbutikken i Holsted og i Stationskiosken i Holsted St. 

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

Mødested: Sankt Peders Kirke, Kirkegade 4       
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