
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.6670holsted.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 2019 – 1 januar 

                                        

Lørdag d. 5. januar kl 9.30-12.30 – støt spejderne med dit juletræ 

Det koster 20,- kr pr træ. Læg træet ud til vejen ved postkassen med 20 kr bundet ved. 

Vi indsamler inden for byskiltet: Holsted kl 9.30-12.30 og Glejbjerg kl 9.30-10.30. 

Er der nogen uden for byskiltet, der gerne vil have deres træ hentet så kontakt Brian.  

Arrangør: KFUM Spejderne Holsted/Glejbjerg – kontaktperson: Brian tlf 23 23 52 92 

Torsdag d. 10. januar kl 14 – syng sammen 

Dorit Balsgaard Nielsen kommer og spiller til, hvor vi synger sange fra sangbogen.  

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Mandag d. 14. januar kl 14 – sang eftermiddag 

Kristian S. Larsen fra kirkerne i Holsted leder fællessangen fra Højskolesangbogen. 

Kan du li’ fællessang og Højskolesangbogen, er sangeftermiddagen lige noget for dig. 

Tilmelding og betaling: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – senest d. 7. januar 2019 

                   der er max. plads til 70 deltagere - kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød. 

Arrangør: Menighedsrådet, Ældre Sagen, Holsted Pensionistforening og Temagruppen 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Tirsdag d. 15. januar kl 19.30 – nytårskoncert 

trompetist Hunskjær og organist Berg-Juul byder det nye år velkommen med festlig musik. 

Pris: gratis adgang – alle er velkomne 

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

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 
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