Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2019-20 oktober
Onsdag d. 23. oktober kl 19 – sangaften
organist, korleder, komponist Erling Lindgren leder en tur til kendte og mindre kendte sange
og salmer og fortæller bl.a. om nogle af sine egne melodier.
Undervejs er der fællessang – og kaffepause.
Gratis adgang og kaffe/the med kage – alle er velkomne
Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
25.oktober – 10. november – udstilling Thinking about soil
Sydjysk Kunstforenings sidste udstilling i 2019 i Galleri 46 skabes delvis på stedet og til stedet.
Tre kvindelige kunstnere er gået sammen for at lave en installation med titlen Thinking about soil.
De tre kunstnere er: Berit Jansson, Marianne Schneider og Annette Hornskov.
Det er en type udstilling, som kunstforeningen ikke tidligere har båret an med, så der er grund
at afvente i spænding, hvad de tre udstillere finder på.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson: Jørgen Steinicke – tlf 50 95 21 57
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
Mandag d. 28. oktober kl 14-16 – syng sammen
kom og syng giro 413 sange, hvor Bjarne Hansen spiller til.
Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød
Tilmelding og betaling: senest d. 24. oktober i Midtpunktet
Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Medius, 1. sal, Højmarksvej 18
Onsdag d. 30. oktober kl 19 – foredrag Følg strømmen
Arne Holm Petersen fra Poul la Cour Museet fortæller og viser billeder om Poul la Cour
og hans livsværk.
Poul la Cour (1846-1908) var uddannet meteorolog og pioner på området om aerodynamik
og kendt for udvikling af vindmøller til fremstilling af elektricitet.
Entre: 50,- kr inkl. kaffe og te, der gives 25,- kr i rabat til medlemmer af Kuglen)
Arrangør: Holsted Bibliotek – kontaktpersoner: Claus clto@vejen.dk, Mette msp@vejen.dk
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18

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 og tilføj lokale 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

