
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 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     

Nyhedsbrev nr 2019-21 november 

Onsdag d. 6. november kl 19.30 – foredrag 

forstander Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole fortæller om højskolesangbogen, 

som kan fejre sit 125 års jubilæum.  

Pris: 40,- kr (50,- kr for ikke medlemmer) 

Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Folkeuniversitetet 

                  - kontaktperson: Kirsten Rebsdorf – tlf 20 49 01 09 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Onsdag d. 13. november kl 14 – efterårsafslutning 

kom til åbent efterårsafslutning ved krolf og kroket. 

Hyggeligt samvær med spil, æbleskiver, gløgg og banko. 

Medbring en gave – 15,- kr. 

Vi starter med at mødes oppe på banerne bagved spejderhuset. 

Først spiller vi små konkurrencer, bagefter går vi ind og spiller banko. 

Pris: 20,- kr 

Tilmelding og betaling: senest d. 6. november i Midtpunktet 

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

Mødested: Spejderhuset Liljen, Højmarksvej 18, bag ved Medius  

Fredag d. 15. november kl 13.00-15.30 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne.  

Forslag, der  ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes  

til Dorthe Hallen doha@vejen.dk – senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der serveres kaffe og kage.  

Jørgen Bruun fortæller om sin gåtur ”alle veje fører til Rom”. 

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

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 

Søndag d. 17. november kl 14-16 – julemarked 

med salgsboder og Centerrådets tombola. 

Centerrådet sælger æbleskiver, klejner og brunkager med kaffe/the eller sodavand. 

Pensionister og efterlønnere kan få en salgsbod, med egne arbejder efter først til mølle. 

Arrangør: Centerrådet – kontaktperson: Dagcentret – tlf 79 96 56 75 

Mødested: Blomsterengens cafe, Blomsterengen 42 
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