
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 2020 – 23 december 

Torsdag d. 3. december kl 14.30 – Café Livstræet 

vi hygger med fællessang, oplæsning kaffe/the og julegodter. 

Ønsker man kørelejlighed, kan man kontakte Gunvor Thygesen – tlf 42 25 29 69. 

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

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Torsdag d. 10. december kl 19.30 – julekoncert 

motetkoret og ungdomskoret synger julemusik fra ind- og udland. Anna Huda spiller fløjte. 

Gratis adgang 

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

Mødested: Sankt Peders kirke, Kirkegade 4  

 

Højmarksvej 20  

Holsted Kommune havde rådhus i bygningen fra 1970-2007.  

Efter kommunesammenlægningen blev bygningen til områdekontor fra 2007-2019. 

I dag er bygningen blevet til Aktivitetshus. 

Aktiviteterne fra Vestergade 17 og Midtpunktet fra Højmarksvej 18 er flyttet hertil. 

Åbningstid: mandag-torsdag kl 9-15 og fredag kl 9-12. 

Dette har også givet mulighed for, at ældre og sociale foreninger kan låne et lokale. 

Ønsker man yderligere oplysninger - kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96. 

 Ældre Sagen i Holsted 

har valgt at starte ud med åbningstid – mandag kl 9.00 – 12.00 – tlf 24 63 85 08. 

Bestyrelsen vil på skift kunne træffes her – til en sludder, information og en kop kaffe. 

Høreforeningen i Vejen kommune 

har valgt at starte ud med åbningstid – tirsdag kl 9.00 – 12.00 – tlf 21 77 99 66. 

Formanden og bestyrelsen vil på skift kunne træffes her – kom og få en sludder, information 

og en kop kaffe.  Alle er velkommen - man skal ikke være medlem for at få et godt råd. 

Til orientering har foreningen flere aktiviteter på vej – første gang foredrag d. 18. januar.   
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