
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 2021-7 maj 

Åben have i Bededagsferien, fredag, lørdag, søndag mellem kl. 14-17.  

En tur på volden, før I skal hjem og spise varme hveder er det ikke - men en lille runde i vild natur 

med forårsblomster midt i Holsted By med vand på 2 sider - kan tilbydes.  

Kom og se, hvad der gemmer sig mellem Møllegade og Åen, inden den nye ejer overtager 

ejendommen.  

Adgang ved det grønne skilt mellem den hvide værkstedsbygning og den gule garage. 

Følg Junglestierne hele vejen rundt, uden om påskeliljerne og oplev åen fra den anden side.   

Se vedhæftet fil og/eller Åben have link:  

https://haveselskabet.dk/aaben-have/stor-vild-natur-skov-eng-have-ned-til-holsted-aa  

Arrangør: Haveselskabet 

Kontaktperson: Susan Baerens – tlf 24 67 69 47, mail susanbaerens@gmail.com  

Mødested: Møllegade 8 – kun via p-pladsen – arrangementet er gratis 

Søndag d. 9. maj kl 13-16 – 37. bukettur i Holsted  

vi mødes på torvet og går i Vestergade til stien langs Holsted Å og fortsætter på Spor i landskabet - 

Holsted Å (blå rute 2,4 km) ud mod vest i engene. Undervejs ser vi på faunaen og drikker medbragt 

kaffe. På tilbagevejen kommer vi forbi storkereden i Ågade.  

Ingen tilmelding – alle er velkommen 

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Havekredsen Vejen-Brørup og DN Vejen 

Kontaktperson: Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 

Mødested: Torvet, Østergade 1, 6670 Holsted 

Onsdag d. 12. maj kl 19 – ta på tur på Vittrup Baun 

vi går en rundtur blandt kommunens højdepunkter. 

Medbring kaffe til senere nydelse. 

Ingen tilmelding – alle er velkommen 

Arrangør: Vittrup Baun – kontaktperson: Aksel Storm tlf 23 98 23 89 

Mødested: Ved tårnet, Vittrup Baunevej 2d, 6650 Brørup 
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