
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 2022-15 september 

Torsdag d. 15. september kl 19 – jubilæumskoncert 

Holsted Motetkor, der er Holsted-kirkernes voksenkor, kan i år fejre 40 års jubilæum. 

Korets jubilæum markeres med en koncert. 

Efterfølgende er der kaffe/the, hygge og mere sang i Sognegården. Gratis adgang – alle er velkomne 

Arrangør: Menighedsrådet – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

Tirsdag d. 20. september kl 19 – valg til menighedsrådet ved Holsted og Sankt Peders sogne. 

På valgforsamlingen kan du både stille op til valget og være med til at vælge det nye menighedsråd 

Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år er valgbare og har stemmeret.  

Arrangør: Valgbestyrelsen – kontaktperson: Jørgen Bruun – tlf 21 63 86 39 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Onsdag d. 21. september kl 19 – foredrag 

Anna Libak udlandsredaktør på Weekendavisen, som har et indgående kendskab til Rusland, 

fortæller ud fra den aktuelle situation, bl.a. om Ukraine situationen. 

A.L. har senest skrevet bogen ”Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist” om værdikampen 

i det 21. århundrede. I pausen er der kaffe/te og kage. 

Pris: 75,- kr for medlemmer og 100,- kr for ikke-medlemmer 

Arrangør: Biblioteket, Foreningen Norden og Grundtvigsk Forum 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18  

Mandag d. 26. september kl 14-16 – syng sammen 

kom og syng kendte sange, hvor Bjarne Hansen spiller til. 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød 

Tilmelding og betaling: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 senest d. 22. september 

Arrangør: Tema gruppen 

Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20 

Mandag d. 3. oktober kl 11.30-13.00 fællesspisning for enlige 

kom og mød andre i socialt samvær, hvor du kan nyde ”det gode måltid”. 

Undervejs har vi fællessang. Der bliver serveret en varm ret, dessert og kaffe.  

Der er vand på bordene. Du er velkommen til selv at medbringe drikkevare. 

Pris: 70,- kr 

Tilmelding og betaling ved tilmelding: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 – mail doha@vejen.dk  

                                                                     senest d. 26. september 

Arrangør: Tema gruppen 

Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20 
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