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Nyhedsbrev nr 33 – november 2014
Lørdag d. 1.-30. november - fotoudstilling billeder fra Gotlands historie og natur
bibliotekar Poul Erik Mørup, Skodborg har besøgt Gotland op til flere gange,
og har med sit kamera dokumenteret især øens historie, men også dens enestående natur.
Udstillingen kan ses i åbningstiden.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 - tlf 79 96 53 90
Mandag d. 3. november kl 19.30-21.00 - vinterlæsning - bogcafe
kom og få inspiration til læsning i de lange vinteraftener.
Bibliotekets personale fortæller om især nye, men også enkelte ældre bøger hovedsagligt romaner for både mænd og kvinder.
Der serveres kaffe og kage, og du tilbydes en litteraturliste til at tage med hjem.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 - tlf 79 96 53 90
Tirsdag d. 4. november kl 10.00-11.30 - EDB for absolut begyndere
kurset strækker sig over tre gange (tirsdag d. 4., 18. og 25. november),
hvor du lærer at tænde og slukke computeren, bruge en mus og søge på internettet.
Tilmelding nødvendig på telefon 79 96 53 90
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 - tlf 79 96 53 90
Tirsdag d. 4. november kl 14.00-15.30 - IT-hjælp
få hjælp til at bruge computeren til basale ting.
Har du brug for hjælp til specifikke ting såsom at oprette mailadresse og sende mails,
søge på internettet, bestille og bruge NemId, sende og modtage digital post
fra det offentlige, hente musik, ebøger og netlydbøger, bestille bøger til afhentning
på biblioteket, bruge usb-stik m.m.,
så kan du ringe og bestille en tid til vejledning.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 - tlf 79 96 53 90
Onsdag d. 5. november kl 19-21 – En aften med kunstneren
rundvisning og fremvisning af værker fra starten af 1980’ erne til i dag.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
Torsdag d. 6. november kl 14.00 – underholdning
Pia og Ovin (Duetten) synger og underholder. I pausen drikker vi kaffe.
Pris: 30,- kr inkl. kaffe.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42

Fredag d. 7. november kl 18 – julebuffet
vi fejrer årets første juleøl med en julebuffet og et brag af en koncert med Nalle & His Crazy Ivans.
Der er julebuffet kl 18 og koncerten starter ca kl 21, hvor baren er klar med årets første juleøl.
Billetter kan købes på www.billetskuret.dk
Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 – tlf 38 40 55 00 www.centralhotelletholsted.dk
Fredag d. 7. november kl 19.30 – koncert
duo Askou/Andersen. Jørgen Steinicke fortæller om udstillingen ”På sporet af den tabte tid”
og læser op fra ny digtsamling – TIMEGLASSET digte 1982-2014.
Billetter kan bestilles – tlf 50 95 21 57 eller mail joergen@steinicke.dk
Udstillingen er åben lørdag-søndag kl 13-17 samt onsdag d. 5. nov. kl 19-21
Arrangør: Sydjysk Kunstforening www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46
Mandag d. 10. november kl 17-21 – Mortens aften
hvor vi serverer traditionel and med tilbehør og dessert m/kaffe.
Under middagen spiller Bjarne Hansen hyggemusik. Pris: kr 225,Bordbestilling: tlf 75 39 21 61
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 - www.skovpavillonen.dk
Fredag d. 14. november kl 17 – børnekirke
vi begynder med en kort gudstjeneste med sang og fortælling for børn i alderen ca 4-8 år.
Efter gudstjenesten ved Helle Yskes går vi i Sognegården og spiser pizza.
Vi slutter kl 18.30, så familierne kan nå hjem til fredagens Disney sjov.
Alle børns søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne – arrangementet er gratis.
Kontaktperson: Helle Yskes - tlf 75 39 20 45 mail hdy@km.dk
Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11
Mandag d. 17. november kl 19 - ekstra ordinær generalforsamling
Anlæggets Tennisklub afholder ekstra ordinær generalforsamling.
Eneste punkt på dagsorden: Foreningens afvikling
Kontaktperson: Asger Ravn - tlf 30 24 75 39
Mødested: Dina og Lars Liholm, Lyngparken 10
Lørdag d. 22. november kl 10 – korsang for alle, der vil synge i kor for en dag
organist og korleder Christine Toft Kristensen, Aarhus leder og instruerer os.
Vi øver og hygger os og slutter af med at synge til koncert i Holsted kirke kl 15.30.
Undervejs serveres frokost og kaffe, det er gratis – alle er velkomne.
Tilmelding: Senest d. 13. nov. til Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 mail kslarsenorg@hotmail.com
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
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 flere kommende arrangementer og aktiviteter www.holsted6670.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

