
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 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     

Nyhedsbrev nr 37 – januar 2015 

Torsdag d. 1. januar kl 13 – nytårs gåtur i Hulkær Skov 

turen er 2,5 km og vil tage ca 1½ time   

Tilmelding: ikke nødvendig - alle er velkommen  

Arrangør: Blå Spejder Holsted 

Mødested: Spejderhuset, Guldagervej 2 

Torsdag d. 8. januar kl 14-16 – seniordans 

vi danser 12 torsdage. Pris 200,- kr. 1. gang betragtes som en prøve. 

Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

I pausen kan købes kaffe eller the og brød til 10,- kr pr del. 

Arrangør: Ældre Sagen, Holsted – kontaktperson: Kaj Kristiansen – tlf 75 39 29 79 / 20 20 91 41 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Onsdag d. 14. januar kl 19 – genopfriskning af færdselsreglerne 

Aksels Køreskole genopfrisker og fortæller om nye færdselsregler, der vil blive vist billeder 

og der kan stilles spørgsmål. 

Pris: Entre og kaffe 40,- kr 

Arrangør: Ældre Sagen, Holsted – kontaktperson: Nes Bech – tlf 75 39 21 28 / 23 31 25 06 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Lørdag d. 7. marts kl 10-14 – energimesse 2015 

på energimessen kan de besøgende få inspiration til energirenovering af boligen 

og stille spørgsmål om energirenovering til energihåndværkere, pengeinstitutter, 

ejendomsmæglere, forsyningsselskaber og andre. 

Der vil også være tilbud om at få et gratis energitjek af boligen. 

Prisen for en messestand er 1.000,- kr + moms, og alle virksomheder i Vejen kommune 

har mulighed for at booke en stand og profilere deres virksomhed. 

Der er begrænsede pladser, så stande tildeles efter først-til-mølle tilmeldinger. 

Arrangør: UdviklingVejen i samarbejde med Holstedgruppen Grøn Energi, 

                  Clean Grøn Erhvervsvækst og de grønne energihåndværkere i Vejen kommune. 

Kontaktperson: Janne Kruse – tlf 25 34 75 07 – stande kan forhåndsreserveres frem til 16. jan. 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
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