
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 38 – januar 2015 

Onsdag d. 21. januar kl 16 – eftermiddagsmøde folkeskolen i dag  

lærer de kære børn nok? Er folkeskolen god nok? Hvad er folkeskolen god til? 

Er det fortsat dannelse for livet, som er folkeskolens vigtigste opgave? Hvad med PISA og udlandet? 

Skoleinspektør Elsebeth Kristensen, Holsted kommer med oplæg til debat og diskussion. 

Arrangør: Grundtvigsk Forum 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Fredag d. 23. januar kl 16 – fernisering Lebenszeichen (Livstegn) – jødiske profiler 

dr. Bernd Hartung (Tyskland – grafik), Lisbeth Voigt Durand (keramik), 

– åbent lørdag-søndag kl 13-17, onsdag d. 4. februar kl 19-21 samt efter aftale indtil 15. februar. 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson: Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57 

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 

Fredag d. 23. januar kl 20 – Folkeklubben underholder 

folke-pop på dansk - musik og tekst, der på poetisk vis tager stilling til din verden,  

som vers og omkvæd skal genlyde i. Billetter kan købes på www.billetskuret.dk  

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 – tlf 38 40 55 00 

Tirsdag d. 27. januar – International Auschwitz-dag  

i forbindelse med udstillingen tilbyder Galleri 46 et arrangement for større skolebørn 

i Vejen kommune i anledning af 70-året for befrielsen af kz-lejren Auschwitz i 1945. 

I forbindelse med udstillingen har Sydjysk Kunstforening også planer om en aften med 

jødisk Klezmer musik m.m. – endnu ikke programsat, læs mere www.sydjyskkunstforening.dk  

Arrangør: Sydjysk Kunstforening – kontaktperson: Jørgen Steinicke tlf 50 95 21 57 

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 

 

Torsdag d. 29. januar kl 14 – 4 Gram blandet underholder 

med musik, der har rødder i country- og folkemusikken – som vi kan synge med på. Pris: kr 30,- inkl. kaffe 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Torsdag d. 5. februar kl 18-23 – Vinterfest middag, underholdning, musik og dans  

dejlig 2 retters menu samt kaffe og småkager. Pris: kr 220,- 

Tilmelding: Ib Puggaard – tlf 22 47 33 27, Alice Foght – tlf 60 83 11 26, Kis Puggaard – tlf 60 92 66 72, 

                     Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 - senest d. 26. januar – alle er velkommen 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82  
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