
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 41 - marts 2015 

Det er med stor glæde, jeg kan oplyse, at de 2 udendørs hjertestartere nu er opsat ved 

Centralhotellet og Holsted Dyreklinik. Holsted Lokalråd betaler for abonnementet. 

Indsamlingen fortsætter – ønsket er en 3. hjertestarter syd for jernbanen.  

 

Onsdag d. 25. februar kl 19 – sangaften 

en aften med fællessang, spontane sangforslag – og hygge over kaffebordet. 

kaffe og sang er gratis – alle er velkomne. 

Arrangør: Kirkerne i Holsted - kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15 

Lørdag d. 28. februar kl 10 – åben censur udstilling 

for sjette gang afholder kunstforeningen en åben censureret udstilling, hvor deltagere 

fra hele landet kan søge at blive optaget blandt de udstillende. (7. marts – 22. marts) 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening – læs mere www.sydjyskkunstforening.dk  

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Jørgen Steinicke – tlf 50 95 21 57 

Tirsdag d. 3. marts kl 19.30 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægter – se hjemmesiden www.sydjyskkunstforening.dk  

der sluttes af med en auktion over foreningens kunstbeholdning. 

Man kan også leje et kunstværk for et år, ofte for få hundrede kroner. 

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

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 

Mandag d. 30. marts – onsdag d. 1. april – håndboldsjov i påskeferien 

3 fantastiske aktive påskedage med håndboldskole for 9-15 årige (U10, U12 og U14).  

Få masser af gode oplevelser og nye venner, mens du lærer nye håndbold-tricks,  

der muligvis er landsholdsværdige.   

Tid: kl 9-15 alle 3 dage. 

Pris: 595,- kr – med i prisen er frokost og frugt hver dag, samt Hummel t-shirt, bold og drikkedunk 

Tilmelding: senest d. 6. marts på www.dgi.dk/201511656100 - max 35 pladser pr årgang 

Arrangør: FSH 88 sammen med DGI 

Kontaktperson: Dorte Mørup – tlf 23 25 53 57 mail dorte-lasse@stofanet.dk  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

mailto:post@holstednyt.dk
http://www.holsted6670.dk/
http://holstednyt.dk/
mailto:post@holstednyt.dk
http://www.sydjyskkunstforening.dk/
http://www.sydjyakkunstforening.dk/
http://www.dgi.dk/201511656100
mailto:dorte-lasse@stofanet.dk

