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Nyhedsbrev nr 42 - marts 2015
Lørdag d. 14.- 28. marts – stort bogsalg
salg af kasserede romaner, fagbøger, cd’er og krimier. 10 kr pr stk i den første uge herefter 5 kr pr stk.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Mandag d. 16. marts kl 19.30 – Dresden foredragsrække
udvalgte kunstværker i Dresden – især i Zwinger slottet og Neue Gallerie.
Foredragsholder cand mag i historie og kunsthistorie Jørgen Steinicke.
Arrangør: Sydjysk Kunstforening – se mere www.sydjyskkunstforening.dk
Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Jørgen Steinicke – tlf 50 95 21 57
Mandag d. 16. marts – 14. april – Danmarks natur skal undersøges fotoudstilling
med udstillingen vil vi gerne inspirere alle, der holder af naturen til at tage med ud i felten og være med til,
at observere og notere dyr og planter.
Biodiversitet Nu
skal frem til 2020 undersøge om naturbestanden i Danmark går frem, tilbage eller er stabil.
Alle kan være med
dine observationer bruges af forskere fra Københavns og Aarhus Universitet til at fortælle om udviklingen
i naturens tilstand.
Læs mere og deltag i projektet på www.biodiversitet.nu
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Onsdag d. 18. marts kl 19.30 – generalforsamling og møde
dagsorden iflg. vedtægterne – efter generalforsamlingen vil Andreas Bruun fortælle om forfatteren
Gunnar Gunnarsson.
Gratis adgang – alle er velkomne.
Arrangør: Grundtvigsk Forum, Holsted
Mødested: Sognegården, Vestergade 15
Torsdag d. 19. marts kl 19 – musik og tapas
musikaften i Skt. Peders kirke med korsang med Holsted Motetkor, fløjtemusik med fløjtenist Anna Huda
og solosang med kirkesanger Vibeke Lillelund.
Derefter tapas, hygge og mere sang i Sognegården. Gratis adgang – alle er velkommen
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 – kontaktperson: Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Tirsdag d. 24. marts kl 19 – generalforsamling
dagsorden iflg. vedtægterne - beretning ved formanden, valg til bestyrelsen og revisor.
Efter generalforsamlingen viser Ninna og Kristian Fink billeder og fortæller om deres rejse til Kirgisistan.
Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening – kontaktperson: Erling Schellerup tlf 75 39 23 58
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42

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

