
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 57 – november 2015 

Lørdag d. 14. november kl 10-12 – borgermøde 

Holsted Lokalråd inviterer til kaffe og rundstykker. 

Programmet indeholder et oplæg om udvikling og markedsføring. Borgerne opfordres til at give deres bud. 

Grundideen er, at fremtiden afhænger af, hvad vi kan/vil bidrage med. 

Arrangør: Holsted Lokalråd – tilmelding Ole W. Jørgensen owj@holstedlokalraad.dk  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18j 

Onsdag d. 18. november kl 19 - advent og julebinderi 

vi gentager succesen fra sidste år med Jytte Bang, Tjæreborg, som vil dekorationer til advent og jul.  

Gurli kommer igen og viser os sin flotte quilling. Britta har sine hæklede kæledyr med.  

Medbring kaffe og kop - vi bager. Amerikansk lotteri. 

Entre: 50,- kr – 30,- kr for medlemmer 

Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson Ninna Fink tlf 75 39 20 64 

Mødested: Klaus Schellerup, Esbjergvej 134 

Fredag d. 20. november kl 9-13 – kom og lav din egen adventskrans 

kom til et par hyggelige timer og bind din egen adventskrans eller lav en dekoration. 

Medbring selv bånd, lys og evt. pynteting til adventskrans og ler, oases, skål, saks m.m. 

Vi har halmkranse, gran og ståltråd. Tovholdere: Lizzie Johansen og Inga Nielsen. 

Tilmelding: I Midtpunktet (der er max. plads til 15 deltagere)  

Pris: 20,- kr inkl. kaffe og bolle 

Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Medius, Højmarksvej 18   

Fredag d. 20. november kl 17 – børnekirke 

vi begynder med en kort gudstjeneste med sang og fortælling, for børn i alderen ca 4-8 år. 

Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og spiser pizza. Derefter kan familien nå hjem  

til fredagens Disney-sjov. Alle børns søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne. 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 – kontaktperson Helle Yskes tlf 75 39 20 45 

Mandag d. 30. november kl 14-16 – Kongeå Blæseorkester 

kom og hør Kongeå Blæseorkester, som spiller glad musik for modne mennesker. 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød 

Tilmelding og betaling: sker ved at henvende sig personligt i Midtpunktet  

Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Medius, Højmarksvej 18 

Mandag d. 30. november kl 19 – julekoncert 

elever fra Vejen Musikskole fylder kirkerummet med flot musik og sindene med forventning og 

julestemning. Gratis adgang – alle er velkomne 

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 – kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65  
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