
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 2016-16 august 

Lørdag d. 20. august – Holsted Folkefest 

en fejring af vores by, en by i udvikling, fuld af aktiviteter, hvor meget nyt sker og allerede er sket. 

Kom og vær med til en festlig fejring af vores by.  

Kl 10.00 Nørregade – fælles morgenkaffe med rundstykker  

kl 12.00 Medius -  indvielse af cykelstierne med efterfølgende løb og spisning 

kl 14.00 Torvet - kunstcykeltur 

kl 15.00 ABC - afsløring af kæmpe kunstværker og indvielse af Anlægget  

kl 16.00 Anlægget – kaffebord med kager 

kl 16.20 Hundeskoven - indvies 

kl 18.00 Torvet – fællesspisning, musik og dans i teltet  

Arrangør: Lokale frivillige  

 

Lørdag d. 3. september – sensommerfest 

vi inviterer alle seniorer fra ”gammel Holsted kommune”. 

Dagen er delt op i to halvlege. Du kan vælge, at deltage i en eller begge halvlege. Kom og vær med. 

Eftermiddagsaktiviteter fra kl 14-16. 

Mødested: Spejderhytten Liljen 

vi indvier de nye kroket- og krolfbaner med sjove aktiviteter,  

der vil blive serveret kaffe/saftevand og kage,  

 – ingen tilmelding, alle er velkommen. 

Aftenfest fra kl 18-23 i Medius.  

vi spiser, synger og danser sammen.  

Citrondrengen Kurt Pedersen spiller op til dans. 

Find din sjoveste/flotteste hat frem, vinderen kåres i løbet af aftenen. 

Pris: kr 175,- (for aftenfesten)  

seneste bindende tilmelding med betaling i Midtpunktet d. 25. august. 

Vi håber mange vil komme og være med til, at gøre dagen til en sjov og hyggelig dag/aften. 

Arrangør: Midtpunktet – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96 mail doha@vejen.dk   

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  
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