
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 2016-23 december 

Fra d. 19. november til 23. december åben hver dag kl 9-19 – julestue 

Normann juletræer (vælg fæld selv eller fældet), adventskranse, dekorationer m.v. 

I alle weekender frem til jul vil der være stillet kaffe, kakao og en småkage frem til afbenyttelse. 

I weekenden 17. og 18. december vil der blive serveret vafler og varm gløgg, og en slikpose til børnene. 

Kontaktperson: Hanne Madsen – tlf 26 81 54 44 samt Facebook    

Mødested: Sølvdal Lystfiskesøer & Skovfodboldgolf, Grindstedvej 14 

Torsdag d. 1. december kl 14 – underholdning 

Føvling koret kommer og synger julen ind. 

Pris: 30,- kr incl. kaffe 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Fredag d. 2. december kl 10-12 – syng sammen 

Ole Peter Jørgensen spiller til, hvor vi hygger os med fællessang 

ingen tilmelding, der kan købes kaffe (10,- kr) 

Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18 

 

Lørdag d. 3. december kl 8-15 – håndbold julestævne  

for ungdomsspillere i alderen 4-12 år fra hele kreds 7, minimum 500 spillere og minimum 500 pårørende. 

Vi afholder vores traditionelle julelotteri – 5 lodder for 20 kr – sikkerhed for minimum en trøstpræmie, 

hvor alle præmier er sponseret af butikker og firmaer i Holsted, som hermed siges tak. 

Julemanden har lovet at komme forbi. 

Arrangør: Håndboldklubben FSH Holsted og JHF kreds 7 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Søndag d. 4. december kl 19.30 – julekoncert 

Holsted Motetkor og Nr. Bjert koret synger kendte og mindre kendt julemusik både dansk og international. 

Gratis adgang – alle er velkomne 

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

Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 

Mandag d. 19. december kl 11-15 – julefrokost 

med alt hvad dertil hører – julemad med lækkerier, hyggemusik, fællessang og underholdning 

med Citrondrengen, Kurt Pedersen og en overraskelse. Medbring godt humør. 

Pris: 110,- kr - drikkevarer købes i baren.  

Tilmelding og betaling: senest d. 12. december 

Arrangør: Midtpunktet, kontaktperson – Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96 

Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18 
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