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Nyhedsbrev nr 2018-10 maj 

Onsdag d. 23. maj kl 17.00-19.30 – åbent hus 

arrangementet er for alle, så tag familien, vennerne og naboerne med. 

Kom forbi og prøv et spil Krolf eller kroket og få en snak. 

Kom og se eller prøv nogle sjove spejder aktiviteter, der vil være lege, små løb bål m.m. 

Måske du kunne tænke dig at være spejder? 

Der serveres en gryderet lavet over bål samt kaffe og kage, der kan købes sodavand og øl.  

Arrangører: KFUM Spejderne og Midtpunktet – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Mødested: Spejderhytten, Idrætsalle bag Medius, Højmarksvej 18 

Torsdag d. 24. maj kl 19 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne. 

Arrangør: HUGF – www.hugf.dk  

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Torsdag d. 24. maj kl 19.30 – forårskoncert 

korsang ved Holsted Motetkor og kirkernes ungdomskor, fløjtemusik ved Anna Huda  

og solosang ved Erika Veldboom. 

Alle er velkomne til en musikalsk aften med kendt musik i lyse og glade farver. 

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

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

Fredag d. 25. maj kl 17 – børne- og juniorkirke 

vi fortsætter med børnekirke for familier med børn og unge indtil konfirmationsalderen. 

Vi glæder os til gensyn med jer, der har fulgt børnekirken over flere år og med jer, 

som har lyst til at komme for første gang. 

Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde, derefter spiser vi pizza i Sognegården. 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Helle Yskes – tlf 75 39 20 45, mail hdy@km.dk  

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 

Fredag d. 8. juni kl 9.30 – sommerudflugt Skallingen og Tirpitz 

Midtpunktets sommerudflugt går til Skallingen,  

hvor vi vil nyde naturen, gå ture og spise vores medbragte frokost. 

Herefter kører vi til Tirpitz, hvor der kl 13 er rundvisning af Museet Tirpitz, 

som ligger imellem Ho og Blåvand. 

Der er mulighed for at købe kaffe i cafeteriet, eller selv medbringe. 

Pris: 100,- kr inkl. Museet  

Vi kører i egne biler. Ønskes transport betales 50,- kr pr person til chaufføren.  

Tilmelding og betaling: senest d. 1. juni i Midtpunktet 

http://www.hugf.dk/
mailto:hdy@km.dk


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.6670holsted.dk – arrangementer  
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk  

Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk     

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

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 

 

 

Fra d. 25. maj 2018 vil hele Europa have en fælles lov om behandling af persondata, 

hvilket betyder nye regler for at sende nyhedsmails. 

For fremtiden skal man have en tilkendegivelse på, 

at modtageren af mailen har accepteret at modtage nyhedsmailen. 

Fra juli måned 2013 har jeg sendt nyhedsbrev ud, og du er på min mailliste. 

Jeg har oplyst i bunden af nyhedsbrevet at: 

Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail til post@holstednyt.dk 

Ingen afmelding må betyde, at man accepterer modtagelsen. Ellers kontakt mig nu. 
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