Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 23 – juni 2014
Søndag d. 8. juni kl 8-1030 – pinsemorgenmad
vi serverer pinsemorgenmad fra kl 8 til 1030.
Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 – bordreservation på tlf 38 40 55 00
Pinsemorgen d. 8. juni fra kl 8 – morgenbuffet
vi tilbyder en stor morgenbuffet med kaffe, the og juice.
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 – tlf 75 39 21 61
Søndag d. 8. juni kl 13-17 – åben have
kom og se flotte Bonderoser (Paeoner) i fuld flor, der findes i alt 150 forskellige sorter.
Alle er velkommen. Entre 20 kr. Læs mere på www.paeonhaven.dk / www.jerntilprydhaven.dk.
Kontaktperson: Marianne og Michael – tlf 51 30 24 32 - ring meget gerne, hvis I vil lave en aftale med os.
Mødested: Paeonhaven, Fredensgade 49
Onsdag d. 11. juni kl 1830 – Speedway superliga
Holsted møder Munkebo.
Mødested: Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 – læs mere www.holsted-speedway.dk
Lørdag d. 14. juni kl 1030-1200 – bogcafe om bøger til sommerferien
kom og få inspiration til læsning i sommerferien.
Vi fortæller om rejse-bøger, romaner, lydbøger og ebøger.
Der serveres en forfriskning og litteraturlister – gratis adgang.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Søndag d. 15. juni kl 1430 – søndagscafe / Tyrolereftermiddag
Kongeå Blæseorkester vil som tidligere underholde os med tyrolermusik og festlige indslag.
De besøger os i år for 5. gang med de 9 glade musikanter. Entre og kaffe kr 30,-.
Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson Kaj Kristiansen tlf 75 39 29 79 mobil 20 20 91 41
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag-søndag d. 1.-2. november – Invitation til Holsted Julemesse 2014
Vi vil gøre alt for at få julemessen til at blive den bedste julemesse i Syddanmark.
For at julemessen igen kan blive en succes for alle udstillere, er det nødvendigt, at vi planlægger
allerede nu, og at tilmelding sker senest d. 18. juni. For at få rammerne på plads for resten af messen.
Tilmelding: Henning Aaskov - tlf 24 49 26 63 mail henning@mediusholsted.dk
Arrangør: Holsted Erhvervs- og Handelsforening – se hele planen på www.holstedjul.dk
Mødested: Medius, Højmarksvej 18

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

