
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 24 – juni 2014 

 

Fredag d. 20. juni kl 15-18 – loppemarked  

der vil være mulighed for at riste skumfiduser over bål og købe franske hotdog samt drikkelse. 

Har du lyst til at have en bod, skal du kontakte Vivian tlf 51 59 05 20 eller Sanne tlf 28 58 81 44. 

Mødested: Holsted Børnehave, Højmarksvej 22 – tlf 75 39 23 04  www.holstedbornehave.dk  

Fredag d. 20. juni kl 20 – Tribute to Springsteen  

et af Nordeuropas bedste Springsteen kopibands, The Boss – Tribute to Springsteen, 

lægger vejen forbi Holsted. Billetter købes på www.billetskuret.dk  

Mødested: Centralhotellet, Storegade 82 – tlf 38 40 55 00 

Fredag-søndag d. 20.-22. juni – Holsted Speedway Klub 40-års jubilæum 

det fejres bl.a. ved Nicki P Cup. Læs mere på www.holsted-speedway.dk  

Mødested: Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 

Lørdag og søndag d. 21. og 22. 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    

Mandag d. 23. juni – Skt. Hans fest  

optog fra Åparken Ældrecenter kl 1930, bålet tændes ca kl 2100, båltaler: Kari Furholt Fjord, Odder. 

Spejderne arrangerer forskellige aktiviteter: ”Det muntre Køkken”, ”Flødebollekastning”, 

”Heksevask”, bål og snobrødsbagning. Der kan købes kaffe/the, sodavand, grillpølser kage og is. 

Mulighed for at sidde indendørs i ”Albert Hall”. Alle er velkommen. 

Arrangør: Blå Spejder, Holsted 

Mødested: Spejderhuset, Guldagervej 2  

Mandag til fredag d. 30. juni-4. juli kl 9-15 – DBU Fodboldskole 

for børn og unge født årgang 1999-2006.  

Udover en spændende og lærerig uge med fodboldtræning og sjov med mulighed for at knytte 

nye venskaber, får deltagerne: 

   * DBU sæt bestående af t-shirt og shorts fra Adidas    * Diplom for deltagelse på DBU’s Fodboldskole 

   * Drikkeflaske   * Unikt designet Select fodbold i Talento kvalitet  * Gruppefotos  (ekspeditionsgebyr) 

Billetpris: kr 800,- (inkl. kr 30,- i billetgebyr). Tilmelding: DBU fodboldskoler – Jylland, region 4  

Kontaktperson: Ulrik Uhrskov – tlf 23 26 50 62 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18  
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