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Tirsdag d. 18. november kl 19 – advent og julebinderi
Jytte Bang, Tjæreborg vil lave dekorationer til advent og jul.
Gurli Sørensen, Vejrup kommer igen og viser os sine flotte papirflet/klip (kan købes).
Amerikansk lotteri – alle er velkommen pris 50-70 kr.
Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson Ninna Fink tlf 75 39 20 64
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 

Onsdag d. 19. november kl 930-1000 – dagplejedag
kom og leg og syng med Marie Egedal.
Musikstuderende Marie Egedal synger og leger med dagplejebørn og andre børn
i alderen 0-3 år i følge med deres voksne. 
Tilmelding: biblioteket – tlf 79 96 53 90
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90 

Onsdag d. 19. november kl 17-21 – Julebuffet
vi serverer traditionel julebuffet med alt, hvad der hører til, 
onsdag – torsdag – fredag (fra d. 19. november til d. 19. december), 
om fredagen spiller Bjarne Hansen hyggemusik.
Pris: kr 178,-
Bordbestilling: tlf 75 39 21 61
Mødested: Restaurant Skovpavillonen, Vestergade 23 - www.skovpavillonen.dk 

Torsdag d. 20. november kl 1400 – Island
Ninna og Kristian Fink fortæller og viser billeder om tur til Island. I pausen drikker vi kaffe.
Pris: 30,- kr inkl. kaffe.
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Lørdag d. 29. november kl 18-02 – Julefrokost i Medius
Allan’s Diner disker op med super lækker julebuffet.
Christopher og Madam Blå med DJ Jimi Rosa leverer den musikalske underholdning.
Pris: kr 395,-
Læs mere på www.mediusholsted.dk/index.php?id=834 
Arrangør: Støtteforeningen for Medius Holsted
Kontaktperson/tilmelding: Johnny Iversen – tlf 99 55 62 43 johnny@iversenhome.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    
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