
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 4 – august 2013 

Torsdag d. 15. august kl 19-21 – Holsted Motetkor begynder igen  

Holsted Motetkor har første øve-aften efter sommerpausen. 

Mødested: Holsted Sognegård, Vestergade 15 

Henvendelse: Kristian S. Larsen – tlf 51 36 24 65 – mail kslarsenorg@hotmail.com  

I uge 34 starter håndbold i FSH88 – nærmere program i UGEavisen 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

NYHED: FSH 88 er nu på Face book, find os på www.facebook.dk og søg på Fsh Holsted.   

 

Søndag d. 25. august kl 0930 – Rasmus Klump Pandekagestævne  

Fodboldstævne for poder, mikro- og miniput drenge og piger. 

Gratis pandekage til alle spillere – præmie til alle spillere - leg og underholdning 

med gøgler, tryllekunstner, hoppepude og ponyridning.  

190 hold ca 1500 spillere foruden familie (forældre, søskende og bedsteforældre) 

Spillested: Fodboldbanerne, Medius, Højmarksvej 18  

Yderligere oplysninger kontakt: Claus Tornhøj – tlf 26 79 25 82   

 

Søndag d. 1. september kl 10-14 – Byens største tøjbutik genåbner efter 2 mdr.,  

med ny ejer og nye varer på hylderne fra Pulz, Ze-Ze, Zhenzi, D-Xel og Brandtex. 

Kom og få del i de gode åbningstilbud og hils på Mette Hansen, den nye indehaver. 

Denne dag vil der være kaffe og kage til alle kunder. 

Vel mødt i Boutique no 9, Søndergade 9 - tlf 75 39 17 01  

 

Mandag d. 2. september kl 10 – Fortælletime 

Historier for alle børn i alderen 3 til 6 år. Gratis adgang. 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90 

Tirsdag d. 3. september kl 10 – EDB-kursus for absolut begyndere 

Introduktionskursus over 3 uger – tirsdag formiddage. 

Tilmelding nødvendig på – tlf 79 96 53 90 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

 

 

mailto:kslarsenorg@hotmail.com
http://www.facebook.dk/

