
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 6 – september 2013 

Fredag d. 20. september Kl 16 - fernisering på kunstforeningens 10 års jubilæumsudstilling  

med Poul Pava og Erik Bøgh.  

Udstilling: 20. sept. – 6. oktober og åben lørdag/søndag kl 13-17.  

Rundvisning v. Jørgen Steinicke onsdag d. 25. sept. kl 19-20.30 

Arrangør: Sydjysk Kunstforening, Fredensgade 46 - www.sydjyskkunstforening.dk  

Lørdag d. 21. september kl 15 – Sommerfest 

fra kl 16-17 en tur i området, kl 18-21 spiller DJ og kl 22-01 går Guns4sale på scenen, 

kl 19 kan der købes mad fra grillen – alle er velkommen.  

Arrangør: Holsted MC, Guldagervej 19 – tlf 60 16 82 32  

Søndag d. 22. september kl 11-15 - lån-ingenting-dag  

Kom og hør om det åbne bibliotek! Hvad kan du ellers bruge biblioteket til? 

Gratis adgang til musikalsk underholdning og kaffe på kanden. 

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

Tirsdag d. 1. oktober – åbner Wellness4you-Aloe Vera Gården  

Ansigtsbehandling, Hot Stone behandling, samt salg af Forever Living / Aloe Vera produkter. 

Der er mulighed for at arrangere en Wellnessaften. Max. deltager 10 personer. 

Ring for en aftale og vi finder ud af det. 

Der vil løbende komme flere behandlingsformer til. 

Henvendelse: Lydia Bott, Ribevej 14 – tlf 23 64 55 58 mail lydiabott@hotmail.com 

 www.wellness4you-aloevera.dk  

(Lykkeskær Gårdbutik er lukket, men er erstattet af en ny spændende klinik/butik) 

Torsdag d. 3. oktober kl 0900-1030 – gratis vaccination for alle over 65 år  

Der er ingen tilmelding – husk sygesikring 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Lørdag d. 5. oktober kl 1030 - sjov for de mindste  

Hyggedag på biblioteket for de børn der endnu ikke er begyndt i børnehave. 

Gratis billetter kan afhentes fra d. 23. september 

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