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post@holstednyt.dk  

Nyhedsbrev nr 1 - juni 2013 

Profileringsgruppen vil gerne være med til at fortælle  

om de kommende arrangementer og aktiviteter, der sker i Holsted. 

Ved at samle disse i et nyhedsbrev, regner vi med, at dette giver et bedre samlet overblik.  

Det er ikke meningen, at nyhedsbrevet skal være en konkurrent til presse og ugeblade. 

Vi håber at alle vil være med til, at dette kan blive en succes, 

som kun kan lade sig gøre, når mange vil være med til, 

at indsende til - post@holstednyt.dk. 

Formålet med nyhedsbrevet er, at give en gratis information til alle interesserede. 

Det er meningen, at der skal udsendes ca hver 14. dag. 

Vi har nu første gang kun 4 arrangementer, men håber på mange flere i fremtiden. 

fredag d. 28. juni kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen  

Anlæggets Tennisklub holder et arrangement, 

hvor der er mulighed for at slippe den indre tennisspiller løs. 

Ud over tennis, bliver der arrangeret rundbold og fodboldkamp  

- så pak madkurven og tag hele familien med til en hyggelig aften i anlægget. 

Arrangementet er gratis og kræver kun opbakning, godt humør og godt vejr. 

Vel mødt i anlægget, Særmarksvej 

OBS: Viser det sig at vejret ikke er med os - aflyses arrangementet.  

søndag d. 30. juni kl 10.00 Indvielse af skovgolfbane  

Banen er med 18 huller fordelt mellem træerne i skoven. 

De svære huller er udstyret med børnevenlige genveje, 

som voksne også gerne må benytte, for at komme hurtigere i mål. 

I dagens anledning er der rabat på både fiskeri og golf. 

Sølvdal Fiskesøer, Grindstedvej 14 

læs mere på hjemmesiden - www.solvdal.dk 

onsdag d. 3. juli kl 18.30 Speedway League 

Holsted – Slangerup 

Moldow Speedway Arena, Hedevejen 

læs mere på hjemmesiden - www.holsted-speedway.dk 

torsdag d. 4. juli Udflugt til Hvidsten Kro  

mødested: kl 09.00 p-pladsen, Kirkens Korshær, Storegade 59 

                  kl 09.15 p-pladsen, Fakta, Østergade 2 

pris: kr 300,- (omfatter bus, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe) 

tilmelding: Ib og Kis Puggaard – tlf 22 47 33 27 (senest d. 27. juni) 

Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

læs mere i annoncen i Ugeavisen d. 25. juni   

mailto:post@holstednyt.dk

