
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 19 – april 2014 

Mandag d. 31. marts kl 1930 – generalforsamling i Foreningen til Holsteds Forskønnelse 

dagsorden iflg. vedtægter.  

Mødested: Galleri 46, Fredensgade 46 – kontaktperson Bo Vonsbæk tlf 75 39 34 34 

Torsdag d. 3. april kl 1330 – Boutique No 9 viser forårets nye farver 

ingen modeshow, men de viste varer kan købes – der kan betales med Dankort 

Arrangør: Dagcentret i samarbejde med Åparkens Venner 

Mødested: Åparken Ældrecenter, Åparken 19 

Fredag d. 4. april kl 1330-1600 – børnehavedag  

i samarbejde med børnehaverne laves forskellige aktiviteter og opgaver på biblioteket. 

Tema offentliggøres senere – gratis adgang.  

Der vil være lidt at spise og drikke, før børnene afhentes af forældrene. 

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

Mandag d. 7. april kl 19 – forår og påske 

Lene fra Toftegårdens Binderi vil vise os, hvordan vi kan plante forårskrukker og lave påskedekorationer.  

Amerikansk lotteri. Pris 50-70 kr – alle er velkommen. 

Arrangør: Føvling-Holsted-Gørding Havekreds – kontaktperson Ninna Fink tlf 75 39 20 64 

Mødested: Sognegården, Vestergade 15  

Torsdag d. 10. april kl 10 – fortælletime 

historier for alle børn i alderen 3 til 6 år 

tilmelding tlf 79 96 53 90 mail holbib@vejenkom.dk – gratis adgang   

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

Torsdag d. 10. april kl 14 – Boutique No 9 viser forårets nye farver 

ingen modeshow, men de viste varer kan købes – der kan betales med Dankort 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening – kontaktperson: Kaj Lassen tlf 75 39 21 69 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Lørdag d. 12. april kl 10 – tennisbanen klargøres  

bestyrelsen trækker i arbejdstøjet og andre frivillige er velkomne til at klargøre tennisbanen, 

hvis vejret tillader det, og efter arbejdets afslutning spiser vi håndmadder. 

Arrangør: Anlæggets Tennisklub – kontaktperson Anna Schultz tlf 75 39 32 71  

Mødested: Tennisbanen, Særmarksvej  

Lørdag og søndag d. 12. og 13. april – Landsmesterskab i DGI håndbold 

for årgangene U14, U16 og U18 piger og drenge. 

Håndboldkampene starter: Lørdag kl 0930 og søndag kl 0830  

DGI’s stævneansvarlige: Thomas Fuglsbjerg tlf 22 11 97 25 – Steffen Nielsen tlf 40 37 71 82 

Spillesteder: Medius, Højmarksvej 18, Holsted og Brørup Hallerne, Byagervej 3, Brørup  
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