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Nyhedsbrev nr 20 – april 2014

Torsdag d. 17. april kl 16 – Skærtorsdags åbenhus
Holsted MC slår dørene op for gæster til deres årlige åbenhus.
DJ ACK spiller op fra start og i løbet af eftermiddagen vil der være små aktiviteter
imens grillen varmer op. Klokken ca 19 står slagteren klar med mad, fra den varme grill,
som er mulig at købe. Klokken 22 går ”kun de to” på scenen og fyrer den af.
Mødested: Holsted MC, Guldagervej 19 - kontaktperson Mitza Staugaard tlf 60 16 82 32
I påskedagene 18. – 20. april - afholdes Kunstrunden i hele Sydvestjylland
hen ved 100 kunstnere, gallerier og museer har åbent for publikum.
Kunstnere åbner deres værksteder og atelierer mellem kl 11 og 17. I Holsted området
åbner Dorit Knudsen, Lykkeskærsvej 13 og præsenterer keramik og fortæller om raku brænding
mens Jørgen Steinicke - Galleri 46, Fredensgade 46 viser malerier m.m.
Torsdag d. 24. april kl 14 – generalforsamling
Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening indkalder til generalforsamling.
Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Nye medlemskort udstedes – husk at tage det gamle med ved fornyelsen.
Vi afslutter med kaffe og bankospil, der er ingen tilmelding – alle er velkommen.
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 – kontakt Ib Puggaard tlf 22 47 33 27
Søndag d. 27. april kl 10-12 – affaldsindsamling
kom og giv en hånd med et par timer. Hjælp med at gøre Vejen kommune forårsklar.
Tag hele familien med og få en sjov dag, mens I gør en indsats mod affald i naturen,
der vil blive udleveret affaldssække – der er ingen tilmelding
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vejen afdeling www.dn.dk/vejen
Mødested: Torvet, Østergade – kontaktperson Jørgen Jørgensen tlf 60 96 02 75
Søndag d. 27. april kl 10-15 – golfens dag
oplev noget nyt og spændende som er gratis. Klubben håber det bliver fint vejr,
så man kan sige velkommen til mange, som har lyst til blot at prøve, hvad det er for noget.
Der vil være gratis pølser etc. til de interesserede fremmødte.
Nyt begynderhold startede d. 8. april, men kom d. 15. april ved 17 tiden, så er det også ok.
Mødested: Holsted Golfklub, Bengårdsvej 4 – tlf 75 39 29 63 www.holstedgolfklub.dk/
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

