
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 2016-10 maj 

2. pinsedag mandag d. 16. maj kl 17-20 – bøf på torvet 

vi følger op på DR’s TV udsendelse - Bøffens hovedstad Holsted. 

Griller og serverer bøffer med tilbehør. Til den gode bøf serveres naturligvis en fyldig rødvin. 

Pris: 75,- kr eksklusiv drikkevarer – desuden kan der købes kaffe og kage. 

Arrangør: Holsted Å Ko-Klapper-Laug i samarbejde med Hotel Postgården 

Mødested: Hotel Postgården, Østergade 2 

Tirsdag d. 24. maj kl 19 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægter, der er kaffe og kage 

alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret 

Arrangør: Anlæggets venner - kontaktperson: Inger Knudsen – tlf 40 38 81 37  

Mødested: ”Hytten” i Anlægget, Særmarksvej 

Lørdag d. 28. maj kl 1000-1430 – børnedyrskue 

vi opfordrer forældrene til at hjælpe så børnene får tilmeldt deres kæledyr, 

så det bliver en festlig dag med mange aktiviteter. Program - se vedheftede plakat. 

Tilmelding af dyr senest d. 27. maj – tlf 75 39 27 43 eller 75 39 35 29 

Entre: voksne 20,- kr – børn gratis adgang  

Arrangør: Holsted Y’s Men’s Club 

Mødested: Dyrskuepladsen, Højmarkskolen, Højmarksvej 16  

Lørdag og søndag d. 28. – 29. maj kl 10-16 – helsemesse 

helsemessen vil foregå i en stor naturskøn have.  

Der vil være ca 10 forskellige foredrag og 25 behandlere. 

Lørdag starter med et bud på hvordan dit 2016 bliver, det er Bjarne fra Egernsbo, 

der kommer med det bud. 

Søndag starter kl 9.30 Qi Gong/Tai Chi ledet af Else fra Heartflow i Esbjerg - 

herefter kan vi få et grin med latter Ulla fra Esbjerg. 

Mulighed for at købe en prøvebehandling. 

Spejderne vil lave bålmad. 

Entre: 50,- kr / medlemmer gratis – foredrag gratis, når entre er betalt 

se program her: http://dengyldneoase.dk/program%20til%20helsemesse.html  

Kontaktperson: Karin Andreasen – tlf 28 83 26 23  

Mødested: Den gyldne Oase, Guldagervej 11 
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