Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2016-11 juni
Søndag d. 29. maj kl 19.30 – forårskoncert
Holsted Motetkor, Nr. Bjert Koret og Holsted-kirkernes Ungdomskor synger
lyse og festlige, kendte og ukendte, danske og udenlandske korsatser.
På programmet står bl.a. ’Messe Basse’ (Gabriel Fauré), ’Ride the Charlot’ og
’Nu er jord og himmel stille’, og desuden indgår instrumentalmusik og fællessalmer.
Der er gratis adgang – og alle er velkomne.
Arrangør: Kirkerne i Holsted - kontaktperson Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4
Fredag d. 17. juni kl 13 – eftermiddagstur til Ribe
vi besøger Ribe Rådhus, hvor Bent Christensen vil fortælle og vise rundt på rådhuset,
der kan forekomme trapper.
Vi går til Backhaus, hvor vi drikker kaffe med boller og lagkage.
Pris for kaffe, boller og lagkage: 70,- kr
Ønskes transport - betales 30,- kr pr person til chaufføren.
Tilmelding: senest d. 13. juni på en liste i Midtpunktet
Arrangør: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center – kontaktperson: Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18
Mandag d. 27. juni kl 9 - DBU fodboldskole 2016
Deltagerne er piger og drenge i årgang 2001-2008
Tidsplan: mandag-fredag kl 9-15
Mødested: HfB klublokale, Medius, Højmarksvej 18
Tilmelding og betaling på DBUs hjemmeside
Kontaktperson: Ulrik Uhrskov – tlf 23 26 50 62
Anlæggets venner er en forening, der passer og vedligeholder arealet,
hvilket har betydet, at der i dag ser pænt og indbydende ud.
Alt arbejde er frivilligt, hvorfor der efterlyses personer,
der vil være med til at gøre en indsats for, at det også i fremtiden ser pænt og indbydende ud.
Det drejer sig både om dyrehold, tennisbane og legeplads.
Bliv derfor medlem af Anlæggets venner – kontingent kr 100,- pr husstand (kan bruge mobil Pay)
- sker tilmelding nu gælder kontingentet også for 2017.
Leje af tennisbane: kr 150,- (incl. kontingent – Anlæggets venner)
Kontaktperson: Merete Petersen, Søgårdsvej 1 – tlf 29 27 09 36 mep@postkasse.com
Marsvænget
KMM Ejendomme, Brørup bygger 6 lejligheder til udlejning - indflytning forventes klar til efteråret
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

