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Nyhedsbrev nr 2016-14 juli
Holsted Fjernvarme – trampesti
i forbindelse med opsætning af solpanelerne
har Holsted Fjernvarme lavet plads til en trampesti langs hele diget på deres mark.
Fra Gørklintvej markerer en pæl med pil starten,
hvorefter man følger diget og ender ved Vestermarken.
Resultatet betyder, at man nu, når man går en af turene Sporet ved Holsted Å
ikke som tidligere behøver at gå på Gørklintvej et langt stykke.
Tirsdag d. 2. august kl 9.30-11.00 – motion i det fri
og 5 gange frem til og med d. 30. august.
Få brugt hele kroppen, pulsen op og rørt lattermusklerne. Alle kan være med på hver sit niveau.
Vi starter på Midtpunktets terasse, hvor vi laver fælles motion, med bevægelser, lege, spil,
i den friske natur og får vind i håret. Du skal bare møde op – det er gratis.
Vi laver motion i en time, hvorefter vi drikker vores medbragte kaffe sammen.
Hvis vejret er dårlig går vi indenfor.
Tovholdere: Asta Davidsen, Mikael Vittrup og Dorthe Hallen
Arrangør: MIDTPUNKTET, Holsted Aktiv Center – kontaktperson Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96
Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18
Søndag d. 28. august kl 10-18 – Rasmus Klump pandekagestævne
fodboldstævne for piger og drenge i alderen 6-12 år.
Under hele stævnet vil der blive serveret gratis pandekager til alle deltagere.
Andre aktiviteter og underholdning vil også forefindes.
Der kan naturligvis købes sodavand, kaffe, slik og frugt m.m.
Arrangør: HfB – kontaktperson Claus Tornhøj tlf 26 79 25 82 pandekagecup@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 1. august 2016
Mødested: Fodboldbanerne bag Medius, Højmarksvej 18

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

