
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 2016-8 april 

Søndag d. 17. april kl 10-12 – affaldsindsamling 

kom og giv en hånd med til den årlige affaldsindsamling på gader og stræder samt  

langs vejene i det åbne land, 

der vil blive udleveret affaldssække – ingen tilmelding 

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening  

Kontaktperson: Ingeborg Jønsson – tlf 61 85 11 94 

Mødested: Torvet, Østergade 1 

Onsdag d. 20. april kl 1930 – forårskoncert  

Holsted Musiklaug med dirigent Jesper Allin spiller.  

Programmet består af let klassisk musik af bl.a. Johan Strauss, Lange Müller, Lumbye m.fl. 

Efter koncerten kaffebord 

Pris: 20,- kr inkl. kaffe og kage 

Arrangør: Centerrådet 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Torsdag d. 28. april kl 14 – generalforsamling 

dagsorden iflg. vedtægterne – på valg Alice og Kis. 

Vi afslutter med kaffe og bankospil. 

Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42 

Mandag d. 2. maj kl 14-16 – kom og se ”Knuderevyen” 

Knudepunktets teatergruppe, der er 12 mand spiller en revy, der varer 2 x 30 min. 

I pausen drikker vi kaffe. 

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød. Tilmelding: senest d. 28. april på liste i Midtpunktet 

Arrangør: MIDTPUNKTET, Holsted Aktiv Center 

Mødested: Hal 1, Medius, Højmarksvej 18  

Tirsdag d. 10. maj kl 15 – besøg på Rødding Højskole 

vi starter med kaffe, får historien omkring højskolen og en rundvisning. 

Hvordan arkitekten har forandret stald og lade, til spændende undervisningslokaler. 

Arrangør: Holsted-Brørup Grænseforening 

Tilmelding: senest d. 2. maj til Erling Schellerup tlf 61 76 47 11 

Mødested: Torvet, Østergade 1 
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