Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 2018-11 juni
Søndag d. 10. juni kl 13-16 – pæondag vest
der er rundvisning i haven og man kan købe/bytte pæoner.
Marianne vil fremvise sine 4-årige frøplanter af Rockiihybrider.
Her bliver også årets pæon vest kåret blandt de pæoner, medlemmerne har medbragt
- så tag dine flotte pæoner med.
Gratis adgang – alle er velkommen
Der kan købes kaffe og kage.
Arrangør: Dansk Pæon Selskab – kontaktperson: Marianne Pedersen – tlf 51 30 24 32
Mødested: Pæonhaven, Fredensgade 49
Onsdag d. 13. juni kl 15 – virksomhedsbesøg
vi besøger en af Vejen kommunes virksomheder, denne gang Styropack.
Deltagelse: åben for alle
Pris: gratis
Tilmelding: Egon Petersen – tlf 51 74 03 42 – max 20 deltagere
Arrangør: Ældre Sagen Holsted
Mødested: Styropack, Tvilhovej 8, Tvilho, 6752 Glejbjerg
Lørdag d. 16. juni – sogneudflugt
turen går i år til Lemvig, hvor vi skal se Lemvig kirke og Lemvig Museum.
Derefter kører vi til Vilhelmsborg Kro, hvor vi spiser middag (drikkevarer for egen regning).
Så fortsætter turen til Nr. Vosborg Herregård, hvor vi drikker eftermiddagskaffe,
og der er mulighed for at gå en tur i området. Efter kaffen kører vi hjemad.
Pris: 200,- kr pr person
Tilmelding: Kirkekontoret – tlf 75 39 20 45 (tirsdag-onsdag-torsdag-fredag kl 8-11) senest d. 8.6.
Arrangør: Holsted og Sankt Peders sogne – alle er velkomne
Mødested: Centralhotellet kl 08.00 og Fakta kl 08.10 – forventet hjemkomst kl ca 18.
DBU fodfoldskole 2018 i uge 27 – Holsted fB – mandag-fredag kl 9-15
Deltagere: piger og drenge årgang 2003-2010
Pris: 859,- kr inkl. billetgebyr. Tilmelding her
Deltagerne modtager tøjpakke (t-shirt, shorts og strømper)
samt en bold, en drikkedunk og diplom.
Se mere under Praktisk info
Der er mulighed for tilkøb af frokostordning.
Vi forventer at afholde en grillaften, hvor forældre til tilmeldte børn er velkomne.
Kontaktperson: Simone Uhrskov - tlf 20 95 59 58, mail simone_uhrskov@hotmail.com
Mødested: 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.6670holsted.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

