
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 og tilføj lokale 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     

Nyhedsbrev nr 2021 – 13 september 

Torsdag d. 23. september kl 19 – Koncert 

med trompetist Henrik Rønnov og organist Vibeke Astner. 

Programmet rummer både barokmusik, svenske sommersalmer og ”Prins Jørgens March”. 

Gratis adgang – alle er velkomne 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Kristian Larsen – tlf 51 36 24 65 

Mødested: Sankt Peders kirke, Kirkegade 4 

Lørdag d. 25. september kl 13 – åbent hus 

For et år siden flyttede Holsted Billard Klub i nye lokaler i Aktivitetshuset i Holsted.  

Det ønsker vi at fejre sammen med medlemmer af klubben, 

samt alle som måtte være interesseret i billardsporten. 

Klubben er vært ved en let ret. Drikkevarer kan købes. (max 2 personer) 

Tilmelding er nødvendig på: mail@holstedbillardklub.dk senest den 21. september, gerne før. 

Arrangør: Holsted Billard Klub 

Mødested: Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20 

Mandag d. 27. september kl 13.30 – 14.30 – ”Vild med lette dansetrin” 

kom og vær med! Vi fortsætter succesen ………. 

Kom og vær med til at danse ved instruktør Kirsten Marie Skaarup. 

Vi danser derefter hver mandag til og med d. 29. november 2021. 

Kom i egnede sko f.eks. gummisko og medbring vand. 

Tilmelding: John Iversen – tlf 21 33 93 63 - først til mølle princippet – max. 24 deltagere 

Pris: 250,- kr for hele perioden 

Betaling: konto nr 4183-12133928 eller Mobil Pay 259586 

Arrangør: Ældre Sagen Holsted 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 

Fredag d. 8. oktober kl 13.30 – virksomhedsbesøg 

vi besøger Adsersbølgaard, hvor vi ser hvorledes den tidligere kostskole 

bliver renoveret og omdannet til Eventcenter, som kan bookes til fester. 

Pris: 50,- kr – inkl. kaffe og kringle – betaling under indtagelse af kaffen. 

Tilmelding: Jonna Sørensen – tlf 61 74 41 24 – senest d. 1. oktober 

Arrangør: Temagruppen, Midtpunktet 

Mødested: Adsersbølgaard, Favrskovvej 23, Lindknud 
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