
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 21 – maj 2014 

Søndag d. 4. maj kl 10 og kl 14 - Holsted Speedway Klub 40-års jubilæum 

det fejres bl.a. med Kurt Bøghs mindeløb 

Mødested: Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 – læs mere www.holsted-speedway.dk  

Mandag d. 5. maj kl 1930 – generalforsamling i HfB 

dagsorden iflg. vedtægter. 

Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 2. maj. 

Særlige debatpunkter: 

     * Holsted Cup 2014 

     * Julefodbold 2014 

     * kontingenter 

Mødested: klublokalet, Medius, Højmarksvej 18  

Onsdag d. 7. maj kl 1830 – Årets første match, Holsted vs Grindsted  

Mødested: Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 – læs mere www.holsted-speedway.dk  

Mandag d. 12. maj kl 10 – fortælletime 

historier for børn i alderen 3 til 6 år 

tilmelding tlf 79 96 53 90 mail holbib@vejenkom.dk – gratis adgang 

Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 

Mandag d. 12. maj kl 19 – generalforsamling i Anlæggets Tennisklub 

dagsorden iflg. vedtægter. 

Mødested: Tennisbanen, Særmarksvej – kontaktperson Anna Schultz tlf 75 39 32 71 

Tirsdag d. 13. maj kl 19-22 – foredrag  

sygeplejerske/sundhedscoach Maiken Andersen fortæller bl.a. om: 

* Kan vi stole på medicinalindustrien? Hvad gør medicin og vacciner ved kroppen? 

* Hvorfor skjules sandheden om årsagerne til mange sygdomme for offentligheden? 

* Tarmen – kosten og tændernes indflydelse på udvikling af sygdom? 

* Alternativ / naturlig forebyggelse og behandling af børn og voksne med forskellige smerter. 

Billetpris kr 100,- bemærk: begrænset antal billetter.  

Tilmelding: Karin Due Andreasen due49@hotmail.com eller tlf 28 83 26 23 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
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