Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 25 – juli 2014
Torsdag d. 10. juli kl 10 – Udflugt til Gram Slot
med sommermarked, frokostbuffet, rundvisning på slottet – efter rundvisningen kaffe med kage
og på hjemrejsen kommer vi forbi Jels nye Søbad.
Pris: kr 300,- (omfatter bus, frokostbuffet, rundvisning og kaffe)
Mødested: P-pladsen, Fakta, Østergade 1 – kl 1000
P-pladsen, banegården, Jernbanegade – kl 1015
Tilmelding: Ib og Kis Puggaard – tlf 22 47 33 27 eller Kaj Lassen – tlf 75 39 21 69 (senest d. 3. juli)
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Søndag d. 31. august fra kl 0900 – Rasmus Klump pandekagestævne
fodboldstævne for poder, mikro- og miniput spillere – drenge og piger,
der afvikles både pige- og drengerækker.
U6-U7 spiller 3-bold, U8-U10 spiller 5-mandsbaner, mens U11-U12 spiller på 8-mandsbaner.
Alle hold garanteres minimum 3 kampe. Der vil være præmier til alle spillere.
Vi vægter fairplay og positive oplevelser højt.
Under hele stævnet vil der blive serveret gratis pandekager til alle deltagere
i Rasmus Klumps pandekagetelt. Andre aktiviteter og underholdning vil også forefindes.
Bl.a. hoppepuder (aflyses desværre ved regnvejr).
Der kan naturligvis også købes sodavand, kaffe, slik og frugt m.m. Vi tænder også op i grillen.
Vi har max. plads til 275 hold, så der er om at få tilmeldt så hurtigt som muligt.
Tilmeldingsfrist: 1. august 2014
Programmer: udsendes senest 15. august 2014
Kontaktperson: Claus Tornhøj – tlf 75 39 10 52 eller 26 79 25 82 – mail pandekagecup@gmail.com
Hjemmeside: www.holstedfb.dk
Mødested: fodboldbanerne - Medius, Højmarksvej 18
Arrangør: HfB

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

