
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 3 – august 2013 

Lørdag d. 10. august kl 12-14 - åbent hus i Holsted Golfklub 

I forbindelse med, at det tirsdag d. 13. august kl 17.30 er sidste chance for at lære at 
spille golf i 2013. Sidste hold starter samme dag. Holdes der åbent hus og hvor det er 
gratis at spille på Pay-and-Play bane og hvor udstyr kan lånes, alle er velkommen.  

Mødested: Holsted Golfklub, Bengårdsvej 4 - www.holstedgolfklub.dk   

Mandag d. 12. august kl 19.00 - Borgermøde 
Holsted Lokalråd indkalder til et 3 timers borgermøde - emne aktivitet og involvering.  
Bent Nicolajsen vil komme og være med til at prøve på at aktivere folk, så de får lyst  

til at komme med i en af de 6 grupper om Udvikling af Holsted.  
Mødested: Medius, Højmarksvej 18 – www.holstedlokalraad.dk  

Onsdag d. 14. august - åbner Holsted Dyreklinik, Østergade 2 
Dyrlæge Morten Dalstrup Vesterholm åbner dyreklinik for mindre husdyr.  

Klinikken er indrettet med det nyeste udstyr og bliver i stand til at udføre alle opgaver, 
f.eks. vaccination, sterilisation, kastration, tandrens, røntgen og operationer. 
Mulighed for tidsbestilling fra onsdag d. 7. august – tlf 31 10 66 70.  

Receptionen holdes fredag d. 23. august – www.holsteddyreklinik.dk  
 
Mandag d. 19. august kl. 19-21 - Gåtur i Holsted 

Tag med på en rask gåtur på en af Holsteds Kløverstier, hvor vi går ruten på 5,5 km  
og kommer bl.a. forbi Heliport, naturlegeplads, dådyr og H. C. Andersens eventyr. 
Pris: Gratis – medbring vand og travesko 

Mødested: Medius, Højmarksvej 18 
Arrangør: Gigtforeningen – instruktør Mona Møller Christensen 
Tilmelding: senest d. 15. aug. til Mona Møller Christensen - mmc1956@hotmail.com  

Søndag d. 25. august kl 09.30 - Rasmus Klump Pandekagestævne 

Fodboldstævne for poder, mikro- og miniput drenge og piger.  
Leg og underholdning - Gratis pandekage til alle spillere - Præmie til alle spillere. 
Fodboldbanerne, Medius, Højmarksvej 18 

Yderligere oplysninger kontakt: Claus Tornhøj – tlf 26 79 25 82  

Fredag d. 30. august kl 18.00 - DM Speedway finale 
På Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 afvikles den anden afgørende DM finale.  
Arrangør: Holsted Speedway Klub - www.holsted-spedway.dk   

Fredag d. 6. september kl 20.30 - Søs Fenger koncert    

Man kan vælge koncert med mad til 450 kr eller kun koncert til 300 kr. 
Biletter bestilles på tlf 38 40 55 00. 
Der er også mulighed for at kombinere koncert med lækker middag i vores Bøfhus. 

Arrangør: Centralhotellet, Storegade 82 - www.centralhotelletholsted.dk       
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