Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 36 – december 2014
Mandag d. 15. december kl 10 – Lucia
de ældste børn fra Holsted Børnehave går Lucia.
Alle er velkomne, der er mulighed for at købe kaffe og rundstykke til 10 kr.
Arrangør: Holsted Børnehave – kontaktperson Britta Lindskov Knudsen – tlf 75 39 23 04
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Torsdag d. 18. december kl 14.00 – underholdning
Juleafslutning med Føvling koret. I pausen drikker vi kaffe.
Pris: 30,- inkl. kaffe
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag og søndag d. 27.-28. december - julefodbold indendørs fodbold
afvikles for 47. gang, hvor der er tilmelding i følgende rækker:
Elite, Herre B, Kun for sjov, Nostalgi, Karneval, Dame og Mix.
Tilmeldingsfristen er d. 14. december så skynd dig.
Grand Prix Masters – GPM
stævner samler de bedste indendørs hold fra hele landet.
Stævnet i Medius er naturligvis også et GPM stævne og er pointgivende i det samlede
DM regnskab. Sidste år vandt Hobro – mon de stiller op igen i år?
Husk tilmelding til Cafe Hygge
umiddelbart efter sidste kamp søndag d. 28. december kl 19-24 er der Cafe Hygge.
Deltag for kun 99,- kr. Arrangementet er for spillere og påhæng, publikum og andet godtfolk.
Læs mere om tilmeldinger på www.mediusholsted.dk/index.php?id=877
Arrangør: FSUI, HfB og Medius – kontaktperson: Henning Aaskov til 75 39 20 23
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Lørdag d. 3. januar 2015 kl 09.30-11.00 – indsamling af juletræer
man binder 20 kr i træet og ligger det ud til postkassen,
der indsamles både i Holsted By og Holsted St.
Arrangør: KFUM Spejderne Holsted/Glejbjerg – kontaktperson Brian – tlf 23 23 52 92

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

