Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 48 – juni 2015
Tirsdag d. 16. juni kl 17 – Holsted Å ko-klapper-laug stiftende generalforsamling
foreningens formål er at understøtte projektet med at bevare Holsted ådal, som en åben ådal
og undgå tilgroning af de frodige enge. Medlemsskabet giver købsret til kød fra dyrene,
der sommeren igennem, på naturens betingelser, har gået langs Holsted Å.
Arrangør: Lodsejerforeningen bag stien langs Holsted Å – kontaktperson Jørgen Bruun 21638639
Mødested: Engen nedenfor Holsted kirkegård, Esbjergvej
Onsdag d. 17. juni kl 17-21 – torvedag – kom og vær med til at skabe stemning
kom og oplev en hyggelig aften på torvet, hvor der findes mange forskellige former for aktiviteter
med bl.a. politikerdebat m/ordstyrer, boder, børnemarked, musik (Lasse & Mathilde) samt
underholdning. Alle er velkommen til at deltage, også uden tilmelding.
Der kan købes grillpølser, fadøl, kaffe/the og kage
Arrangør: Postgården, Back Bone.Aero og Holsted Dyreklinik
Mødested: Postgården/Torvet, Østergade
Tirsdag d. 23. juni – Skt. Hans fest - bålfest
kl 19.30 optog fra Åparken Ældrecenter. Bålet tændes ca kl 20.30
båltaler. Spejderne arrangerer forskellige aktiviteter.
Der kan købes kaffe/the, sodavand, grillpølser, hjemmebage kage og is.
Mulighed for at sidde indendørs i Albert Hall. – Alle er velkommen.
Arrangør: Blå Spejder, Holsted
Mødested: Spejderhuset, Guldagervej 2
Torsdag d. 25. juni – udflugt til Mandø
mødested: kl 10 Centralhotellet – kl 10.15 Fakta
vi kører i bus, der kører helt til Mandø. Efter ankomsten til Mandø, starter vi med at spise middag.
Efter middagen kører vi i hestevogn, hvor vi er delt i 2 hold. Det ene hold ser på sæler, det andet
hold fanger rejer. Efter kaffen skifter de 2 hold til modsat oplevelse. Herefter bliver der mulighed
for museumsbesøg og gå en tur.
Pris: 300,- kr
Tilmelding: Ib Puggaard tlf 22 47 33 27, Alice Foght tlf 60 83 11 26, Kaj Lassen tlf 75 39 21 69
senest d. 23. juni – max. 44 personer
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening

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

