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Nyhedsbrev nr 55 - oktober 2015 

Mandag d. 26. oktober kl 14-16 – Historien om Radio Holsted fra 1986 til 2003  

Claus Nielsen fortæller om Radio Holsted’s historie fra 1983 til den lukkede i 2003.  

Det kommer primært til at handle om de første år, hvor der var en flok unge drenge, 

der havde så meget lyst til at lave radio, at de startede vores egen radio station i Holsted. 

Det hele underbygges af billeder.  

Pris: 40,- kr inkl. kaffe og brød. 

Tilmelding og betaling: Sker ved personlig henvendelse i Midtpunktet  

Arrangør: Midtpunktet, Holsted Aktivcenter – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96 

Mødested: Midtpunktet, Holsted Aktivcenter, Højmarksvej 18 

Mandag d. 26. oktober kl 19 – Opsparing i tropisk skovdrift foredrag 

investeringer i professionel skovdrift har gennem de sidste 100 år været en attraktiv og  

forudsigelig investering med høj sikkerhed.  

Ved investeringer i tropisk skovdrift er man ikke afhængig af letpåvirkelige finansielle markeder,  

da træerne vokser uafhængigt af, om der er gode eller dårlige tider. 

Kom og hør om Better Globe, der har gjort det muligt for dig, at lave en attraktiv opsparing  

i tropisk skovdrift. 

Mødested: Aloe Vera Gården, Ribevej 14 – kontaktperson Lydia Bott Olesen tlf 20 20 02 82 

Onsdag d. 28. oktober kl 19 – Wellnessaften 

der tilbydes fodbad, ansigtspleje samt nakkemassage med vores dejlige Aloe Vera produkter. 

Derudover vil jeg fortælle om de andre produkter bl.a. C9 – kick start til en bedre livsstil. 

Pris denne aften: 25,- kr pr person 

Arrangør: Lydia Bott Olesen – tlf 20 20 02 82  

Mødested: Aloe Vera Gården, Ribevej 14  
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