Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 58 – december 2015
Frem til søndag d. 13. december – udstilling Ekkoer fra udkantsdanmark
udstillingen kan ses i både betjent og ubetjent åbningstid og viser: Linoleumstryk, fotos og strik,
og man kan låne Mike Tylaks fotobog ”Indtryk fra udkanten”.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18
Lørdag d. 28. november kl 14 – væk julemanden
vi danser efterfølgende om træet, hvor der sælges gløgg og æbleskiver fra den gamle kørestald.
Store slikposer til alle børn, der møder op med nissehue.
På gensyn til alle børn og jeres forældre på Centralhotellet.
Arrangør: Holsted Handels- og Erhvervsforening
Mødested: Centralhotellet, Storegade 82
Mandag d. 30. november kl 9 – gåture
hvor dagens vandring ad kløverstien bliver afslutning på sæsonen med gløgg og æbleskiver.
Pris: 20,- kr
Tilmelding: ingen tilmelding – alle er velkommen
Arrangør: Gågruppen – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15 96
Mødested: MIDTPUNKTET Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18
Torsdag d. 3. december kl 14 – underholdning
Frelsens Hær fra Esbjerg kommer og underholder med musik og sang.
Pris: kr 30,- inkl. kaffe og kage
Arrangør: Holsted Pensionist- og Efterlønner Forening
Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42
Lørdag d. 5. december kl 8-15 – håndboldstævne
håndboldklubben i Holsted er igen blevet valgt til at afholde dette store afslutnings- og julestævne
for ungdomsspillere i alderen 4-12 år.
Det er både pige- og drengehold - U4-6, U8, U10 og U12 med minimum 500 spillere,
der er julelotteri med gaver sponseret af lokale butikker og firmaer
5 lodder sælges for 20,- kr og man er sikker på minimum en trøstpræmie.
Arrangør: Håndboldklubben FSH88 og JHF kreds 7 – kontaktperson Erik Hansen tlf 30 29 00 25
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Søndag d. 13. december kl 16 – julekoncert
Händels ’Messias’ opføres af et stort kor på ca 70 korsangere fra Nr. Bjert koret, Holsted Motetkor,
Tågelundkoret og andre gæstesangere, i spidsen står dirigent Steen Lindholm.
Foruden koret er det kammerorkestret Con Amore, der består af 18 musikere og 4 professionelle
solister: Ellen Kristiansen (sopran), Hedwig Rummel (alt), Sune Hjerrild (tenor) og Lauritz Jakob
Thomsen (bas).
Billet kan købes via kirkens hjemmeside www.holstedpastorat.dk. Pris: 125,- kr

Hjælp til billetkøb kan fås ved henvendelse til præstesekretær Hanne Birk tlf 75 39 20 45
tirsdag og torsdag kl 9-12
Mødested: Skt. Peders kirke, Kirkegade 4 – kontaktperson Kristian Larsen tlf 51 36 24 65
Mandag d. 21. december kl 11-14 – julefrokost
dejlig mad, julestemning og underholdning på programmet.
Som afslutning på et travlt år med mange nye aktiviteter, indbydes du hermed til julefrokost
med alt hvad dertil hører – juleplatte, hyggemusik og underholdning med Citrondrengen Kurt Pedersen.
Pris: 100,- kr – drikkevarer købes i baren
Tilmelding og betaling: personlig henvendelse i Midtpunktet senest d. 14. dec.
Arrangør: MIDTPUNKTET – kontaktperson Dorthe Hallen tlf 24 80 15
Mødested: MIDTPUNKTET, Holsted Aktiv Center, Højmarksvej 18
Søndag og mandag d. 27. og 28. december – julefodbold Bel Air Cup
for 49. gang inviteres til julefodbold i Holsted. Der spilles om gode præmier i alle rækker
- i eliterækken er der store kontante præmier.
Elite rækken spiller mandag – fri tilmelding (max 30 hold)
Dame rækken A, B og C spiller lørdag – fri tilmelding
Herre B spiller søndag – for turneringsspillere, dog højest serie 2 eller tilsvarende ungdom
Kun-for-sjov rækken / Nostalgi rækken spiller søndag
for motionsspillere, oldboys, veteraner og andre nostalgikere. Højst 1 spiller over serie 5 niveau
Karneval rækken spiller søndag
primært for ikke fodboldspillere - max 1 aktiv turneringsspiller - udklædning påkrævet.
Vi ser gerne firma, gade og familiehold. Angiv dette og vi vil forsøge at lave puljer i disse kategorier
Mix rækken spiller lørdag – fri tilmelding
Stævneafvikling – alle indledende puljer og finalerunder i rækkerne afvikles samme dag
alle hold garanteres min. 3 kampe. Puljevindere og evt. nr 2 går videre til play-off kampe
der spilles efter DBU’s indefodboldregler (9 min. pr kamp) – på 3 baner samtidig
Tilmelding: senest d. 14. december – (husk at angive holdets navn, række og kontaktdata)
enten pr mail belaircup@gmail.com eller direkte på www.mediusholsted.dk under events - julefodbold
Arrangører: HfB - Claus Tornhøj tornhoj@gmail.com tlf 26 79 25 82 og
Tonny Østergaard belaircup@gmail.com tlf 28 68 73 13
Mødested: Medius, Højmarksvej 18

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

