Foto: Trine Nielsen

41. ÅRGANG
NR. 9 - 2020
NOVEMBER

2

HOVBORG UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Nr. 9

41. årgang

Forretningsudvalg:
Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Charlotte Korntved
Tina Jønsson
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Cykel
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Fitness
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Tina Jensen
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Thomas Matthesen
Morten Bruun
Mogens Andersen
Mads Kristensen
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

3025 6149
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3086 6244
2070 7264
6175 4613
7539 6317
5133 3129
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6095 9480
6095 9480
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Hovknud´s U8 hold, med nye trøjer
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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST
Ja normalt ville jeg jo denne gang, have fortalt lidt om hvordan vores
Hurlumhejweekend var forløbet,
men pga. Corona sprang vi over
denne gang. Så ud over at indendørsaktiviteterne er startet op og vi
har holdt afslutning for 12 tennisglade børn, sætter Coronaen forståeligt nok en dæmper på aktiviteterne.
HVAD SÅ NU?
Det får mig til at tænke på hvilken
rolle HUIF spiller i lokalområdet.
Når man googler forening får man
blandt andet følgende: En forening er en sammenslutning af personer,
institutioner, lande eller lignende, hvis formål det er at dyrke, fremme
eller beskytte fælles interesser.
Når jeg tænker på dette, ser jeg tilbage til starten af 2019 hvor vi definerede vores vision og tilhørende værdiord:

Vores vision lyder dermed som følgende:
”Vi vil skabe mulighed for træning, sammenhold og hygge til alle.”
Derudover er vores værdiord: Sammenhold, Engagement, Tryghed,
Rummelighed, Synlighed og Livsglæde.
Vores værdier og vision bliver klart sat på prøve ifm. Coronaen og jeg
sidder med en personlig følelse af, om vores samfund og
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NYT FRA HUIF
forening er under kraftig forandring. Fænomenet med
Tordenskjolds soldater er i forvejen mere tydeligt end nogensinde og
med en dæmper på aktiviteterne, er der blevet mulighed for at puste
lidt ud. Spørgsmålet er så om vi kommer tilbage med fornyet styrke,
eller om det skubber tingene i en retning, som jeg selv, der ønsker at
trappe ud af foreningsarbejdet, ved næste generalforsamling, for at der
også bliver mere plads til mine andre interesser. Der er brug for kræfter
til at modbevise dette.
I Danmark har vi foreningsfrihed. Det giver os nogle muligheder og en
styrke, som vi kan og skal gøre brug af. Foreningslivet giver mulighed
for sociale kompetencer, samarbejdskompetencer og stærke netværk,
som ud over at give værdi til den enkelte også giver værdi til lokalområdet og styrke den enkelte i arbejdslivet. Vil vi styrke vores lokalområde
og forening, er vi nødt til at stå flere sammen.
Jeg vil meget kraftigt opfordre folk, som kunne være nysgerrig på hvad
foreningslivet kan tilbyde og har brug for, til at tage kontakt og hører
nærmere. Det er også helt okay at opfordre naboen, vi har brug for flere initiativtagere og ildsjæle.
Thomas Nørager Matthesen
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HOVKNUD
Nye trøjer til U8
Hovknud´s U8 fodboldhold og deres træner Jesper Huusmann ( forside
billede ). Et hold bestående af både piger og drenge, og holdet matchede deres modstandere godt. De sluttede sæsonen af med nye spilletrøjer i rødt som sædvanligt, men denne gang sponsoreret af EHCOLO A/S.

Hvem er EHCOLO A/S ?
EHCOLO A/S er beliggende i Tobøl med 35 ansatte og producerer pakkemaskiner til industri i både Danmark og udland. Virksomheden er et
partnerselskab mellem Ole Andersen og Søren Ramsgaard.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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VENNEFORENINGEN
Vi takker alle der har støttet Venneforeningen, da vi var ude
at sælge medlemskort.
Tak for at I tog godt imod os.
Vi har udtrukket gavekort til
på de solgte medlemskort, tillykke til de heldige vindere som
er:
Familien Van Kouwen
Nicolaj Pedersen
Laura Pedersen
Venneforeningens formål er at skaffe midler til Aktivitetshusets drift, vedligeholdelse, nyanskaffelser m.m. ved foruden
salg af medlemskort, at afholde arrangementer f.eks. foredrag, koncerter, fastelavn m.m. og hjælpe ved arrangementer.
Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages meget
gerne.
Med venlig hilsen
Karin Kamp
Pva. Venneforeningen
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Så har Hovborg fået en 2 minus 1 vej med 40 km. hastighedsbegrænsning på Baldersbæk fra Kroen og til Torpet. Vejen er
lavet af hensyn til fodgængere og cyklister til og fra feriebyen.
Lokalrådet ville gerne have haft et fortov i den ene side af vejen, det kan være det kan lykkes på et tidspunkt. For nuværende var den her vej det vi kunne få. Vi opfordrer til at vi alle
respekterer færdselsreglerne på den vejtype og overholder
hastigheden på 40 km. Det skal være trygt for gæsterne i feriebyen at færdes også med barnevogne.

Vejdirektoratet skriver om 2 minus 1 vej følgende:
På en 2 minus 1 vej er der lavet ekstra plads til fodgængere og
cyklister, så det er mere trygt for de bløde trafikanter at færdes på vejen. Vejene giver dermed en bedre oplevelse for
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Donslund Multiservice
Tilbyder alt forefaldende arbejde inden for:
•

Havearbejde

•

Belægningsarbejde

•

Og meget andet

Ring eller skriv til:
Ivan Trøjborg - 29 43 47 04
itrojborg@godmail.dk
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LOKALRÅDET

HOVBORG

mange fodgængere og cyklister, der undgår smalle landeveje,
tæt på biler i høj fart.
Gode råd til bilister på en 2 minus 1 vej:
Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der
er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og
fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.
Gode råd til cyklister på en 2 minus 1 vej:
Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej,
men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre
trafikanter. Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen.
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KROKET
Vi har afholdt vores interne parturnering. Der var 7
deltagende par med. Der var ingen af parrene der hverken
vandt eller tabte alle kampe deres kampe, så det var en rimelig god turnering.
Inge Holm og Henry Jansen vandt turneringen med 5 sejre,
derefter fulgte 2 hold med hver 4 sejre. Tillykke herfra med
sejren. Det var 2 år i træk Henry kunne kåres som vinder. Sidste år var det Edith Hansen der var makkeren.
Vinder parret vil blive fejret i Huset d. 27 oktober.
Selv om vejret stadigvæk er nogenlunde er vi gået over til vinter tid hvad angår spilletiden. Det vil sige at vi til ca. 1 april
spiller hver tirsdag kl. 13,30 hvis det da ikke regner eller sneer
for meget.
Hvis der er nogen der har lyst til at være med er de velkommen til en uforpligtende gratis prøve.
Erik Hansen
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER

Vi mangler dig i vores bestyrelse
I bestyrelsen er vi pt. kun fire og derfor mangler vi dig, som
den femte m/k. Derudover mangler vi 2 suppleanter.
Kontakt en fra bestyrelsen hvis du ønsker at høre mere om
Støtteforeningen eller hvis du gerne vil deltage i arbejdet i bestyrelse.
Hvad er Støtteforeningen
Støtteforeningen for Holmå Børnecenter blev stiftet i 2013.
Vores formål er at yde økonomisk støtte til Børnecentret til alt
andet end driften.

Støtteforeningen har gennem årene bl.a. ydet støtte til












Kunstgræs og nye bander på boldbanen på skolen (2016
& 2019)
Æbleskiver til juleklippedag (fra 2014)
Højbede til Regnbuen
Kagemand til Børnecentres fødselsdag (2018 & 2019)
Bus til forskellige ture bl.a. til Århus, Vadehavscentret
Tur til Baboon City i Herning (2014)
Reparation af videns brønden (2018)
Smålegeredskabet til skolen (2017)
Kreativ dag med alle eleverne på skolen til trivselsdag
(2015)
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Hvem er i bestyrelsen ?
I bestyrelsen er:
Kurt Vad Sørensen
Bor i Hovborg
Far til fire voksne børn, bedstefar og oldefar
Fodboldtræner for børn 4 – 15 år
Kurts telefon nr. 3030 1401

Jane Ravn Lorenzen
Bor i Christiansfeld
Mor til Oliver i 6. kl. og til Aron på Brørup Skolen
Aktiv i Holmeå Kunstforening
Janes telefon nr. 4051 3883
Anja Mølholm Ramsgaard
Bor i Hovborg
Mor til Johannes i 2 kl. og Marie i Regnbuen
Instruktør i Hovborg Fitness
Anjas telefon nr. 2266 7288

Dorthe Nørager Matthesen
Bor i Hovborg
Mor til Gustav i 6. kl. og Andreas og Louise på Brørup
Skolen
Men
også plads
til hygge
Dorthes
telefon
nr. 2945
3875 og afstand.
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Formandens klumme
Denne gang er formandens klumme ikke skrevet af formanden, vi har i
bestyrelsen besluttet at klummen skrives på skift af os i bestyrelsen.
Covid-19 er stadigvæk over os og vi skal stadigvæk overholde myndighedernes krav, så det er vigtigt, at vi spritter af og holde afstand i Brugsen. Heino og personalet gør hvad de kan for at holde butikken ”ren”. Vi
har desværre været nødt til at aflyse to gange smage dag i butikken her
i efteråret, det gør vi for at mindske smitterisikoen i Hovborg.
Vi mærker en fantastisk støtte til Brugsen fra Hovborg og omegn, det vil
vi gerne takke for og håber at det vil fortsætte. Vi har faktisk haft overskud de sidste 4 måneder på driften,( skylder dog lidt udsatte afgifter og
skat, der er udsat grundet Covid-19) vi har solgt flere varer til lokale
borgere og mindre til turisterne. Vi har oplevet en nedgang på salget af
brændstof i de sidste måneder, men det overrasker ikke, alt i alt en positiv udvikling, som sammen med stram omkostnings styring på driften
har givet en positiv bundlinje. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke
Heino og personalet for den store indsats.
I denne her periode kører OK en kampagne, for at få flere kunder til at
tanke brændstof med OK kort eller OK APP’en, det vil vi gerne opfordre
til at I gør, vi vil også gerne hjælpe hvis nogen ønsker et nyt OK kort eller hjælp til at installere OK Appen. Hvis vi formår at få en stigning i salget via kort og App, så kan Brugsen vinde 10-25000 kr. i præmie fra OK.
Kampagne kører frem til 1. januar, samtidig tjener HUIF også penge til
klubkassen, det gør de ikke hvis I tanker med Dankort eller kontanter.
Så støt op.
Vi håber også at i vil lægge så meget af jeres julehandel i Brugsen som
muligt, så vi kan slutte året fornuftigt, vi forventer i bestyrelsen at vi kan
lave et lille overskud i år, men det kræver at vi alle handler i Brugsen.
Husk ”Jul i Brugsen” den 29. november kl. 15 -18, hvor bestyrelsen i
Brugsen vil stå med lidt godt til ganen og halsen, samt en lille konkurrence eller to. Heino vil også til denne dag finde nogle gode tilbud.
Det er for tidligt med en glædelig jul, men det nærmer sig, vi ses i Brugsen.
På bestyrelsens vegne
Erik Therkelsen
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Lindknud Aftenhøjskole 2020-2021

Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud
Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.
29. oktober 2020. Jørgen Bruun: ” Alle veje fører til Rom”. Rejseforedrag om en vandring i efteråret 2018 ad pilgrimsruterne, Hærvejen, Via
Roma Germanica og Via Francigena til Peterspladsen i Rom.

Aflysning af de 5 første foredrag.

5. november 2020. Rikke Holm. ”Møder med Tove Ditlevsen”. Højskoleforstanderen ved
Askov
Højskole
i dette
foredrag
på opdagelse
Forsa
mling
sforbuvil
ddet
sænke
s til 10gåperso
ner fra i
Tove Ditlevsens univers
af
erindringer,
digte,
fortællinger
og
breve.
I
mandag d. 26. oktober og 4 uger frem.
samarbejde medDerfo
VejenrFolkeuniversitet.
har aftenhøjskolens bestyr

else set sig

nødsa
get til at
alle foredrag i første
12. november 2020.
Elsebeth
ogaflyse
Jens Fischer-Nielsen:
”Den lokale
del af mesæson
ens
række
. et menighedsudviklingspronighed er verdens
håb”.
Enmøde
fortælling
om
gram i Bangladesh, som parret har været dybt engageret i siden dets
opstart i 2008. Vi forsøger at tilbyde samme foredrag
i novem

ber 2021.
19. november 2020. Rita Brohus
Wienberg: ”Ord om tilgivelse”. En livsPå
forhå
bentli
g
gensynatiBibelen
januar 2021
historie om den personlige erkendelse,
er en manual for livet.
Venlig hilsen bestyrelsen.

26. november 2020. Biskop Elof Westergaard: ”Kirkegårdens udvikling
i nutid og fremtid”. Elof Westergaard holder foredraget som formand
for ”Foreningen for kirkegårdskultur”. I samarbejde med Lindknud og
Hovborg Menighedsråd.
7. januar 2021. Anette Kjær: ”Højskolesangbogen - Sange fortæller”.
Anette Kjær er organist, sanger og foredragsholder og leder af Midthimmerlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
14. januar 2021. Helle Nørby Jensen: ” Fra trædemølle til hamsterhjul”. Som et grundvilkår i tilværelsen vil dette foredrag fordybe sig i
tidens uhåndgribelige størrelse, og samtidig overveje, hvordan forståelsen af tid præger og præges af mennesker. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
21. januar 2021. Programændring bekendtgøres senere.
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
28. januar 2021. Hans Jørgen Larsen: ”Genforeningen 1920 – et fredeligt resultat af en stor krig”. Vejen fra 1.verdenskrig til genforeningen
og de knap så gode tider derefter for Sønderjylland.
4. februar 2021. Pouls Hansen: ”Livet på kanten før socialreformen”.”
Hvordan var det at være syg, fattig eller udsat i gamle dage – i Danmark
og hos os lokalt. Aftenen slutter med generalforsamling.
Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer med hensyn til
afstand, hygiejne og afspritning.
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.
Tak til Team Lindknud
Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.
Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.
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HUSK alle arrangementer
kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg

mobil: 21 46 31 51
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BORGERFORENINGEN
Historiebænke
Der er nu blevet sat 8 historiebænke op i og omkring byen. Tage Brøgger og Mogens Bradley har lavet noget flotte skilte til bænkene. Indtil
der nu kommer en lokal historie op på hver bænk, de er under fabrikation, kan man jo sætte sig sammen med den man er ude at gå med, og så
kan I fortælle hinanden en historie.

Generalforsamling i Borgerforeningen.
Borgerforeningens generalforsamling var annonceret til den 26. november. Under hensyntagen til de nye restriktioner vedr. corona, udsætter
vi generalforsamlingen til foråret.
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Dorte Kirkegaard
Lindknud-Hovborg pastorat
Favrskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 75388031 og 21467831
Fredag er fridag
E-mail: doki@km.dk
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m.
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29, Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Onsdag

Kirkebil
For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjenester i Hovborg Kirke.
Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg Kirke, kan kirkebilen
benyttes til pastoratets anden kirke, Lindknud Kirke.
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Bække Taxa og Turist
Tlf. 42110500
Senest fredag kl. 12.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
27

HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
1-11-20
8-11-20
15-11-20
22-11-20
29-11-20
6-12-20

Kirkedag
Alle helgens dag
22. søndag efter
trinitatis
23. søndag efter
trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent
2. søndag i advent

Hovborg Kirke
14.00 DK

Lindknud Kirke
16.00 DK
10.30 DK

10.30 DK
9.00 DK

10.30 DK

10.30 DK
9.00 AJ

9.00 DK

Tegn forklaring:
DK: Dorte Kirkegaard
AJ: Anna Jensen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Der er noget vemodigt over denne tid på året. Dagene bliver
kortere, mørkere, koldere og samtidig bliver naturen mere nøgen. Træerne mister deres blade, blomsterne mister deres krone, dyrene mister
deres livlighed. Men ind i mørket og nøgenheden er der glimt af lys og
varme. Solstrejf på efterårshimlen. Gule, orange, røde og brune farver
– gyldne farver overalt hvor der er træer og buske. Rim, der glimter i
græsset. Solstråler, der varmer i stuen.

Årstidens vemod er med til at spejle den vemod, mange mærker, når
det er alle helgen. Sorgen over at have mistet, savnet af den man holdt
af kan være mørkt og koldt, og samtidig kan minder om det gode, man
delte med hinanden, være som solstrejf på en efterårshimmel.
Alle helgen er den tid på året, hvor man ser tilbage, husker, mindes, erindrer. Dvæler ved det, der var engang, og mærker, at der er en tid, der
er forbi. Og samtidig fornemmer man, at noget nyt er blevet til. Og det
nye er, at vi må og kan leve, også når døden har grebet ind i vores liv.
Alle helgen er at se tilbage mod det og mod dem, der var engang. Men
alle helgen er også at se frem mod det, vi håber engang skal komme, en
fremtid, hvor alt er godt, hvor der ikke er gråd, og hvor der ikke er smerte, men hvor alt er nyt.
Og netop ved at turde se tilbage på det, der var af glæde og sorg, af lykke og smerte og ved at turde se frem med håb om, at der er noget godt
i vente, så kan vi være til stede nu. Alle helgen holder os fast på, at vi
skal leve lige nu og her med ansvar for de mennesker, vi møder på vores
vej.
Husk at elske mens du tør det,
husk at leve mens du gør det.
Sådan udtrykker Piet Hein opfordringen og udfordringen til at leve i nuet. Til at gribe dagen og gøre dagen god for andre og for os selv. For det
er sammen, det er i fællesskabet, vores liv bliver til. Det er nu, vi lever,
og vi gør det sammen.
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Foredrag ved biskop Elof Westergaard
Torsdag d. 26. november 2020 kl. 19 får Lindknud Aftenhøjskole besøg
af biskop Elof Westergaard. Aftenens foredrag afholdes i samarbejde
med Lindknud og Hovborg Menighedsråd og har titlen :
”Kirkegårdens udvikling i nutid og
fremtid”. Elof Westergaard holder
foredraget som formand for
”Foreningen for kirkegårdskultur”.
Foreningen kan i 2020 fejre 100
års jubilæum og dens formål er:
”At virke for, at kirkegårdenes æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares og udvikles således at kirkegårdene fremtræder som værdige begravelsespladser”. I
foredraget belyses, hvordan kirkegårdene kan udvikle sig i en fremtid,
hvor der sker mange forandringer i begravelsesformerne. Stadig færre
bliver kistebegravet , medens der opstår flere anonyme grave og urnegravsteder.
Foredraget finder sted på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud, - man
medbringer selv forfriskning til pausen.
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HOVBORG KIRKE
Farvel til vores organist.
Vor dygtige og afholdte organist, Gregers Kirkelund, har desværre valgt
at opsige sin stilling pr. 1. november. Gregers har været organist ved
Lindknud og Hovborg kirker i 15 år til stor tilfredshed for os alle. Sideløbende med organistrollen har han opbygget og ledet vort meget dygtige kor ”The HoLi Choir” for lidt større børn og unge. Vi har haft stor fornøjelse af koret, når det har deltaget i gudstjenester, og når det har
afholdt koncerter. Gennem det inspirerende korarbejde har flere af de
unge fået smag for musik og er gået musikvejen. Korarbejdet har grebet
om sig med korskole for sangere i 3. – 5. klasse. Ligeledes har Gregers
stablet et voksenkor på benene til specielle lejligheder, hovedsageligt til
julegudstjenesterne, og her har voksenkoret været et positivt supplement til børnekorene.
Gregers har gennem alle årene stået for kor- og musikarrangementerne
i de to kirker, og han har sørget for meget alsidige og spændende programmer.
Vi vil gerne herigennem bringe en stor tak til Gregers for de mange gode oplevelser gennem 15 år, og vi vil ønske ham alt godt i fremtiden.
Venlig hilsen
Lindknud og Hovborg menighedsråd
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HOVBORG

Vi har fået et fint nyt hus nede ved åen på Holmeåvej. Det er et pumpehus, der skal pumpe spildevand til Lindknud og herfra videre til Holsted.
Når Hovborgs renseanlæg bliver nedlagt. Sidst på vinteren kommer der
et lignende pumpehus der. Der kommer også flere pumpestationer på
vejen til Lindknud. Man påregner fra Vejen Forsyning at have det hele
færdigt til påske 2021. Området omkring det nuværende renseanlæg
bliver lavet fint i stand og den natursti (grøn rute) der går forbi bliver
omlagt en lille smule, så den bliver pænere at gå.

Årsmøde i lokalrådet:
Vi må desværre aflyse vores årsmøde, hvor vi plejer at have fællesspisning, og hvor borgerne kan komme med gode input til arbejdet i rådet.
Årsmødet bliver holdt så snart situationen er sådan at vi må mødes igen
i større forsamlinger. Vi vil dog gerne have I kommer med gode ideer
eller andet til os. I kan maile til formanden på nicolaj@okogris.dk . Vi
holder stadig lokalrådsmøder og I kan følge arbejdet på Hovborg.net,
hvor dagsordener bliver lagt ind.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang november/december 2020
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
NB. Efter dette program var lagt. kom der nye restriktioner
vedrørende antal forsamlede. Vi afventer i skrivende stund, om vi
får en melding fra Vejen kommune. Vi fortsætter med så meget som
muligt, kan jo fordele os i huset. Vi retter os selvfølgelig efter
de regler vi får. Hold øje med opslag på Bøgevang,lindknud.net
facebook eller ring til os om evt. ændringer eller aflysninger.
Onsdag den 4. november kl. 13.30 – 16.30
Heksemuseum og cafe i Ribe.
Vi besøger det nyindviede heksemuseum HEX i Ribe.
Fra 1500-1700 blev der brændt 40-60.000 mennesker for trolddom i
Europa. I Danmark brændte vi rigtig mange,, og i Ribe var de særligt gode til det. Museet fortæller om overtro og frygt fra den tid.
Tilmelding senest mandag den 1. november.
Pris 150 kr. for entre til museet (85 kr.) , cafebesøg og kørsel.
Onsdag den 11. november kl. 14.00 – 16.00 — Spilledag
Vi fortsætter med canasta. Husets andre spil bliver også fundet frem.
Onsdag den 18. november kl. 13.30 – 16.00 - Ud i Skoven.
Vi tager på skovtur og samler ind til kranse, potter og andet julepynt.
Tilbage på Bøgevang venter varmen og kaffen.
Tilmelding af hensyn til kørsel senest mandag den 16. nov. Pris 20 kr.
Onsdag den 25. november kl. 14.00 – 16.00
Julepynt af naturmaterialer.
Vi juler med de ting, vi fandt i skoven ugen før. Nåede du ikke
med på skovtur, så har du måske selv samlet lidt ind, du kan bruge.

Onsdag den 2. december kl. 14.00 – 16.00 - Min barndoms jul.
Elly Madsen fortæller. Elly bor nu i Brørup, har tidligere boet i Lindknud.
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BØGEVANG
Onsdag den 9. december kl. 13.30 – 16.30.
Glas og Beton.
Vi besøger Lisbeth Bonnichsen på Rørkærgård ved Vamdrup. Lisbeth
laver ting i glas og beton. Vi ser hendes værksted og hendes udstilling.
Tilmelding senest mandag den 7. dec. Pris 40 kr
Onsdag den 16. december kl. 14.00 – 16.00
Julehygge.
Vi får en julehistorie eller to og får gløgg og æbleskiver
Gymnastik er startet igen hver tirsdag.
Kl. 9.45 - 10.45 Gymnastik med Ingeborg i Lindknud-hallen
Kl. 10.00 - 11.00 Stolegymnastik med Margit på Bøgevang.
Holdene mødes på Bøgevang kl. 11 til fælles kaffe.
Desværre ingen julestue i år. Mangler du en lille værtindegave eller
lidt julepynt, så har vi lavet en lille julebod med ting. Der er åbent
hver torsdag kl. 10.00 – 16.00.

Hovborg Husholdningsforening afholde den årlige generalforsamlingen
d. 24. September 2020.
I forlængelse af generalforsamlingen afholde foreningen konstitueringsmøde og dette resulterede i følgende:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Skriftfører:
Medlem:
Suppleanter:

Pia Andersen
Jytte Pedersen
Jytte Madsen Ehmsen
Inger Sørensen
Ulla Pedersen
Ingse Jørgensen
Lene Iversen
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
12.11.20
29.11.20
27.12.20
14.04.20
30.04.21
02.05.21
20.08.21

Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 15-18 Jul i Brugsen
Jule LAN party med ”overnatning”
Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor.
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse
andetsteds i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER
2020
Torsdag d. 19. nov.
2021
Torsdag d. 21. jan.
Torsdag d. 18. feb.
Torsdag d. 18. marts
Torsdag d. 22. april
Torsdag d. 27. maj
Torsdag d. 22. juli
Torsdag d. 19. aug.
Torsdag d. 23. sept.
Torsdag d. 21. okt.
Torsdag d. 18. nov.

Blad udkommer i uge 49
Blad udkommer i uge 5
Blad udkommer i uge 9
Blad udkommer i uge 13
Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 23
Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48
Ret til ændringer forbeholdt.

Priser for takke– og engangsannoncer i HUIF bladet.
150,00 kr. for ¼ side
250,00 kr. for ½ side
400,00 kr. for 1 side

Disse annoncer har samme deadline som selve bladet.
Redaktionen kan være behjælpelig
med opsætning.
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Åbent alle dage

7:30 – 19:00

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk
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