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40. årgang

Forretningsudvalg:

Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Per Midtgaard Olesen
Tina Jønsson
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:

Oplag 350 stk.

4160 1134
6175 4613
2548 1348

matthesen@icloud.com

3112 7599

huif.kasse@gmail.com

Badminton
Billard
Cykel
Fest
Fitness
Fodbold
Friluft
Gymnastik
Håndbold
Kroket
Teater
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973

Birgitte Schneider
Mads Kristensen
Forretningsudvalgets
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Magnus Jacobsen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

5092 9685
6175 4613

Redaktion

: Randi Boisen

Kurt Smidt

3054 6593

7539
5133
4023
6095
6095

6317
3129
8385
9480
9480

4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 18. april 2019
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt
sendt på e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com
Forsidebillede:

Iflg. Kaj har der ikke været så meget
vand i åen, som på billedet, de sidste
50 år. ( foto: Kaj Larsen )
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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST
Normalt plejer jeg her ved udgangen af marts måned at give en opdatering på generalforsamlingen og forløbet af denne, samt hvad der er
sket, men eftersom opdateringen lige akkurat kunne nå at komme med
sidste gang, er dette ikke aktuelt. Så nu er tiden den hvor vi stadig har
gang i indendørsaktiviteterne, men vi kan mærke foråret, efterhånden
ret så kraftig.
Så alt er som det plejer på denne årstid, og dog…!
For der er ved at ske noget ved tennisbanen, bunden er lavet og inden
dette skriv er kommet ud, er der formentlig også belægning på banen.
Dvs. at vi så nu nærmer os muligheden for at kunne spille tennis, fodbold og hvad end fantasien ellers kan finde på af kunstgræsaktiviteter.
Se mere om tennis andetsteds.
Tennisbanen vil være tilgængelig enten med en engangsbetaling eller
via tilmeldingen til en bestemt aktivitet, end løsning vi er spændte på at
prøve af, men uanset hvordan formen fremover ser ud, håber vi at, aktivitetsniveauet på banen vil blive betragtelig forøget, jo flere muligheder vi får bygget ind. Betingelser vil fremgå ved banen, når den er klar
til brug.
LANDSBYEVENT
HUIF vil være at finde ved landsbyeventen lørdag den 27. april i Hovborg. Her vil vi åbne dørene og give nogle input videre til de besøgende,
om hvordan vi ser os selv som forening i fremtidens landsby. Jeg håber
også at vi ser en masser af Jer til landsbyeventen. Se desuden
www.haervejsklyngen.dk
REVY
Torsdag den 7. marts vi nogle stykker der mødtes og blev enige om at vi
igen i år havde lyst til at der skulle være en revy.
Men for at det lykkedes, mangler vi stadig skuespillere, tekstforfattere
m.v. Så skulle du have lyst til at byde ind med noget hertil, hører vi meget gerne fra dig.
Thomas Nørager Matthesen
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DANMARK REDDER LIV
TEMA aften - Danmark redder liv
HVORDAN SIKRES BUDSKABET LOKALT ?
 I skal være de lokale ambassadører !!
 Spred budskabet til engagerede/dedikerede lokalborgere !!
 Kommer gerne ud, for et mere uddybende oplæg !
 ”Andst modellen” - Klynge - Lokal kursus …

Har du lyst til at hører mere om dette spændende
projekt, og måske blive ”HJERET-LØBER”, så kontakt
Jørgen for mere information.
Kontaktperson
Jørgen Jørgensen
Tlf. 75 39 60 33
mobil 24 45 28 89
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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FÆLLESSPISNING
Onsdag den 10. april kl. 18.00 på Hovborg Kro
I april rykker vi på kroen til fællesspisning. Kroen har givet
os et godt tilbud på at lave maden, så det glæder vi os til.

Pris: Voksne 65 kr. Børn under 12 år 35 kr.
Spise billetter kan købes i Brugsen.
Senest den 6. april
Aftenens program:
18.00

Velkomst & kort orientering fra Skolelederen på Holmeå Børnecenter, Rita Baagø Thomsen. Der sker så
meget spændende på børnecentret i øjeblikket, det
vil vi høre lidt om.

18.30

Spisning

Ca. 19.30 Status på projekt regnvand i Hovborg. Hvor langt er
forsyning og kommune, hvornår går man i gang med
at skille ”det kommunale” regnvand fra, og hvor skal
det løbe hen.

Vi glæder os til at se jer.
Lokalrådet.

7

HOLMEÅ BØRNECENTER
Lindknud Cykel og Motionsklub får fra september
måned bedre lokaliteter.
I forbindelse med at Vejen Kommune har bevilliget penge til at færdiggøre hallen i Lindknud, får Lindknud Cykel og Motionsklub mulighed for
at få lokaler i hallen.
Flytningen betyder, at alle motionsaktiviteter i Lindknud kan samles på én og samme adresse samt at Lindknud Cykel og
Motionsklub fremadrettet får bedre lokaler og bedre toilet- og bade- forhold.
Lindknud Cykel og Motionsklub har i en
årrække haft til huse i en kælder på skoledelen i Lindknud v, Holmeå Børnecenter.
Det har været et fint samarbejde, som mange har sat stor pris på.

Efter september, når Lindknud Cykel og Motionsklub er flyttet til hallens
område, vil Holmeå Børnecenter selv anvende kælderområdet.
Såvel Holmeå Børnecenter samt Lindknud Cykel og Motionsklub takker
for samarbejdet om logi i kælderen og ser frem til fortsat godt samarbejde.
På Lindknud Cykel og Motionsklubs og Holmeå Børnecenters vegne
Jacob Jensen og Rita Baagø Thomsen

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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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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KUNSTFORENING
Velkommen til generalforsamling i
Holmeå Kunstforening 2019
Alle er velkomne

Program
Torsdag d. 25. april kl. 19.00
Her afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsamling med vores efterfølgende, traditionelle udlodning af kunstværker m.m. til medlemmer.
19.00-20.00 Generalforsamling
20.00-21.00 Udlodning af kunstværker, kaffe og kage
Udlodningen sker på medlemsnummeret, hvis medlemmet er repræsenteret denne aften. Der vil være gevinster fra forskellige
kunsthåndværkere. Der vil være kaffe og kage hele aftenen.
Holmeå Kunstforening vil gerne være en dynamisk forening, så
der er altid plads til nye interesserede, som har nye ideer, sjove
input, kreative evner samt tid og lyst indimellem.
Vi er glade entusiaster, der godt kan lide at være kreative på de
forskellige niveauer, vi er på og indenfor de forskellige genre,
som interesserer os. Her er plads til alle, der gerne vil være
med.
Hvis du vil høre mere eller har forslag/kommentarer, som skal
behandles på generalforsamlingen, er du velkommen til at henvende dig til formand Anita Moesgaard Nielsen på anitamnielsen@gmail.com , så det kan komme på dagsordenen.
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KUNSTFORENING
Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter
på vores hjemmeside: http://holmeaakunstforening.dk/ eller
vores facebookside: https://www.facebook.com/
HolmeaKunstforening
Vi opfordrer alle, der er nysgerrige til at høre om vores aktiviteter til at komme til vores generalforsamling.
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.

Dagsorden til generalforsamling
Velkomst v. formand Anita M. Nielsen
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Formandens beretning
Kasserens aflæggelse af foreningens regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter– hele bestyrelsen ønsker at forsætte
• Valg af revisor (Majken Egebak modtager genvalg)
• Evt.
• Lodtrækning
•
•
•
•
•
•
•
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Generalforsamling
Torsdag d. 25. april kl. 19.00 i HUSET.
Dagsorden:
•

•
•
•
•
•

Valg af dirigent.
Valg af skriftfører.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 18. april.

•

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår:
• Jytte Madsen Ehmsen.
• Inger Sørensen.
• Hanne Fogh-Madsen (ønsker ikke genvalg)
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.
Foreningen er vært med kaffe og brød.
HUSK at medbringe en pakke til det traditionelle
bankospil efter generalforsamlingen.
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TENNIS
TENNIS 2019, NYT NYT.
Med den nye bane åbnes der igen op for muligheden for tennisspil i
Hovborg og det glæder vi os rigtig meget til.
I anledningen af den nye bane, kan du blive medlem og spille alt det du
vil på tennisbanen blot den er ledig, for sølle 200kr. i år uanset din alder.
For børn fra 10 – 18 år vil vi forsøge os med lidt træning. Det sker hver
tirsdag fra 17-18 første gang den 23. april. Pris ligeledes 200kr. Tennisketcher er en fordel, men har du ikke en og har du lyst til at prøve, så
mød op alligevel, så finder vi en du kan låne.
På tennisudvalgets vegne.
Thomas Nørager Matthesen

LINDKNUD G&U
Hjælp søges….
Vi går nu i Lindknud gymnastik udvalget i gang med at evaluere den forgangne sæson og planlægge den kommende sæson, så har du nogle
ting som du synes vi skal have med i planlægningen så sig til. Vi søger
nye hjælpetræner/træner både voksne og unge fra 7.klasse, så tøv ikke
og ring og sig hvad du kan bidrage med, tak vi glæder os til at høre fra
dig.
På gymnastik udvalgets vegne
Gitte Dalsgaard 26612902
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HUSET
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HALLØJWEEKEND
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HALLØJWEEKEND
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HÆRVEJESKLYNGEN

Hvordan skaber vi en 1. klasses fremtidslandsby
Det vil vi forsøge at give nogle svar på, når Hærvejsklyngen og
Landdistrikternes Fællesråd inviterer til landsbytræf

Lørdag den 27. april kl. 11 – 16 i Huset i Hovborg.
Hvad kan I så opleve:
I kan møde en masse spændende mennesker, kulturfolk, sundhedsfolk,
kreditgivere, økologer, elever fra skolerne, spejdere, unge der dyrker E
sport, turismefolk, dagligvarebutikker, grupper der arbejder med bosætning, bud på transport i fremtidens landsby og meget mere.
Hjerteforeningen afholder små kurser i brug af hjertestarter.
De har alle booket sig ind på et energifelt, hvorfra de vil komme med
deres bud på livet i fremtidens landsbyer.
Midt i hallen vil der være et tingsted, hvorfra der hver halve time ca. vil
være et kort debatoplæg inden for mange af de her spændende emner.
Kom og deltag og giv dit bud på hvordan din drøm er om livet i fremtidens landsby.
Husets venneforening vil dagen igennem sørge for at I kan købe lidt til
livets opretholdelse.

21

Nørre Torv 1
7200 Grindsted
75 32 00 01
Følg os på Facebook @sport24grindsted
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LOKALARKIVET
Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen.
Lørdag den 4. maj kl. 19.00.
Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen i Klelund Plantage de faldne
allierede soldater fra anden verdenskrig netop dér, hvor deres fly styrtede ned i 1944 – og hvor alle syv ombordværende blev dræbt.
Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale som de foregående år.
Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende og interessant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg; foredraget begynder kl.
20.00.
Hovborg Lokalarkiv står også i år for dette arrangement. I år er det lykkedes os at få Museumsinspektør Mogens Hansen fra Bramming Lokalarkiv til at komme og fortælle. Mogens Hansen har skrevet meget om 2.
Verdenskrig, og han har ofte holdt foredrag om besættelsestiden. Aftenens foredrag kommer især til at dreje sig om følgende områder: Allierede fly over Danmark, angreb på danske mål og om tyske Luftwaffe.
Der bliver rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.
Der venter et særdeles spændende foredrag, så mød op til en hyggelig
aften, hvor man får rigtig meget at vide om luftkrigen og om besættelsestiden.
Arrangementet i Huset ventes at slutte ca. 21.15.
Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 50,00.
Som arrangør af aftenen håber Hovborg Lokalarkiv på at se mange gæster den 4. maj kl. 20.00.
M.v.h.
Flyverhjemmeværnet og Hovborg Lokalarkiv.
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Sidsel Keibel Blom
Lindknud-Hovborg pastorat
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf. 21 46 78 31
Email: sikb@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 øvrige kirker.

Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Brørup/Holsted Taxa
tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76
Senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Hovborg

Lindknud

7. april

Mariæ bebudelses
dag

14. april

Palmesøndag

18. april

Skærtorsdag

16:00 SKB

19.april

Langfredag

9:00 SKB

21. april

Påskedag

9:00 SKB

22.april

2. påskedag

10:30 SKB

28. april

1. søndag efter
påske

5. maj

2. søndag efter
påske

12. maj

3. søndag efter
påske

10:30 SKB

17. maj

Bededag.
Konfirmation

10:00 SKB

19. maj
26. maj

10:30 SKB
9:00 IKB
19:00 SKB
10:30 SKB

9:00 SKB
9:00 IKB

4. søndag efter påske.

10:00 SKB

Konfirmation

5. søndag efter
påske

10:30 IKB

Tegn forklaring:
SKB: Sidsel Keibel Blom
IKB: Inge Klarlund Bach
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Om påsken
Påsken er kirkens største højtid.
Det engelske ord for påske, passover, betyder i konteksten, at døden
(eller Gud) går forbi. Jødernes påskefest var nemlig en fejring af, at Gud
hjalp israelitterne ud af fangenskabet i Ægypten ved at sende ti plager,
bl. a. en dødens engel der skulle hente alle førstefødte drengesjæle
med sig. Den ville dog gå forbi de af israelitternes huse, hvor blodet fra
et offerlam var malet på husets indgangsbjælke. Det gjorde israelitterne
– og overlevede, fortæller Det Gamle Testamente.
Påsken spiller også den afgørende rolle i Det Ny Testamente. Det er under påskefesten, at Jesus tortureres, korsfæstes, dør og opstår. Historien om vejen mod korset er en historie, der spænder så vidt som kun
det menneskelige erfaringsliv kan, for det er på den ene side en fortælling om ensomhed, lidelse og død – og på den anden side en fortælling
om fællesskab, håb og opstandelse. Påsken er ikke bare en grundfortælling i vores kultur, den er rammen om den, og tilmed om vort liv, som jo
altid er et liv midtimellem, mellem døden og livet, mellem selvet og fællesskabet, mellem tvivl og tro, mellem gammelt og nyt og mellem gentagelse og fornyelse.
Skærtorsdag
Den sidste nadver. I genkender sikkert det berømte maleri af Leonardo
da Vinci. Omkring dette bord deles Jesus og disciplene om maden og
vinen for sidste gang. Han ved, hvad der skal ske – de ved det ikke – at
de vil forråde ham og
fornægte ham. Ordet
og bordet er centrum
i gudstjenesten hver
eneste søndag, og
Skærtorsdag fortæller os historien om
hvorfor.
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HOVBORG KIRKE
Efter skærtorsdagens gudstjeneste i Lindknud vil der også være bordfællesskab at finde. Det foregård i konfirmandstuen i Lindknud, hvor
alle er velkommen. Der vil serveres brød og et glas vin. Vi synger desuden et par forårs- og påskesange og salmer.
Langfredag
Hvorfor hedder langfredag egentlig langfredag? Det er dagen, hvor Jesus hang på korset, hvor han led og døde. Og mon ikke det netop er
derfor – vi kender jo det, at smerten kan få et enkelt minut til at føles
som en time. Langfredag markerer sorgen og smerten, giver den plads
som en lidelsens dag, en tyngdens dag, ja, en enormt trist dag. I Hovborg kirke holder vi en liturgisk gudstjeneste. Det vil sige en gudstjeneste med meget musik, sang og lidt anderledes læsninger.
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30:
Trio Before (Hovborg)
Torsdag d. 6. juni 2019 KL. 19.30:
HoLi Choir: "THE BREXIT CONCERT" (Hovborg)
Lørdag d. 8. juni 2019 KL. 15.00:
HoLi Choir: "THE BREXIT CONCERT" (Lindknud)
Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Den danske salmeduo (Lindknud)
Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:
Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg)
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Tirsdag d. 8. oktober:
Karen Lisbeth og Holger Hansen har valgt aftenens sange
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HOVBORG KIRKE
Koncert i Hovborg Kirke: Mandag d. 6. maj kl. 19.30
TRIOBEFORE
TRIOBEFORE udgav i 2017 deres seneste CD. Repertoiret er sange og salmer fra den
danske sangskat, og det er vigtigt for trioen at give de smukke melodier et personligt
og nyt udtryk ved at tilføje improvisationer og jazzede klange i musikken.
Repertoiret spænder bredt fra ”Skærslipperens forårssang“, ”Det dufter lysegrønt af
græs” tog ”En yndig og frydefuld sommertid”; melodier med et stort tidsspænd, hvor
komponister som Carl Nielsen og Otto Mortensen er repræsenteret med tekster af
blandt andre Grundtvig og Halfdan Rasmussen.
TRIOBEFORE er kendt for at skabe en flot koncertoplevelse, hvor tilhørerne på tværs
af generationer begejstres af et kendt repertoire, der er fornyet i kraft af smagfulde
arrangementer, baseret på respekten for det fremragende originalmateriale og kærlighed til den danske tradition og kulturarv. Nogle af melodierne har flere hundrede
år på bagen,
Koncerterne er en musikalsk rejse for tilhørerne, hvor den instrumentale musik
fremføres med et klart og enkelt, men nutidigt udtryk, og melodierne introduceres
med lette historier og anekdoter om komponist, forfatter og tiden, hvor melodierne
er skrevet. TRIOBEFORE spiller koncerter i kirker, kultur- og musikhuse og festivaller.
Sagt om TRIOBEFORE:
”Fortolkninger af kendte sange og salmer får en næsten poetisk aura i de enkle og
smukke arrangementer”, Peter Tougaard
“Der er tale om en Grand Cru-aftapning…”, Michael Pedersen, Snere Kirke
”Musik med et tvist af jazz, som giver behagelige kuldegys”, Jytte Holst
”Musikken var den
smukkeste, blandt
mange, som passede
bedst til ”Mit Danmark”, Troels Kløvedal
”Musik, så fuglende
synger”, tidligere
borgmester Flemming Knudsen
Musikerne i TRIOBEFORE: Claus Behrens,
Niels Erichsen & Peter Friis-Nielsen.
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HOVBORG KIRKE

Sogneudflugt Tirsdag d. 18. juni 2019
Afsæt eftermiddagen denne dag,
- til en bustur ud i det danske land.
Endelig program følger i det kommende blad.

Venlig hilsen
Brørup Pastorat
Hovborg-Lindknud Pastorat
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KUNSTUDSTILLING
Patchwork i ”Huset”
Lidt historie: - Der er fundet patchwork fra før Kristi fødsel i både Kina,
Indien og Ægypten. I 1100 tallet bragte korsfarer teknikken til Europa.
I det 18. og 19. århundrede førte europæiske udvandrere patchworktraditionerne med til Nordamerika, hvor patchwork blev fremstillet af
bl. a. sparsommelighedshensyn (man kunne vel få lidt ud af de sidste
stumper af en ellers slidt skjorte) og af dekorative grunde.
De smukke mønster, der kunne fremstilles af tøjlapperne
blev efterhånden videreudviklet til ”folkekunst”.
I 1960erne vendte
”patchwork” tilbage fra Nordamerika, idet europæerne fik
”øjnene op” for de dekorative
muligheder, der ligger i ”patchworkkunsten”.
Fantastisk smukke patchworkværker er siden da blevet fremstillet i hele
landet, - og de allersmukkeste hænger nu udstillet i
”Huset” og kan ses
indtil omkring 1.
juli. - Og som er kreeret af de lokale
patchwork-piger
Gunvor Klit, Hanne
Fogh-Madsen, Else
Brøgger, Bente Vad Larsen, Eva Burkal og Anne Vibeke Rasmussen.
Tak til ”Patchwork-pigerne” for den smukke udstilling!
Med venlig hilsen
Holmeå Kunstforening.
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Alle inviteres til STOR ÅBNINGSFEST !!!!
Vi er nu færdige med den helt stor ombygning af Hovborg Dagli´ Brugs
- og det skal fejres !!!!

Derfor inviteres alle til stor åbnings fest, fredag den 12. april.
Officiel indvielse kl. 17:02
Vi ruller den røde løber ud og klipper snoren til vores nye lækre Brugs.
Vi giver hele dagen 20% rabat på næsten alle vare i butikken.
Vi har bl.a. smagsprøver i butikken om eftermiddagen.
Kære kunder, mange tak for jeres store tålmodighed i ombygningsperioden, vi er rigtig stolte over resultatet.
En KÆMPE stor tak til Brugsen Venner og Personale for jeres store indsats under ombygningen.

Følg med på facebook og Hovborg.net.
VI SES !!!!
På Dagli´ Brugens vegne
Mogens Nielsen
Formand

HUSK. Brugsens generalforsamling d. 9. maj kl. 19.00, på Kroen
36
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang april - maj 2019
Onsdag den 3. april kl. 14.00 – 16.00
Spændende historie fra landevejen. Carla Osborg fortæller om sit liv
som ”farende svend” i 9 måneder. Som en del af en opgave levede hun
med sammen med gutterne på landevejen. Carla fortæller og viser billeder fra 9 oplevelsesrige måneder.
Onsdag den 10. april kl. 14.00 – 16.00
Besøg af en af Vejen kommunes demenskonsulenter. Vi kender vel alle
det ikke at kunne finde vores nøgler, huske om vi slukkede for kaffemaskinen , glemme navne m.m. Ofte siger vi så: ”Jeg er da vist ved at blive
dement”. Men hvad er egentlig tegnene på demens, kan man selv gøre
noget forebyggende. Og hvordan agerer vi bedst over for demente
medmennesker.
Onsdag den 17. april kl. 13.30 – 16.30
Kunst og kage. Ribe Kunstmuseum har en særudstilling om skagensmalerier . ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen”. En udstilling skabt i
tæt samarbejde med Skagens Museum. Bagefter er der kaffe og flødeskumskager på Rådhuscafeen. Tilmelding senest mandag den 15. april.
Pris 100 kr. for transport, entre og guide på kunstmuseet og kage med
kage på cafeen.
Onsdag den 24. marts kl. 13.30 – 16.00
Vi havde planlagt denne tur i marts, men måtte aflyse grundet den konstante regn. Så vi prøver en gang til. Ud og kigge efter forårstegn på en
hjertesti i Vorbasse.
Vi skal gå 3,7 km eller 4,5 km. Du vælger selv længden.
Vi slutter med kaffe i Vorbasse Fritidscenter.
Tilmelding senest tirsdag den 23. marts. Pris 40 kr.
Fortsætter …….
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BØGEVANG
Onsdag den 1. maj kl. 14.00 – 16.00
Generalforsamling for Bøgevangs Brugergruppe.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til brugergruppen. På valg er Margit Poulsen,
Ketty Sørensen og Karen Hansen. Alle er villige til genvalg.
6. Valg af suppleanter og bilagskontrollanter
7. Evt
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i
hænde senest tirsdag den 23. april.
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

Gratis rådgivning.
Altid frisk med en god pris.
Forhandler af:
produkter fra Dyrup og Nordsjö.
Medlem af Malernes Garantiordning.

Malerfirmaet DOFAM Farver

v/Peder Andersen
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig.

Tlf.nr. 23460430

dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/

41

42

KUNSTUDSTILLING
Invitation
I anledning af Donslundgruppens 20 års jubilæum
vil det glæde os at se jer alle til vores store

Jubilæumsudstilling
6. april kl. 14.00 – 17.00
på Donslund gl. Skole, Langgade, 7250 Hejnsvig.
På udstillingen vil I kunne se Donslundgruppens produktion af malerier
i det forløbne år - samt en masse værker skabt gennem de sidste 20 år.
Vi har i år 5 gæsteudstillere:
Irene Knudsen møder op med fugle og slanger.
Radmila og Drago (to ”gamle” Donslundgruppe-medlemmer): Nørkleri
og maleri.
Inger Kargo: En stand med pileflet.
Tre Hovborg piger sætter trumf på det hele med en samling af flotte,
malede sten.
Næsten alt kan købes, - og en meget stor del er på jubilæumstilbud.
Der kan købes vin, øl, vand, kaffe, te, forskellige slags lagkager og andre
kager.
Kom og få en snak med dine naboer, venner og bekendte. De møder
nok alle op på udstillingen.
Leon laver musik til det hele.
Vi glæder os til at se jer!
Entré: Voksne 10 kr. børn gratis.
P.S.: I år kan vi nok undgå kødannelse, idet Holsted-Grindsted vejen - i
dagens anledning bl.a. - er blevet udvidet.
Med venlig hilsen
Donslundgruppen
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
10.04.19
12.04.19
24.04.19
25.04.19
25.04.19
26.04.19
27.04.19
04.05.19
06.05.19
07.05.19
09.05.19
23.05.19
17.05.19
19.05.19
06.06.19
08.06.19
18.06.19
08.08.19
16.08.19
19.09.19
08.10.19
09.10.19
05.11.19
22.04.20

Kl. 18.00 Fællesspisning på Kroen, arr: lokalrådet.
Åbningsfest i Dagli´Brugsen Hovborg
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforening i HUSET
Kl. 15.00 Arbejdsdag i HUSET
Kl. 11-16 Event med Landdistrikternes Fællesråd i Hovborg
Kl. 20.00 4. maj arrangement. Arr. Lokalarkiv
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Trio Before
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling i Dagli Brugsen, på Kroen
Kl. 18.00 Skolefest Holmeåskolen
Konfirmation Lindknud Kirke
Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, HoLi Choir
Kl. 15.00 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, HoLi Choir
Sogneudflugt, Hovborg-Lindknud Pastorat samt Brørup Pastorat
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, Den danske salmedue
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Krike, Karen Lisbeth og Holger Hansen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor

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
2019
Torsdag d. 18. april
Torsdag d. 23. maj
Torsdag d. 18. juli
Torsdag d. 22. aug.
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 23
Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 36
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 49
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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