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HOVBORG UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
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42. årgang

Forretningsudvalg:
Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Charlotte Korntved
Tina Jønsson
1. suppleant:
Michelle McDonald
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:
Badminton
Billard
Cykel
E-sport
Fest
Fitness
Fodbold
Kroket
Revy
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

4160 1134
6175 4613
2810 9399
4128 4361

Oplag 350 stk.
matthesen@icloud.com

2624 2105
3112 7599
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

huif.kasse@gmail.com

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Thomas Matthesen
Morten Bruun
Mogens Andersen
Mads Kristensen
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973
4160 1134
3086 6244
4270 7264
6175 4613
7539 6317
5133 3129
4160 1134
6095 9480
6095 9480

Redaktion
: Randi Boisen
4021 6461
Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 22. april 2021
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Nye skilte der skal placeres sammen
med de vilde blomster ved indfaldsvejene i nord og syd enden af byen.
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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST
Ja det er jo ikke fordi der er meget nyt under solen, og dog!
Nu må vi være 50 personer til udendørsaktiviteter, herunder fodbold,
tennis og kroket. Og da marts har vist sig fra en tør og solrig side har
det givet gode muligheder for at komme ud og få socialiseret sig igen.
Vi kan mærke foråret og optimismen komme og det er gode tegn.
På tennisbanen er der kommet nye spillere til helt fra Grindsted, men
også flere lokale, det er skønt med forårsaktiviteterne.
I HUIF følger vi naturligvis fortsat regeringsanvisninger og vi har derfor
måtte flytte generalforsamlingen endnu engang i håb om at det lykkedes i april. Alt imens de øvrige udvalg venter spændt på hvornår vi kan
starte op på aktiviteterne som stadig er helt lukket ned. Mens vi rykker
sammen, på behørig afstand, håber vi på det bedste, så vi snart kan
komme tilbage til det normale.
Thomas Nørager Matthesen

4

5

NYT FRA HUIF
Hovborg UIF afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 23. marts 2021, kl. 19,00
i Aktivitetshuset, Hovborg
Dagsorden iflg. vedtægter
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også,
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer,
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende.
Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød.
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NYT FRA HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for-

manden senest den 11. april 2021
5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning.
6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Thomas Nørager Matthesen (modtager ikke genvalg)
Tina Jønsson (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
(pt. Nicolaj Pedersen & Michelle McDonald)
8. Valg af revisor
På valg er:
Erling Skovsgaard,
valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
9. Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.

OBS. Forbehold for ændringer pga. corona restriktioner.
Evt. ændringer vil blive offentliggjort på Hovborg.net.
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TENNIS
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HOVKNUD
FODBOLD-OPSTART I Hovknud!!
Så er det igen tid til at få snøret fodboldstøvlerne i Hovborg/Lindknud
efter en alt for lang pause.
Forældre/barn – Bold og Leg:
Igen i år vil der være mulighed for de 0-6–årige, at prøve kræfter med
forskellige lege og aktiviteter med og uden bold. Her skulle børnene
gerne øge glæden ved, at være aktiv sammen med andre børn og voksne. Det eneste krav er, at børnene har en forælder, bedsteforældre eller lignende med.
De andre børnehold træner samtidig, og kan måske inspirere til, at der
kommer nogle fremtidige fodboldspillere til med tiden.
Der er opstart d. 7. april fra kl. 16.30 – 17.30 på Lindknud Stadion.
Kontakt Rikke Brink Larsen 20 74 83 79
Børnefodbold: U8, U 10 og U13
Vi håber, at se rigtig mange børn fra 0.klasse og op efter, der er klar på
at spille fodbold. Der er plads til alle piger og drenge uanset niveau.
Som udgangspunkt vil der blive meldt et U8, U10 og et U13 hold til turnering.
Der vil være træning hver onsdag fra kl. 16.30-17.30 med opstart d. 7.
april på Lindknud Stadion.
For U 13 (4-7 kl.) vil der være træning hver mandag og onsdag kl.16.3017.30 indtil turneringen starter.
Trænerne: Susan og Jesper Huusmann.
Frederik Dalsgaard og Dorthe Jørgensen.
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HOVKNUD
Damesenior:
Er du ung pige eller halvgammel kvinde og går med en lille fodboldspiller i maven eller blot har lyst til noget motion i fantastisk selskab, så skal
du prøve Hovknuds Damehold. Vi er startet op med træning, så mød
endelig op og se, om det er noget for dig. Vi træner hver onsdag fra kl.
18.30-20.00 i Hovborg. Kampene kommer til at ligge mandage og onsdage. Vi vil i løbet af sæsonen træne og spille kampe både i Hovborg og
Lindknud.
Træner: Jan Erik Hansen
Ved spørgsmål kontakt: Jan Erik 20949676 eller Anita Trøst 28564853
Oldboys:
Der trænes hver mandag og onsdag i Hovborg fra kl. 18.30-20.00.
Ved spørgsmål kontakt: Mads Thinggaard 61754613
Veteraner + 50:
Alle mænd over 50 år er velkomne. Vi er en gruppe, som mødes med
nabobyerne hver anden mandag i sommerhalvåret til motionsfodbold
og slutter altid med fælles hygge.
Du behøver ingen fodboldmæssige forudsætninger. Vi lover en sjov
træning, hvor pulsen kommer i vejret, og lattermusklerne bliver rørt.
Ved spørgsmål kontakt: Niels Kristian Hansen 20328371
Vi håber at se en masse fodboldspillere på stadion i løbet af sæsonen.
Mvh Fodboldudvalget
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BORGERFORENINGEN
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Formandens klumme
Vi går mod lysere tider, foråret er på vej, corona er langsomt på tilbage
tog.
Hovborg har fået vores eget testcenter, forhåbentligt kan vi snart se
gæster på Kroen og en masse turister i byen.
Hovborg Brugs er kommet rigtig stærkt ud af 2020 og godt ind i 2021,
for første gang siden 2014 har vi fået et overskud.
Heino og bestyrelsens mål har været at få én krone i overskud i 2020.
Det har vi så rigeligt nået, det er det bedste resultat i mange år.
Her fra skal lyde en stor tak til kunder og personale, uden jer var Hovborg Brugs her ikke. Så når Danmark lukker op igen, håber jeg at vi kan
holde den positive udvikling.
På vegne af Dagli Brugsen
Mogens Nielsen
Formand

HUSK
General forsamling – Hovborg Brugs
Mandag den 10 05 2021, Kl 19:00 på Hovborg Kro
Se andet sted i bladet
Alle Kunder og personale er velkomne
Kun medlemmer har stemmeret

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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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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Hilsen fra Hovborg Husholdningsforening
Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling her i foråret,
men som covid-19 restriktionerne er i øjeblikket er vi nødsaget til at
vente med afholdelsen af vores generalforsamling, til vi er sikre på at
der er mulighed for at forsamles til generalforsamling på sikker vis, og
uden at overtræde eventuelle forsamlingslofter.
2020 var et år hvor vi skulle have haft banko og mange andre aktiviteter, men det fik Covid-19 sat en stopper for. Vi arbejder fortrøstningsfuldt videre på at kunne lave spændende aktiviteter når det atter bliver
muligt. Vi har allerede flere ting i støbeskeen til senere på året, men
mere herom senere, hvis de bliver mulige i løbet af året.
Med venlig hilsen

Formanden
Pia Andersen
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter
Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00 ved Lindknud Hallen, Bækkevej 30,
Lindknud.
Dagsorden
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Beretning ved Dorthe Matthesen
• Regnskab ved Kurt Vad
• Valg til bestyrelsen, på valg er:
Kurt Vad (modtager genvalg)
Anja Mølholm Ramsgaard (modtager genvalg)
Jane Lorenzen
• Valg af 2 suppleanter
• Valg af revisor
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8
dage inden generalforsamlingen.
• Evt.
Alle medlemmer af Støtteforening for Holmeå Børnecenter kan deltage
med stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af
Formand: Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com
Kasserer: Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com
Medlemmer: Jane Lorenzen, Anja Mølholm Ramsgaard og Elisabeth
Rasmussen
Suppleant: pt. ingen
Bemærk: Generalforsamlingen udskydes, og der kommer ny dato, såfremt forsamlingsforbuddet på fem personer fortsat er gældende.
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BORGERFORENINGEN
Borgerforeningen har holdt bestyrelsesmøde den 21. februar. Vi var 5
så det må man jo godt være i Huset, mon ikke det snart ændrer sig til
det bedre.
Regnskabet er nu færdigt og revideret, det er dejligt Else vil tage kasserer tjansen. Der er desværre endnu ikke så mange der har fornyet medlemskortet og vi vil også gerne have helt nye medlemmer. Se andet
steds i bladet om borgerforeningens tilbud til de der har tegnet medlemskab inden 1.5.
Hovblomst udvalget har allerede været i gang med at gøre klar til såning
af frø, det gamle er
fjernet og der er købt
nye vildtblomst blandinger. Tony har lavet
et fint skilt til opsætning i alle bedene, så
folk kan se formålet
med de vilde blomster. Overskriften er I
Hovborg er vi helt
vilde, ( se forsiden af
bladet ). Vi vil gå sammen med Vejen kommune der har tilmeldt sig en
landsdækkende konkurrence om Danmarks vildeste kommune.
Vi går også her i foråret i gang med en reklamekampagne igen for at få
flere borgere til at flytte hertil og få flere turister. Vi fik jo lavet vores
lille reklamefilm i efteråret, den bygger vi videre på (Den kører kontinuerligt på den lille skærm i brugsen).
Vi er i gang med at lave aftaler med Hovborgs dygtige guider om ture
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BORGERFORENINGEN
igen i år, det var en stor succes sidste år, så vi glæder os allerede til
nogle fantastiske ture igen. Campingpladsen vil gerne gøre reklame for
turene også til deres gæster så snart vi har datoer på plads.
I lighed med så mange andre foreninger har vi jo ikke kunnet holde generalforsamling, vi har prøvet her i bladet at lave en slags beretning på
skrift, så I ved hvad der rører sig, vi satser på i år at kunne holde Sct.
Hans på den gode gammeldags måde og vedr. Januar-festen er der
gang i lidt planer sammen med andre foreninger om at holde en god
fest, så snart Kroen åbner for gæster igen. Mon ikke vi så til næste år
kan komme tilbage i den normale gænge. Til kartoffelfestivalen i eftersommeren har borgerforeningen budt ind med et tilbud om at holde
markedsdag i ”centrum”. Mogens ønskede at udtræde af bestyrelsen
på grund af arbejdspres, men han fortsætter heldigvis som tovholder i
Hovblomst. I stedet er suppleanten Tony trådt ind. Bestyrelsen består
nu af Heino Pedersen, Kirsten Bruun og Tony Larsen. Else Skovsgaard er
kasserer men uden sæde i bestyrelsen.
Der er nu opsat 8 historiebænke rundt omkring i byen, meget snart
kommer historierne på. Tak for de flotte bænke som Holmeå børnecenters støtteforening har leveret.
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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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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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
1-4-21
2-4-21
4-4-21
5-4-21
11-4-21

Kirkedag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske

Hovborg Kirke
16.00 DK
10.30 DK
9.00 DK

Lindknud Kirke
19.00 DK

1

1

18-4-21
25-4-21
30-4-21

2. s. e. påske
3. s. e. påske
St. Bededag

10.30 DK
9.00 AJ

2-5-21

4. s. e. påske

9-5-21

5. s. e. påske

10.00 DK
Konfirmation2
10.30 DK

10.30 DK

10.30 DK
9.00 DK
10.00 DK
Konfirmation2

9.00 DK

1. 2. påskedag henvises der til Johanneskirken, hvor Anna Jensen har
gudstjeneste kl. 9.00.
2. Der bliver ikke offentliggjort konfirmandlister i dette blad, da det stadig ikke er afklaret, hvor mange der holder fast i disse konfirmationsdatoer, og hvor mange der vælger at udskyde konfirmationen til efteråret.
Hold øje med hjemmeside og Facebook efter den 15. april, hvor listerne
bliver offentliggjort.
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
Hvordan finder vi håb i en usikker tid?
Vi befinder os stadig i en svær tid, og kunsten er at holde sammen. Men
hvordan kan vi det? Hvordan kan vi være der for hinanden og støtte hinanden, når vi samtidig skal holde afstand? Det er ikke nemt, og mange
føler sig stadig isolerede. Mange er meget alene. Men hvis vi kan mærke, at vi midt i det svære alligevel er forbundet med vores familie og vores venner, så kan det faktisk være med til at give os håb. Hvis vi fx på
en eller anden måde kan mærke, at vores familie og venner tænker på
os. Det kan være, vi får en hilsen, eller at vi tænker tilbage på gode oplevelser, vi har haft med dem – både de levende og de døde.
Det kan også give os håb, hvis vi lægger mærke til det, når solen skinner,
eller hvis en af vores venner har ringet, eller hvis vi har hørt en i radioen
eller fjernsynet fortælle en berigende historie. Det er jo ikke ensbetydende med, at den svære situation, man er i, forsvinder. Eller at isolationen forsvinder. Men den bliver et øjeblik skubbet lidt til side og modsagt med et andet perspektiv. Vores fokus bliver flyttet. Vi kan faktisk
godt prøve at insistere på at se de bittesmå sprækker med lys, der er i
det små og i det helt nære i stedet for at tænke, at det hele er sort. Vi
skal bare huske at se efter dem eller minde hinanden om det.
Noget andet, der kan give os håb, det er faktisk, hvis vi gør noget for andre eller kontakter andre for at prøve at holde dem oppe. Når vi gør noget, så stråler det tilbage på os selv. Den forbindelse, vi etablerer til andre, kan gøre, at vi kommer ud over vores egen situation. Når vi er der
for hinanden, så giver det os håb, fordi det holder os sammen. Så det er
kunsten i den her tid, hvor vi alle sammen på forskellige måder er dybt
afhængige af andre. Det, vi gør mod andre, er også godt for os selv. Selv
om vi jo ikke gør det, fordi vi tænker, at vi selv får det godt af det. Men
27
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HOVBORG KIRKE
I det vi gør noget, modtager vi samtidig noget rart udefra.
Det, at vi simpelthen kan mærke, at den anden bliver glad, bringer en
stærk fornemmelse af at være sammen tilbage til os.
Og så skal vi jo huske, at vi aldrig er alene. Vi er ikke alene i det her. Vi
er en del af noget større, idet vi også er forbundet med Gud, og det er
der styrke i. Ligesom der er styrke i, at vi hænger sammen med andre
mennesker, og når vi rækker ud til andre, eller når vi kigger ud over os
selv ved at hjælpe andre med at holde håbet oppe, ja, så kan der samtidig blive åbnet muligheder for os selv, som peger ud over isolationen og
ensomheden.
Glædelig påske!
Dorte Kirkegaard

29

HOVBORG KIRKE

Årets konfirmander i Hovborg
og Lindknud kirke:
Aron Ravn Georgsson
Caroline Hjelmager Olesen
Christian Bonde Sundorf Romme
Freja Lund Otzen

Louise Nørager Matthesen
Lærke Damgaard Frandsen
Oliver Rasmussen
Philip Greve Mosevang Pedersen
Tobias Hedegaard Olesen
Valdemar Schou Petersen
Pga. corona er det endnu ikke lagt helt fast, hvornår alle konfirmanderne bliver konfirmeret. Nogle bliver konfirmeret i foråret, den 30. april
eller den 2. maj, og nogle bliver først konfirmeret den 5. eller den 12.
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i Lindknud og
Hovborg Kirker:
Koncerter:
Onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:
Haderslev Domkirkes Pigekor.
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
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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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LOKALRÅDET

HOVBORG

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00

Mindehøjtidelighed i
Klelund Plantage
(ved mindestenen).
Traditionen tro mindes vi de faldne allierede fra anden verdenskrig,
hvor et fly forulykkede i Klelund Plantage. Det er et af de meget få arrangementer der afholdes netop den 4. maj.
Faneindmarch
Tale ved Borgmester Egon Fræhr
Kransenedlæggelse
Efter mindehøjtidelig bliver der en lille koncert i skoven ved Hovborg
Duoen, for de der ønsker at blive lidt bagefter. Tag gerne selv kaffekurven med. Der bliver ikke noget kaffe i Aktivitetshuset i år på grund af
Corona restriktionerne.
Hjemmeværnet står for arrangementet i samarbejde med Hovborg Lokalråd.
Kl. 18.00 vil Olav Ølgaard fortælle om det der skete det døgn da flyet
faldt ned, så mød endelig op og hør den dramatiske fortælling
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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KROCKET
Vi er ved at være klar til at starte på en ny sæson i krocket.
Med de nye udendørs regler må vi samles 50 personer og med lidt ekstra foranstaltninger må der mødes over 100 personer til krocket stævner m.m. Vi er kun 16 aktive spillere så der er plads til flere hvis der er
nogen der har lyst til at være med. Når sommer tiden begynder trænes
der hver tirsdag og torsdag fra kl. 18,00. Hvis der er nogen der har lyst
til at være med, er de hjertelig velkommen. Vi kunne godt trænge til
nogle lidt yngre spillere, hvis vi skal holde gang i kroket spillet i Hovborg. Der er i øjeblikket kun 3 spillere under 75 år. Så lidt yngre kræfter
kunne godt være tiltrængt. Kom og prøv om det er noget for dig.
Den nye turnering starter d. 19 april og der spilles i 10 uger i træk Hvis
der ikke kommer nye restriktioner.
Vi stiller i år med 3 hold. Vores 1. hold rykkede jo op i 1. division sidste
år. Danmarks bedste række. Det bliver spændende at se om de kan klare sig der.
Har du lyst til at vide mere, så kontakt én af
de aktive spiller eller ring til Erik Hansen tlf.
21960148
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PRÆMIESPIL
Præmiespil i HUIF.
VI HAR IKKE GLEMT DIG,
Vi ønsker stadigvæk ikke, at udsætte, hverken købere eller
sælgere for unødig risiko.
Men vi håber, vi hurtig efter påske, kan sende vores sælgere
afsted.
Men uanset hvornår det bliver, vil vi trække vindere i 12 måneder.
Rigtig god påske
Med venlig hilsen
Præmiespiludvalget

KUNSTFORENING
Vedr. Generalforsamling.
Den planlagte generalforsamling er udsat. Vi vender tilbage med en ny
dato senere.
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AKTIVITETSKALENDER
22.04.21
27.04.21
30.04.21
02.05.21
04.05.21
06.05.21
20.05.21
11.08.21
20.08.21
07.09.21
13.10.21
09.11.21
09.12.21

Kl. 19.00 Generalforsamling HUIF, i Huset.
Kl. 19.00 Generalforsamling Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 18.00 & 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Generalforsamling Dagli´ Brugsen, på Hovborg Kro
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset.

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
2021
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 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

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

250,00 kr. for ½ side
400,00 kr. for 1 side
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