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NYT FRA HUIF
Vi har i den forgangne tid afholdt byfesten, med masser af solskin i hele
ugen. Der blev holdt fast i opbygningen fra sidste år. Det blev en fantastisk byfest med rigtig god stemning.
Tirsdag
Tirsdagen startede med landskamp i det lille telt, hvor der kunne følges
med live i kampen mellem Danmark og Frankrig. Efter kampen var slut,
begyndte det at strømme til med banko deltager, som var klar på at få
fingrene i de mange sponsorgaver.
Fællesspisning onsdag
Tæt på 200 deltog i onsdagens fællesspisning.
Åge Jacobsen og Michael Ravn havde rigelig gris
på grillen og Hovborg Kro leverede lækre salater
og andet godt tilbehør til kødet. I løbet af aftenen var der amerikansk lotteri, skattekiste og Mie
Johansen Fondens prisoverrækkelse, se mere
herom herunder. Ejner Roed løb med skattekisten.
Sparkron Løbet torsdag
Der blev løbet, gået snakket og hygget da årets
Sparkronløb torsdag blev afholdt i og omkring
den smukke natur i Hovborg. Sparekassen Kronjylland var hovedsponsor ved løbet. I år var der 5
& 10 km løb, samt 5 km Walk. 250 glade motionister deltog i løbet, hvilket må være rekord, det er
virkeligt flot. Også i år var der
petanque, alle 4 baner var i
brug, i alt 16 spillere. Efter
løbet var der anrettet med
det store pølsebord, det kræver et større logistisk arbejde
at servicere så mange mennesker på én gang, men det gik
som det plejer, super godt.
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NYT FRA HUIF
Fodbold og ungefest fredag
Fredag var der fodboldturnering på plænerne fra 18 -20, og efterfølgende musik i ølteltet. En flok unge havde stået i spidsen for ungefesten
fredag aften. Målet var klart, der
skulle etableres en fest og den skulle FOOL være med til at levere. Fest
det blev der, godt 200 unge mennesker deltog i festen fredag. Det blev
et brag af en fest. DJ Smör sørgerede for at varme op og da FOOL gik
på kl. 23, var scenekanten ikke til at
få øje på for flokken af begejstret
unge mennesker, der kunne synge med på sangene uden problemer.
Fodbold, sjov på pladsen og fest, lørdag.
Lørdagen startede med brunch i teltet og DGI fodboldstævne på pladsen. Derefter var der rundboldturnering, segwayskørsel og præcionsgolf
ved Ole Madsen, inden der var det store kagebord. Under det store kagebord blev Hov Hov potten uddelt, se mere herunder. Igen i år var der
forfest inden der var fest i teltet, med live musik af Playlisten. Hele 140
deltog, hvilket virkeligt var flot, i alt en rigtig god dag for hele familien.
Sommerfesten gennemføres hvert år med stor hjælp af de mange frivillige og sponsorer som giver hvert deres bidrag på enten den ene eller
anden måde. Tak til alle firmaer og privatpersoner, der har støttet os
med de meget flotte gaver til bankospillet, præmier, amerikansk lotteri,
skattekisten, osv.
Tak til festudvalget for deres store slid i ugerne op til og i festugen. Samtidig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet os i
forbindelse med sommerfesten.
Regnskabet er endnu ikke gjort helt op for byfesten, så det må I hører
nærmere om senere.
I den kommende periode vil der blive evalueret på byfestugen. Har du
input eller kunne du godt tænke dig, at være en del af udviklingen hører
vi gerne fra dig.
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NYT FRA HUIF
MIE JOHANSEN FONDEN
I år gik prisen til Dorthe Munk Jørgensen, for hendes engagement i arbejdet omkring børn. Dorthe er en leder som meget gerne vil gøre noget, hvor det også giver mening på flere punkter. Hun vil gerne have, at
der både skal være plads til sportslig udvikling, men også udvikling af de
sociale relationer.
Dorthe prioriterer at være en del af disse aktiviteter, i en travl hverdag.
Hun har tidligere var aktiv på flere forskellige gymnastikhold, men de
seneste år har hun været særdeles aktiv fodboldtræner og holdleder i
fodboldafdelingen for børn. Dorthe deltager også både planlægning og
afvikling af Hurlumhej- og Halløjweekender, som afholdes henholdsvis
om foråret i Lindknud og om efteråret i Hovborg.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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NYT FRA HUIF
HOV HOV POTTEN
Lidt imod traditionen blev Hov Hov Potten uddelt under kagebordet kl. 15.,
men omstillingsparathed og sammenhold er jo også nogle af vores styrker i
Hovborg.
Så da Kirsten Bruun blev kaldt op som årets Hov Hov potte modtager, blev
hun noget overrasket. På hendes egen afdæmpet facon, da det gik op for hende at hun ikke var der for at rapportere til avisen, men for at modtage prisen.
Samtidigt benyttede hun også lejligheden til at fortælle hvor stor en værdi det
har for os alle, at vi står sammen og udvikler vores samfund.
I indstilling stod der bland andet:
”Kirsten er en rigtig ildsjæl. Hun brænder for udviklingen. Ikke bare udviklingen af HUIF, men for hele området og for alle foreninger, til gavn for borgere,
men også for tiltrækning af nye landsbyboer til byen og gerne nogle af de unge.
Kirsten lever ud fra devisen, man skal ikke gå og vente på noget kommer til
en, men se at komme i gang, så er der sikkert flere der gerne vil være med i
sammenholdet”
En devise som vi gerne vil bruge som forbillede i HUIF.
Kirsten flyttede hertil, sammen med Peter, for at være en del af et aktivt samfund og har fra første færd givet et stort nap med. Hun har været aktiv i forbindelse med udviklingen af fremtidens skole i Hovborg med henblik på at
sikre grundlaget i Hovborg, både for byen og for HUIF. Et projekt der ikke helt
blev som ønsket, men det er ingen hindring, hun forsætter bare med nye projekter.
Og som der ligeledes står i indstillingen: ”Siden da har Kirsten været tilknyttet
lokalrådet, og ydet et stort arbejde i forbindelse med: borger og forenings
møder, udarbejdelse af udviklingsplaner for Hovborg, den årlige landsbyfestival, revy tovholder, primus motor omkring separations kloakering i Hovborg
og den sidste store sejr, at få et stort landsbyprojekt vedr. landsbyklynger i
den nordlige del af Vejen kommune søsat”
Hun har oparbejdet et netværk til medie og har evne til at hele tiden at sætte
Hovborg på landkortet, f.eks. med mediedækningen i forbindelse med ungefesten, samt Hovknuds fodboldsdamer kvalifikation til regionsmesterskabet.
Alt dette kommer Hovborg og HUIF til gavn hver eneste dag.
Fortsat god sommer.
Thomas Nørager Matthesen.
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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Fredag d. 17. august kl. 18,00
Er der igen grill og musik på Brugsens
parkeringsplads.
I år kommer

Og spiller alle de fede John Mogensen klassiker, som alle
kan synge med på.
Ta´ manden/konen og naboen under armen,
og mød op til nogle hyggelige timer.
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PETANQUE
Sommerfest Petanque
Der var 16 spillere til den årlige sommerfest Petanque turnering. Turneringen spilledes som en par-turnering og var delt i 2 puljer af 4 hold. Vinderne af de 2 puljer blev. Pulje 1. Jakob og Mogens vandt puljen med 2
sejre. De havde en bedre score end Ole og Rudolf der også opnåede 2
sejre. Pulje 2. Her blev vinderne Søren og Bodil også med 2 sejre og en
bedre score end Edith og Erik samt Rita og Børge begge hold havde også
2 sejre i bagagen. Der blev ikke tid til at finde den endelige vinder af turneringen da pølsebordet jo også ventede. De 2 hold må senere få afgjort
hvem der er bedst til petanque.
Det er en skam at spillet ikke kan tiltrække deltagere undtagen til sommer festen. Det er ellers en sjov spil. Og det er stadigt gratis at benytte
banerne men man skal dog selv have kuglerne med da der kun er 6 tilbage i kassen.
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Onsdag d. 22. august kører vi en tur til Tambours have ved Karlsgårde
Sø.
Her skal vi se os omkring i den 25.000 m2 store have med masse af dufte, farver og sanseoplevelser.
Bestyrelsen tager kaffe og brød med – og det vil vi nyde i den store have.
Prisen for denne aften incl. entre, kaffe, kage og kørsel bliver
Medlemmer: 30 kr
Ikke medlemmer: 50 kr

Vi mødes ved Brugsen og kører samlet derfra i private biler kl. 18.15.
TILMELDING SENEST D. 14. AUGUST TIL
Hanne Fogh-Madsen
Jytte Pedersen

Tlf. 61548238
Tlf. 40337754

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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Løsningen ligger i luften
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KROKET
Nu hvor grundturneringen er slut for Hovborgs vedkommende kan vi
gøre status. M2 der resterer enkelte kampe men Hovborg har spillet
alle deres kampe med resultatet 18 point ud af 40 mulige. De slutter
temmelig sikkert på en 5 plads men undgår nedrykning.
Hold 3 i C1. Her er turneringen færdig spillet og holdet opnåede 21 point ud af 36 mulige. Det giver en slutresultat på en fornem 2 plads.
Hold 2 også i C1 har klaret sig bedst. Her er der 2 hold der har trukket
sig i løbet af turneringen. Så holdet har kun spillet 6 kampe som tæller
til slutresultatet. Holdet sluttede suveræn på 1 pladsen med 17 point ud
af 24 mulige. Holdet skal dermed til Horne søndag den 19 august for at
spille om det sydvest jyske mesterskab for C1 hold.
Erik

VENNEFORENINGEN
TAK
Tak til alle der gav en hånd med, så det kunne lade sig gøre at Venneforeningen kunne påtage sig opgaven den 31. maj og 1. juni,
med at afvikle 2 dages kursus for Vejen Kommune i Huset.
Vi/I har fået stor ros fra deltagerne i kurset, samt fra arrangørerne.
Med venlig hilsen
Husets Venneforening
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NYT FRA HUIF
Nu kan du også støtte HUIF med dit Dankort. Det er supernemt, og OK betaler sponsorbeløbet. Hent OK’s Tank & Betalapp, og tilføj dit Dankort i appen. Så støtter du HUIF med 5
øre/liter, hver gang du tanker bilen.
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HÆRVEJESKLYNGEN
250.000 kr. fra Landdistriktspuljen til arbejdet i
den nye Landsbyklynge.
Arbejdet i Hærvejsklyngen er godt i gang. Styregruppen har arbejdet
med at få sat gang i hele projektet. Der er bl.a. blevet søgt penge i landdistriktspuljen til ”Kend din klynge”, så borgere, erhvervsliv, institutioner og turismeaktører kan få et godt kendskab til hinandens områder
og samarbejdet kan blive stærkt til gavn for alle i klyngen. Der er netop
kommet svar fra Erhvervsstyrelsen på vores ansøgning om midler. Vi
har fået bevilget 250.000 kr. fra puljen til arbejdet med at komme godt i
gang og få lært hinanden og hinandens områder godt at kende og også
til at få set nærmere på de udfordringer, der er i landsbyerne.
En del af pengene fra landdistriktspuljen er øremærkede til ”studieture”
så vi kan lære hinanden og hinandens landsbyer endnu bedre at kende.
Vi vil inddrage erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger og kulturlivet i landsbyerne. Der er også søgt penge til en lille ”reklamevideo”,
som skal bruges i markedsføring af området til både turister, potentielle
nye tilflyttere samt erhvervsvirksomheder, der kunne tænke sig at etablere virksomhed i en af de 5 landsbyer.
Vi besluttede i foråret, at vi gerne vil have fire arbejdsgrupper ud over
styregruppen. De fire skal arbejde med henholdsvis: Kommunikation,
turisme, bosætning og borgerinvolvering.
Medlemmerne i turismegruppen er i fuld gang og har bl.a. iværksat byvandringer i alle 5 landsbyer. To af byerne, Hovborg og Lindknud, har
haft byvandring, hvor en lokal guide fortalte og viste rundt. Byvandringerne fortsætter efter sommerferien i de øvrige byer.
Kommunikationsgruppen er også i gang. Der mangler lidt medlemmer i
gruppen, men det kommer. Gruppen skal arbejde med både den interne information i klyngen og eksternt, så man kan få øje på Hærvejsklyngens mange kvaliteter. Det skal gerne føre til, at der kommer endnu flere turister til området og at flere får lyst til at bosætte sig her.
Lokalrådene er et vigtigt omdrejningspunkt i klyngen og vi vil tage på en
studietur med alle lokalrådene. Formålet er, at de får et rigtig godt
kendskab til hinanden så de fremover får meget lettere ved at bruge
18

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

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/
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HÆRVEJESKLYNGEN
hinanden i det fælles arbejde med at udvikle klyngen.
Den 28. september er der planlagt en aften for alle arbejdsgrupper, så
de kan komme godt i gang med det videre forløb. Det bliver en aften
lidt ud over det sædvanlige. Noget af natten vil blive inddraget til forskellige aktiviteter. Mødet skal holdes i Klebækhytten i Bække, samt
omliggende ”øer”. Vi satser på at finde medlemmer til de sidste to
grupper, der skal arbejde med bosætning og borgerinvolvering inden
den 28. september, så alle grupperne kan komme i gang.
Skulle nogen have lyst til at være med i en af grupperne er I mere end
velkommen. Ring til Kirsten Bruun på tlf. 51333129
I februar vil vi afholde en stor landsbymesse, hvor alle landsbyer kan
fortælle om de muligheder, der er. Der vil blive mad – musik – spændende små indlæg og et børnearrangement. En slags ”minifolkemøde” i
Hærvejsklyngen.
Til at binde det hele sammen og til at hjælpe landsbyerne med de arrangementer, de skal stå for, er der brug for en proceskonsulent og gerne en, der både kender området samt arbejdet med at udvikle landsbyer. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes styregruppen at overtale
Kirsten Bruun til at påtage sig dette hverv det næste lille års tid. Vi har
fået penge fra
puljen til at
hyre en proceskonsulent i
nogle få timer
hver måned.
På vegne af
styregruppen
Thomas
Matthesen
Formand
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BYFEST
TAK for en fantastisk byfest.
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HOVBORG KIRKE
Sognepræst:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Lindknud-Hovborg Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@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 kirke

Lindknud kirke

5. aug.

10.s.e. Trin

10.30 HN

9.00 HN

12. aug.

11.s.e. Trin

17. aug.

Fredag

19. aug.

12.s.e. Trin

26. aug.

13.s.e. Trin

9.00 HN

2. sept.

14.s.e. Trin

10.30 HN

13.00 HN1
16.00 HN2

9.00 HN
10.30 HN

HN:
Helle Nørby
KFM: Knud Fensteen-Madsen
1 - I forbindelse med byfesten i Lindknud afholdes der friluftsgudstjeneste i Oplevelsesskoven
2 - Gospelgudstjeneste i Krohaven – se nærmere omtale i bladet
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby

Maria Norby
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HOVBORG KIRKE
Farvel – og mange tak!
Midt i juli forlod jeg Brørup præstegård for at gå i
gang med nye opgaver som provst i Grene provsti
og præst i Grindsted, Urup og Nollund sogne.
Jeg har siden min ansættelse i 2014 altid været
glad for arbejdet som præst i Hovborg, i begyndelsen som stedets præst og siden som afløser for
min gode kollega Helle Nørby. Jeg har mødt stor
tillid fra alle sider og været i berøring med mange
familier såvel i glæde som i sorg. Tak til kirkebetjening og menighedsråd
for fint samarbejde og til alle, jeg har været i kontakt med, for samtaler
og samvær.
Venlig hilsen Anna Marie Erbs

Friluftsgudstjeneste ved Lindknud byfest
Traditionen tro rykkes gudstjenesten igen i år udenfor i anledning af
Lindknud byfest. Nærmere bestemt afholdes der - i samarbejde med
lokale kræfter - friluftsgudstjeneste i Lindknud Oplevelsesskov søndag
den 12. august kl. 13.00. På gensyn til en gudstjeneste i det grønne.
Helle Nørby

Gospelgudstjeneste
I forbindelse med Landsbyfestivalen i Hovborg er der gospelgudstjeneste i krohaven fredag den 19. august kl. 16.00. Et lokalt lejlighedsgospelkor under ledelse af Maria Norby deltager, og inden gudstjenesten vil
Hovborg Kro og Hovborg menighedsråd være vært ved en kop kaffe i
haven.
Vi håber naturligvis på godt vejr, så vi kan holde gudstjeneste under
åben himmel, men i tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hovborg kirke.
Hovborg sogns menighedsråd
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Program
Fredag d. 17. august
Kl. 16:00
Menighedsrådet - friluftgudstjeneste og Gospel koncert
Kl. 18:00
Dagli´ Brugsen - Grill og musik ( Se andet sted i bladet )
Lørdag d. 18. august
Kl. 10:00-15:00 Kantstensmarked – Musik - mm.
Kantstensmarkedet er i år ændret lidt.
Der er to områder.
Boder:
Bagagerumsmarked:

Holmeåvej fra Brugsen til Kroen,
ca. 3 m pr sælger.
Brugsens parkeringsplads så tæt som bilerne kan
stå

Der er ingen betaling eller tilmelding.
Men der er først til mølle princip, fra kl. 8,00 den 18 08 2018, kan man
komme og melde til i informations teltet, og her efter sætte sin bod/
bagagerum op.
Spørgsmål eller idéer så kontakt styregruppen.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Hovborgs landsbyfestival:
Thomas Peter Thøgersen - Kurt Hansen Smidt
31

SENIORIDRÆT
Idræt for seniorer i Lindknud og Hovborg
Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening prøver at starte noget senioridræt op for dem der er blevet + 50
Har du lyst til lidt motion og hyggeligt samvær så mød op til Info dag
lørdag den. 11 august kl. 10.00 til vores byfest i Lindknud, du kan starte
dagen med gratis rundstykker i teltet kl. 9.00.
Hvad er Bowls, Pickleball, New Age Kurling og Floorball det er nogle af
de ting du kan få svar på og prøve hvis du kommer til vores Info møde
kl. 10.00 i klubhuset. Og hvis du tænker det er jeg blevet for gammel, så
er svaret nej de andre foreninger som har haft senior idræt i nogle år
har medlemmer fra 50 år op til 98 år.
Vi slutter kl. 12.00 med en sild og en snaps i teltet, derefter er der mulighed for at hygge sig i teltet og følge med i alle de andre spændene
ting der sker til vores byfest i Lindknud.
Har du spørgsmål så kontakt Jan Erik Hansen på tlf. nr. 20949676.

Vi ses til byfest i uge 32. LGU.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
CYKELSPONSORLØB – 4. - 5. KLASSE

Kæmpe tak
Vores sponsorcykelløb den 8. juni til fordel for vores klassetur til Tyskland var en kæmpestor succes og en rigtig god dag med sol, god mad og
højt humør blandt de ca. 100 forældre, søskende, bedsteforældre og
venner, der var med på selve dagen.
Der blev cyklet alt hvad kæder og tandhjul kunne holde til. Ved Huset i
Hovborg cyklede de 20 elever 401 runder, hvilket svarer til ca. 400 km.
Det var super godt kørt og betød, at dagen gav et overskud på ca.
49.000 kr. fra både elevernes sponsorer og fortjenesten fra salget af
mad og drikkevarer samt amerikansk lotteri. Et helt fantastisk resultat!
Men sådan en dag bliver kun en succes, fordi der er en masse, der bakker op. Så tak til alle, der deltog den 8. juni.

Vi vil også gerne takke alle forældre og sponsorer, som støttede med alt
fra støttebeløb, sponsorgaver, løbstrøjer, grillpølser, drikkevarer, kagebagning og ikke mindst arbejdsindsats. Uden jer kunne det ikke være
forløbet så godt.
Nu glæder vi os bare til at komme af sted i starten af næste skoleår.
Med venlig
hilsen
4. - 5. klasse
på Holmeå
Børnecenter
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Billeder fra cykelsponsorløbet

Tak til vore Firma-sponsorer til lotteri omgangsgæt og penge:
Mr. Møjn Møjn, Holmeå Tømrer og snedkerforretning, Sparekassen
Kronjylland, Charlotte Klausen, Danomast, Hovborg Kro, LokalBrugsen
Lindknud, Dagli’Brugsen Hovborg, Augustin VVS, Vesterberg Blomster,
Enghave Dyrepark, Extreme Hair Vorbasse, Brørup Bio, MuHeCo, Bogholderi Hjørnet, A.P. Andersen, Davidsen, Moldow, Alm. Brand Bank, BJ
Agro, O. Fonnesbæk, Lindknud Fårebankelaug, Glejbjerg Motorservice,
Frisør Jonna Windi, Mads og Stine Grindsted, NFT, Karen Volf, Lauritz,
Brørup Turistbusser, MF Data, Holmeå Kunstforening, Ingeborgs æg,
Harpun, B. Schröder og Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter.
Tak til Nicolai Pedersen for sponsorering af økologiske grillpølser.
Tak til Martin Ravn for sponsorering af kartofler til kartoffelsalaten.
Tak til LGU og Saxo Bank for sponsorering af drikkevarer.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang juli/august 2018
Vi har sommerlukket i hele juli måned.
Vi starter op igen mandag den 6. august
Onsdag den 8. august kl. 14.00 - 16.00
OPLEVELSESSKOVEN. Traditionen tro går vi til oplevelsesskoven og mødes i Bålhuset og siger goddag igen efter ferien. Kaffekurven har vi med.

Onsdag den 15. august kl. 14.00 – 16.00
BESØG HOS EVA VIG I BÆKKE. Eva er
kunstmaler. Vi besøger hendes galleri og
høre om hendes arbejde.
Pris 20 kr. Tilmelding senest mandag den
13. august.
Onsdag den 22. august kl. 14.00 – 16.00.
INGEN SAMVÆRSDAG - VI ER PÅ FERIETUR
Onsdag den 29. august kl. 13.30 – 16.30
OLSENS PARADIS VED VEJRUP. En have i evig forandring. Vi har kaffekurven med og kan så nyde at gå rundt og se de mange fantasifulde afsnit i haven.
Pris 70 kr. for kørsel, indgang og kaffe.
Tilmelding senest mandag den 27. august.
Onsdag den 5. september kl. 13.00 – 16.45
MAGTENS SMYKKER PÅ KOLDINGHUS. Kongelige smykker, medaljer og
ordner udlånt bl. a. af det danske, det svenske og det britiske kongehus.
Det er Koldinghus´ 750 års jubilæumsudstilling. Man skal være opmærksom på, at der er ca. 20 trappetrin op til udstillingen.
Pris 130 kr. for kørsel, entré og vi har kaffekurven med. (Entré til Koldinghus og denne udstilling koster 125 kr., hvis du kommer som enkeltperson)
Tilmelding senest mandag den 3. september.
Brugergruppen 75388009/20433787
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PRÆMIESPIL
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
17+18.08.18 Landsbyfestival
14.08.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
22.08.18
Kl. 19.00 Tur til Tambours have, arr.: Husholdningsforeningen
12.09.18
Kl. 19.00 Folkedans på Holmeåskolen i Lindknud.
13.09.18
Kl. 09.30 Opstart Idræt om dagen, i HUSET
20.09.18
Kl. 18.00 Tur til Voddersminde, arr.: Husholdningsforeningen
03.10.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
11.10.18
Kl. 19.00 Tur til Hobbybiksen, arr.: Husholdningsforeningen
02.11.18
Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”
04.11.18
Kl. 18.30 Bankospil i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
13.11.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
30.11.18
Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen,
arr.: Husholdningsforeningen
25.01.19
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
20.02.19
Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen
17.05.19
Konfirmation Lindknud Kirke
19.05.19
Konfirmation Hovborg Kirke
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
2018
Torsdag d. 16. aug.

Blad udkommer i uge 35

Torsdag d. 20. sept.

Blad udkommer i uge 40

Torsdag d. 18. okt.

Blad udkommer i uge 44

Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 48

Redaktionen ønsker alle en fortsat
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