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Den nye udsmykning af muren ved
multibanen ( tennisbanen )
Foto: Thomas Matthesen
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NYT FRA HUIF
BYFEST / CORONA
Vi har i den forgangne tid ikke afholdt byfest……, der var ellers masser
af sol i uge 26, men mon ikke der også er det næste år.
Til gengæld er slagmuren ved tennisbanen blevet forskønnet. Med et
motiv der er helt i tråd med området, er ønsket om forskønnelse af
slagmuren, spot on. Dekorationen er et led i fornyelsen af tennisbanen,
hvor vi har modtaget en sum penge fra foreningspuljen.
Hvis ikke du allerede har været forbi, vil jeg opfordre dig til at ligge vejen forbi tennisbanen og se det flotte arbejde.
Stor tak til de 2 kreative kunstnere, det ser super godt ud.
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NYT FRA HUIF
Vi er også gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter, har du lyst til at stable et godt arrangement på benene eller har
du gode input til aktiviteter er du velkommen til at tage fat i en fra et af
udvalgene.
FITNESS
Fitnessudvalgets ekstraordinære generalforsamling er blevet afholdt i
den forgangne periode, med et absolut flertal for en sammenlægning af
HUIF og HUIF Fitness og dermed er fitness nu ét udvalg på niveau med
de andre udvalg, under den samlede HUIF paraply. Dette gør kasserearbejdet nemmere og medfører at der kun skal afholdes én generalforsamling i starten af året. Vi vil arbejde på at ligge de 2 hjemmesider for
HUIF og HUIF Fitness sammen så der fremover kun er 1 hjemmeside,
der skal vedligeholdes.
Du finder HUIFs hjemmeside her: https://hovborguif.klub-modul.dk
Fortsat god sommer.
Thomas Nørager Matthesen

5

NYT FRA HUIF
Slaget om slagmuren
I de spæde midsommerdage blev det aftalt med HUIF, at slagmuren ved
tennisbanen skulle have en æstetisk opgradering. Min partner og jeg
blev kontaktet, og valg af motiv faldt på plads. Vi ville ”fange” tre af de
store krondyr fra Klelund i et multifarvet arrangement. På én regnfri
dag igangsattes processen. Først blev muren vasket og herefter skitseret. Det skete via
et nøjsomt arbejde med at tegne
små firkanter på
skabelonen og
større firkanter på
muren. 1:18 var
forholdet vi brugte, da vi tegnede
motivet op lidt ad
gangen. Sådan har man gjort i århundreder. Krondyrene var ikke sådan
lige at tæmme, men langsomt fik vi styr på dem. Malingen blev blandet
lidt efter lidt, som malearbejdet skred frem. Besværligt har det dog været, da vores farver ikke var helt rene. Vi bestilte grundfarverne i en malerforretning, men de blev blandet af en hvid base, hvilket vi nu stod og
svedte over, når vi ville blande nogle mørke farver til maleriet. Vi kæmpede time efter time mod trangen til middagslur og kreativ spontanitet.
Slaget blev trukket i langdrag over nogle dage, indtil ferieplaner og
hverdagspligter afgjorde kampen. Vi er nu tilbage i det nordlige Sverige
og er rigtig glade for at have fået muligheden for at komme til Hovborg
og male for jer. Tack så mycket til HUIF for tilliden.
Med venlig hilsen ”Greta Egbôrg og Nete Hirschbirche Pugiles Pictorem"
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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KROKET
Kroket turneringen er nu slut for i år. På grund af Corona
krisen var det en reduceret udgave af den normale turnering. Man skulle kun møde modstanderne 1 gang mod normal 2. Vores hold i 2. division bestående af parrene Søren Hansen, Jacob Christensen og Henry
Jansen, Hans Chr. Petersen plus reserven Anna Petersen vandt puljen
og skal fra næste år spille i den bedste række 1 division. Der var dog ingen der havde forventet en pulje sejr. Før sidste kamp mod Sig/
Thorstrup der førte puljen med 2 point og en bedre score på 40, var
chancerne for en pulje sejr små. Men vi formåede at vinde kampen med
en bedre score på 23 match point. Det gav pludselig et + til Hovborg på
23 p. og et – til Sig på 23 point. Dermed vandt Hovborg puljen med 14
match point og et + på 6 score point i forhold til Sig/Thorstrup.
Holdet er nu klar til at spille om det sydvest jyske mesterskab i Horne d.
16 august. Hvis det bliver til sejr her spilles der om det Danske Mesterskab i Vejen i dagene 12 og 13 september.
Et stort tillykke herfra.

Vores 2. hold i serie 2 blev sidst i puljen med 7 point.
Hold 3. ligeledes i serie 2 opnåede en 3. plads med 10 point.
Der trænes stadigvæk tirsdag og torsdag fra kl. 18,00 hvis der er nogen
der har lyst til en uforpligtende prøve time. Vi kan sagtens være flere og
der er en turnering for nybegyndere. Så bare mød op.
Erik Hansen
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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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FODBOLD
Fodbold Kampbane.
Nu skulle det være slut med vand på fodboldens kampbane. (Jeg kan
dog heller ikke huske at det har været et problem med regnvand siden
banen blev anlagt for over 40 år siden.)
En fynsk entreprenør har været over banen med en maskine der skubber muldjorden til side i en dybde af 15-20 cm, samtidig fyldes renden
med sand. Der er fræset ca. 100 tons sand ned på banen. Så nu er det
slut med problemer med regnvandet. Måske skal man i stedet til at bruge vandkanonen lidt mere. Da den plæne ansvarlige heller ikke mener
at banerne må tromles, kan der opstå en ny ulempe da det opklemte
jord jo har gjort banen mere ujævn. Lad os se hvordan banen ser ud når
den er blevet klippet en 3-4 gange. God fornøjelse til boldspillerne.
Erik Hansen

Et smukt morgenbillede udover ”Ko-klapper engen”.
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BADMINTON
HUIF Seniorbadminton 2020/2021
”Huset” i Hovborg
Der er banetider:
Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00
Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til Tina Jensen på tlf:
30 25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.
Pris for en bane i 1 time om ugen er 1000 kr. for hele sæsonen.
Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul
(http://www.hovborguif.klub-modul.dk)
Under ”BANELEJE” -> ”Hallen - ved Huset/Badminton Bane 1-3”
Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret med navn
og fødselsdato i klubmodul.
Der kan spilles fra og med uge 34, og der er
betalt baneleje på klubmodul.
Spilleperioden er til og med uge 17 i 2021.
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING’S GENERALFORSAMLING.
EN SMUGLE FORSINKET PGA. COVID19.

TORSDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 19 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. 16. sept.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Jytte Pedersen (pa valg)

Hedvig Thøgersen (ønsker ikke genvalg)
• Valg af suppleanter.

Ingse Jørgensen (pa valg)

Lene Iversen (pa valg)
• Valg af revisor.
• Eventuelt.

Foreningen er vært med en kop kaffe.

Husk at medbringe en lille pakke ca. 25 kr.
til det traditionelle
bankospil efter generalforsamlingen.

HUSK MEDLEMSBEVIS.

Men også plads til hygge og afstand.
17

18

Nyt fra Dejli’Bugsen Hovborg ☺
Nu er der allerede forsvundet over et halvt år af 2020 og vi kan nu se hvordan
vi har klaret de første seks måneder.
Starten af 2020 har været en periode hvor der har været mange uforudsete
opgaver der skulle løses. For Brugsen startede åres rigtig godt op vi lå med et
omsætningsindex på hele 111 men så var der nogen der syntes at de skulle
grave Holmeåvej op med det resultat at vi tabte rigtig meget omsætning, men
vi har heldigvis været dygtige og spare på vores faste omkostninger så vi har
fulgt vores budget på kronen i de hårdeste måneder.
Manglende omsætning i forhold til budget 426.000,00
Covid19 har også været noget af en medspiller i år og det fortsætter et stykke
tid endnu, det har været et dyrt bekendtskab vi har indtil nu brugt omkring
25.000,00 på håndsprit, afskærmning og handsker der udover går der en hel
del tid fra vores andre opgaver da vi skal spritte hele butikken af to gange om
dagen.
Vi har også lidt udgifter vi ikke har haft med i vores budget, vi har et alarmanlæg der på et halvt år er repareret for 12.000,00 så vi overvejer at få det
skiftet ud med et nyt. Vores gasfyr har valgt at give op så vi der skal have et
nyt. Vi havde også en der fik ødelagt ødelagde en benzinpistol, slangekobling
og pistolophæng så vi ser på ekstra udgifter for omkring 80.000,00 kroner nogle af dem er med i første halvår,
Vi har også brugt lidt penge på at forbedre forholdene for vores personale, vi
har købt nogle vogne til vores lager af frugt & grønt, mælk & kød så vi ikke skal
slæbe rundt med en tung palleløfter når vi skal fylde op fra lageret, vi har også
købt et par nye vogne som skal bruges når vi fylder op. Der kommer også lidt
udgifter til maling af vores frokoststue samt nogle nye billeder.
Vi har ansat fire søde ungarbejdere her i foråret og sommerperioden, Rasmus,
Victoria, Fredrik & Julie, de er startet og gør det allerede rigtig godt. Første
september kommer der endnu et nyt ansigt i Brugsen vi ansat en der skal
hjælpe os med at løfte Brugsen til nye højder.
Halvårs resultat:
EBIT -101.000

På gensyn i Dejli’Bugsen Hovborg
Med venlig hilsen
Heino Brugs
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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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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
9-8-20
16-8-20
23-8-20

Kirkedag

Hovborg Kirke
9.00 AJ

9. søndag efter trinitatis
10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis

30-8-20

12. søndag efter trinitatis

6-9-20

13. søndag efter trinitatis

Lindknud Kirke
9.00 IKB

10.00 DK
Konfirmation

9.00 DK

10.00 DK
Konfirmation
10.30 DK

Tegn forklaring:
DK: Dorte Kirkegaard
IKB: Inge Klarlund Bach
AJ: Anna Jensen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Ferieafløsning
I perioden fra den 20. juli til den 9. august har
jeg ferie, men I kan henvende jer til sognepræst
Inge Klarlund Bach på: e-mail ikb@km.dk eller
tlf. 20563656.
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HOVBORG KIRKE
Måske kan vi lære noget af coronakrisen
Der er ingen tvivl om, at det har været og måske stadig er en svær tid
for mange mennesker med coronakrisen og alt det, der er fulgt med.
Det har haft forskellige konsekvenser for forskellige mennesker alt
afhængig af livssituation. For nogle har det betydet hjemsendelse og
hjemmeundervisning og mere tid sammen med den nærmeste familie,
hvilket nok både har været dejligt, men også en udfordring. Nogle har
haft mere at se til, andre har haft mindre. Nogle har haft alt for meget
tid alene. Nogle har oplevet usikkerhed i forhold til arbejde og økonomi.
Mange har været bekymrede for sig selv eller for andre.
Krisen har også været en øjenåbner for nogle mennesker, for alt imens
der er meget, der har været lukket, og meget der har været aflyst, har
det givet et pusterum i en normalt travl hverdag. Jeg har talt med flere,
som faktisk har oplevet krisen som en kærkommen lejlighed til at få mere ro på i deres liv. De har nydt at komme ned i gear. Livet tog helt uventet en drejning, hvor de kom ned i et lavere tempo, og nogle opdagede,
at noget af det, de plejer at bruge tid og kræfter på, måske ikke er noget, de behøver. At det ikke er så vigtigt. At der er noget andet, der er
mere vigtigt, og det kan jo være godt nok at finde ud af, hvad der er det
vigtigste i ens liv. Mere ro og mere tid med ens nærmeste kan betyde,
at man får mere balance i livet.
Måske kom man denne sommer ikke på den ferie, man havde regnet
med, men det kan jo være, at det heller ikke var nødvendigt? Det kan
være dejligt at rejse ud, men der er jo egentlig også ret mange dejlige
steder her i Danmark. Det handler måske mere om at være til og at prøve at glæde sig over det nære og de nære relationer, vi har. Jeg tror ikke, vi behøver at have vildt travlt for at opnå livsfylde – nok snarere
tværtimod :-)
Rigtig god sensommer!
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 1. oktober: Lindknud Kirke:
Kolding Kammerkor
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Ny dato kommer senere
Dorte Kirkegaard har valgt aftenens sange

Gospelkoncert i Krohaven er udsat til 2021
Gospelkoncerten i august, som menighedsrådet i flere år har
stået for, er ikke muligt at gennemføre i år.
Forsamlingsforbuddet har forhindret gospelkor i at samles til
øvning.
Vi håber at vende tilbage til næste år, sammen med alle de
øvrige aktiviteter i Hovborg i august måned.
Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd
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BORGERFORENINGEN
Lidt nyt fra Borgerforeningen.
Hen over forår og sommer har vi fået sat en del projekter i søen, og også fået realiseret en hel del af dem allerede. Hovblomst startede foråret med at så blomster og de står nu flot
langs indfaldsvejene fra nord og syd. Når kommunen får slået græs i vejkanten kan man rigtig se dem. I må gerne plukke af dem.
Så projekt Hovborg – naturens by er kommet
godt fra start.
Vi søgte penge i kommunens Landdistriktspulje til at få iværksat noget af alt det vi gerne vil.
Vi fik bevilget 40.000, vi søgte lidt flere, men vi
må punge ud med resten selv.
Vi besluttede at vi ville lave lidt ekstra reklame
i den store verden for Hovborg, så danske turister blev gjort opmærksom på, at her er et godt sted til den indlandsferie, de fleste danske holder i år. Vi har fået lavet en lille reklamefilm, Hovborg – Naturens By
den kan ses på You tube, hvis I gerne vil se den. Den er allerede set
langt over 10.000 gange rundt om i landet. Vi besluttede at bruge lidt
penge på at booste (annoncere) den på Facebook så den kom længere
ud. Campingpladsen har også lagt den på deres side og delt den, det var
en rigtig god ide, den er også kommet meget vidt omkring. Et andet formål med filmen var at få gjort folk opmærksom på, at her kan man
flytte til, her er alt hvad man behøver i sin dagligdag.
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BORGERFORENINGEN
Link til filmen https://www.youtube.com/watch?v=nYQJSccMOBA
Tony har lavet en flot fotocollage, som vi fremover vil bruge jævnligt på
Facebook for at gøre opmærksom på Hovborg
Et andet tiltag vi er godt i gang med at få sat i værk, er nogle historiebænke, der skal stå rundt i byen og fortælle den fantastiske historie om
vores by og egn. Tanken er at
der på hver af de flotte bænke, som vi køber hos Holmeå
Børnecenters støtteforening,
skal sættes en lille plakat,
hvor en lokal fortæller en
historie herfra. Den første er
allerede sat op. De næste
kommer løbende, og til sidst
kan vi jo holde en lille historiefest når de skal indvies.
Vi vil også opsætte flere insekthoteller rundt i småskov og krat, til glæde for alle mulige insekter, der er allerede opsat to ved græsstykket
omkring den lille sø på Holmeåvænget. Vi vil gerne markedsføre Hovborg som naturens by, hvor vi arbejder med mange ting, en af dem er
at give gode forhold for naturens ”smådyr” insekter og fugle bl.a. Flere
andre foreninger og udvalg er i gang med at arbejde med lignende projekter for at gøre byen grønnere og opfylde FN’s verdensmål.
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BORGERFORENINGEN
Så har vi fået gang i guidede ture rundt i omegnen og i byen. Det har været en stor succes, som vi helt sikkert vil fortsætte. På
turen, som Per Ramsgaard havde til Baldersbæk deltog 45, de to tredjedele var turister, en stor del fra campingpladsen. Mogens Kjær Poulsen
havde tur på et stykke af kyst
til kyst stien, en blomstertur,
hvor deltagerne også fik et lille
”tidselshow”. Poul Hansen
tryllebandt deltagerne på en
bytur, hvor vi fik historien om
hvordan Hovborg er opstået
omkring 5 gårde der lå inde i
byen. Vi fik også fortalt om alle
huse langs Holmeåvej, hvor
der i alle var små butikker og
virksomheder.
Det er fantastisk vi har så dygtige og vidende guider, der er flere end de
tre, så Borgerforeningen håber flere vil melde sig som guide, så vi kan
få en tur hver uge hele sommeren. Turisterne er meget interesseret, og
det er de der bor her bestemt også, det er også meningen at turene er
for os og for vore naboer i de
andre landsbyer, hvis de gerne
vil med. På den første tur var
der en der havde kørt 50 km.,
hun sagde bagefter, det var
godt nok turen værd.
På Sct. Hansaften, som borgerforeningen traditionen tro holder i kroens have, var det i år
lidt anderledes på grund af
coronaen, men vi fik præsenteret Hovborg nye musiktrio, fantastisk spil, Søren, Søren og Tony. Vi
glæder os til flere små koncerter i fremtiden.
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BORGERFORENINGEN
Vi har mange ting i støbeskeen, men det hører I om Husk at gå
ind på borgerforeningens Facebookside, der kommer en masse ting ind,
om det der er gang i.
Vi vil så gerne have flere medlemmer i foreningen, så vi håber flere vil
være med. I kan betale kontingentet som er 100 kr for en husstand, 50
for enkeltmedlemmer på mobilepay 741111 Husk at skrive jeres navn.
Fortsat rigtig god sommer til alle. Hvis I har gode ideer til vores fortsatte
arbejde, eller noget I gerne vil være med til at arbejde med så kontakt
os endelig.
Bestyrelse i borgerforeningen.
Heino Pedersen
Mogens Bradley Andersen
Kirsten Bruun
Suppleant Tony Larsen
Kasserer (uden for bestyrelsen) Else Skovsgaard
Borgerforeningens mail: hovborg.borgerforening1910@gmail.com
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BORGERFORENINGEN
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BORGERFORENINGEN
Det lille anlæg oven for Brugsen.
Borgerforeningen ejer anlægget med legepladsen, bevoksningen og
den runde plads i midten. Vi er gang med at en plan for vedligeholdelse
af anlægget, der er ikke rigtig blevet gjort så meget derinde de senere
år.
I den forbindelse vil vi gerne tynde lidt i de træer der står meget tæt og
derfor ødelægger hinanden. I har måske undret jer over de røde prikker på mange træer. Det betyder ikke at vi fælder dem. Vi har blot fået
en fagmand til at hjælpe os med at udpege de træer der godt kan undværes for at gøre andre flotte. Vi fælder selvfølgelig ikke alle dem, men
tynder lidt i dem. Vi regner med til vinter at der skal fældes 4-5 af de
træer der generer hinanden mest. Det er primært i den sydvestlige ende af anlægget. Så bliver der
mere lys og luft og der kan
igen kommer anemoner og
andre blomster. Ud over det
skal der hele tiden fjernes en
masse af de selvsåede bøge
og Ahorn, ellers gror det helt
til. Vi vil gerne i bestyrelsen
holde anlægget til gavn for
alle i byen, vi vil også gerne
have at man kan se ned over
fiskesøen, når man går på kyst
til kyst stien.
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LINDKNUD G&U
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LINDKNUD G&U
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang aug-sep 2020
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
Vi glæder os rigtig meget til at komme rigtig i gang igen, og til at det ikke længere hedder ”sammen – hver for sig”, men nu bare ”vi er sammen”.
Vi kender ikke de regler om samvær, der vil være gældende efter sommeren, men vil selvfølgelig overholde de regler, der er til den tid.
Onsdag den 5. august kl. 14.00 – 16.00
Velkommen igen.
Traditionen tro starter vi en ny sæson med at mødes i bålhytten i Oplevelsesskoven. Her siger vi goddag igen og byder på kaffe, kage og lidt
sjov og leg.
Onsdag den 12. august kl. 13.30 – 16.00
Welling Landsbymuseum
Om ikke andet er der under alle omstændigheder altid nok at se på hos
dem. Vi tager kaffekurven med og håber på, de har fået åbnet den udstilling om genforeningen, de skulle have vist i april.
Tilmelding senest mandag den 10. august. Pris 60 kr.
Onsdag den 19. august kl. 14.00 – 16.00
Spilledag både ude og inde.
Vi finder alle spil frem og får en fredelig dyst eller to
Onsdag den 26. august kl. 9.30 – 17.00
Heldagsudflugt til Åbenrå og Dybbøl.
Første stop på turen er Åbenrå, hvor vi ser Genforeningsparken ved Folkehjem. Her vil vi også nyde vores formiddagskaffe. Så kører vi videre til
Historiecenter Dybbøl, hvor vi først vil nyde vores frokost og derefter
følger med en guide på rundtur udendørs og hører om soldaterliv, 1864
og kampen om Als. Vi skal gå med rundt – dog i pensionistvenligt tempo. Der vil også blive vist lidt film. På turen hjem igen holder vi en kort
kaffepause.
fortsættes ….
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BØGEVANG
Tilmelding senest fredag den 21. august. Pris 175 kr. for transport, formiddagskaffe, frokostkurv, kaffe og entre og guide.
Onsdag den 2. september kl. 14.00 – 16.00
Assersbølgård.
Vi besøger Assersbølgård og hører lidt om alt det, der foregår på stedet
nu.
Tilmelding senest mandag den 31. august. Pris 30 kr.

Bøgevang holder ferielukket hele juli.
RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE OG PÅ GENSYN.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
17.08.20
18.08.20
23.08.20
28.08.20
30.08.20
15.09.20
24.09.20
08.10.20
06.11.20
12.11.20
30.04.21
02.05.21
20.08.21

Kl. 19.00 Dagli´Brugsens generalforsamling på Kroen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 16.00-18.00 Go´smag dag i Brugsen
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020
Kl. 19.00 Husholdningforeningens generalforsamling i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
J-dag i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
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. 20. aug.
Torsdag d. 17. sept.
Torsdag d. 22. okt.
Torsdag d. 19. nov.
2021

Blad udkommer i uge 36
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 45
Blad udkommer i uge 49

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 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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