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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 

Fest : Kurt Smidt       3054 6593 

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Friluft : Forretningsudvalgets  
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 19.  januar 2020 

 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
 Tina Jønsson 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 10                   40. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Revy billede 2019 
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NYT FRA HUIF 

40 ÅRS FØDSELSDAG 
Næste år er 40 års fødselsdag for HUIF.  
Den 30. januar 1980 kom Hovborg ungdoms- og idrætsforening til ver-
den. Et stort tillykke til alle foreningens medlemmer. 
 

Hovborg har altid haft et aktivt foreningsliv. I 1903 stiftedes Hovborg 
Sportsforening. Før 1910 stiftedes Hovborg gymnastikforening. 15. no-
vember 1915 stiftedes Hovborgs ungdomsforening.  
I 1964 enedes man om at slå de to foreninger, Hovborg gymnastikfor-
ening og Hovborgs ungdomsforening sammen for at udnytte kræfterne 
bedre. Foreningen fik navnet HUG. 
30. januar 1980 satte Hovborg Sportsforening og Hovborg Ungdoms- og 
Gymnastikforening sig sammen, for at se om de to foreninger skulle slå 
sig sammen for at udnytte kræfterne bedre i Hovborg. Efter en lang 
nats drøftelser blev det en realitet og HUIF var navnet på den forening. 
 

Intet virker mere naturligt i dag et samlet HUIF, hvem ved måske sker 
der også fusioneringer i fremtiden, som kommer til at styrke lokalområ-
det. Tak til Ingrid Roed og Poul Hansen for hjælp med detektiv arbejdet. 
 

I HUIF er der stadig aktive udvalg så som fodbold, kroket, billard, bad-
minton og fest, som har været her i mange år, men der er også kommet 
nye til. Fitness og cykling og relative nye, trods at fitness lige har kunne 
fejre 10 års jubilæum. Og så er der de udvalg som kommer og går, her 
kan nævnes tennis og teater/revy.  
Alt dette er der noget som vi kan glædes over i Hovborg. Det er noget vi 
skaber sammen, uanset om det er kassereren, instruktøren eller om det 
er festudvalget med de utallige planlægningstimer, så er det noget de 
mange frivillige gør sammen. Det kan ikke siges ofte nok, men det har 
en uvurderlig værdi, ikke bare for foreningen, men for hele området. 
 

Jeg synes ikke at jeg kan nævne de mange aktiviteter der er, uden også 

at nævne de som ikke længere er her. Gymnastik og håndbold er aktivi-

teter, som ikke længere er aktive i foreningen og hvor der heller ikke er 

udsigt til at de genopstår. Men med blikket rettet tilbage i historien,  
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opdager man at sammenlægning og samarbejder på 
tværs af foreninger, er en naturlig udvikling af foreningslivet. Når noget 
lukkes opstår der ofte også noget nyt. 
 

Inden for de sidste 15år er der også sket en markant udvikling af for-
eningens digitale udvikling, girokortet er afviklet og klubmodul og Face-
book er indført. Det bliver spændende at se hvad udviklingen byder 
fremover.  
Tillykke til os alle, der er noget at være stolt over når vi fejre HUIFs 
40års fødselsdag. 
 

Lige nu planlægger vi at fejrer fødselsdagen til byfesten og i den forbin-
delse vil vi rigtig gerne hører fra folk der har billeder, fodboldtrøjer eller 
andet liggende, fra tiden der gik, som vi må låne. 
 

JULELAN 
HUIF arrangerer i samarbejde med Hærvejsklyngen og LGU JuleLAN i 
Lindknud hallen, se mere herom andetsteds i bladet, vi håber at se en 
masse deltager fra Hovborg. 
 

PRÆMIESPIL 
I januar sælges der præmiespil, så tag godt imod sælgerne der kommer 
rundt i denne periode, husk at have kontanter klar eller ladet telefonen 
op, der skulle også være mulighed for betaling med mobilepay. Har I 
ikke fået besøg i slutningen af januar og vil I gerne købe et lod, så kon-
takt Mogens Nielsen eller en fra forretningsudvalget. Ved at deltage i 
præmiespillet bliver I automatisk støttemedlemmer i HUIF, og dermed  

NYT FRA HUIF 
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har I mulighed for indflydelse i foreningen, bl.a. med 
stemmeret ved generalforsamlingen. Der udtrækkes vin-
dere hver måned, hold øje i bladet, og se om du er den heldige vinder.  
Halvdelen af det indkomne beløb udloddes i præmier. Se desuden an-
detsteds i bladet. 
 

GOD JUL OG GODT NYTÅR 
Jeg vil gerne på vegne af HUIF takke alle der i løbet af året har støttet 
HUIF. HUIF er baseret på frivilligt arbejde og opbakningen fra alle Jer. 
Uanset om den kommer fra et medlem, en frivillig træner, sponsor m.v. 
siger HUIF tak for opbakning, støtte og samarbejde.  
 

Det er med alt hjælpen, fra det frivillige arbejde og den generelle op-
bakning, at vi kan have en masse gode tilbud i Hovborg, og det skal vi 
sætte pris på og være stolte af.  
 

Samtidig med at det nye år nærmer sig, kommer vi også tættere på ge-
neralforsamlingen. Selvom der er et stykke tid til endnu, kan vi godt al-
lerede nu løfte sløret for, at vi kommer til at mangler et medlem, til for-
retningsudvalget, da Per har valgt at stoppe. Vi hører meget gerne fra 
dig, hvis du sidder og overvejer om det kunne være noget for dig. 
 

God jul og godt nytår til Jer alle. Vi i HUIF, ser frem til et nyt år med 
samme gode opbakning og engagement i foreningen, hvor vi håber at 
se nuværende og endnu flere nye ansigter både som medlemmer og 
som frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA REDAKTIONEN 

BYFORSKØNNELSE 

Det er ikke muldvarper, ej heller det bare lort der er skyld i de store 
dynger omkring træerne i Betinas frugtplantage. Dog mest det sidste. 
Wiebren har skænket og leveret et læs dybstrøelse som vi har fordelt 
rundt om frugttræerne i den grønne område bag ved Huset. Wiebren 
kørte gødningen rundt ved træerne med sin frontlæsser hvorefter vi 
kunne nøjes med at fordele og pynte det lidt op. Vi håber at vi om et år 
eller to kan se resultatet med flere og stører frugter. En stor tak til Wie-
bren. 

                                                          Husets vedligeholdelses hold. 

Redaktionen ønsker alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt og lykke-

bringende nytår. 

Bladudvalget er godt i gang med annoncesalget, for 2019. Alle 
nuværende annoncører vil blive kontaktet, de fleste på mail, 
enkelte pr. brev. Skulle der være nogen, der underlige nok ik-
ke er blevet kontaktet, hører vi naturligvis meget gerne fra jer. 
Er der andre der ønsker at annoncerer i bladet, er I naturligvis 
meget velkommen til at kontakte os , vedr. priser mv. Eller har 
man en idé om nogen der burde kontaktes, hører vi naturlig-
vis gerne om det. 
Samtidig vil vi gerne takke for året, der går på held. Ønske alle 
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 
HUSK at støtte vores annoncører, uden dem havde vi ikke no-
get HUIF blad !! 
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BORGERFORENINGEN 



12 

LOKALRÅDET HOVBORG 

Folk i alle aldre til Hovborg Lokalråds årsmøde. 
De godt 40 deltagere til årsmøde i lokalrådet havde en fornøjelig aften 
på Hovborg Kro 
Aftenen startede med svinekam med tilbehør og efter formand Nicolaj 
Pedersens velkomst fik Preben Boye Jørgensen fra Ærø ordet Han er 
projektleder på forsøgsprojekt tilflytterbolig. 
Preben fortalte levende og interesseret om projekt Tilflytterbolig som 
Hærvejsklyngen er langt fremme med. Der er 16 projekter i gang rundt 
omkring i landet. 
 

Han fortalte at det haster med at finde på nye tiltag, der kan få folk til 
at flytte ud i de mindre samfund. I løbet af 
de sidste 10 år er 40.000 flyttet fra de små 
samfund. 
En tilflytterbolig er en rigtig ide, det viser 
erfaring fra Ærø, hvor man i 10 år har haft en 
sådan bolig, hvor familier kan komme og bo i 
et halvt til et helt år, for at se om det er no-
get for dem, at bo i en lille landsby.  
Op mod halvdelen af de, der har prøvet at 
bo i huset, har købt hus på Ærø. 
 

I Hærvejsklyngen arbejder bosætningsgrup-
pen på at få den første tilflytterbolig etable-
ret i Lindknud. Senere er det meningen at 
alle 5 byer skal have en bolig. Der skal dan-
nes et anpartsselskab, som skal stå for pro-
jektet. Man går efter at det er familier med 
job i området, der kan prøve at bo i boligen. 

Det kan være nogle, hvor den ene f. eks. har fået arbejde på en virk-
somhed i nærheden. Man vil gerne lige prøve at være i sit nye job, og 
prøve at bo i området inden man beslutter sig for at købe hus.  
 

Efter en grundig gennemgang lagde Nicolaj Pedersen op til at man kun-
ne tilkendegive, om man var interesseret i at tagne en anpart på 1000 
kr. i det nye anpartsselskab. Det var der en del der gjorde. 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Næste punkt var lokalrådets årsberetning som formanden aflagde. 
Nicolaj Pedersen kom ind på følgende punkter: 
Lokalrådets arbejdsopgaver det forgangne år: 

 Årlig møde med kommunen 
 Arbejde med placering af autocamper plads 
 Ping pong med Vejen forsyning omkring regnvandsafledning 
 Afholdt lokalrådsmøder hver måned 
 Deltaget i div. møder, kommune, landdistrikts udvikling m.v. 
 Back up for Vejen Kartoffelfestival 
 Hjulpet til med landsby event i Hærvejsklyngen, afholdt her i Hov-

borg 
 Deltaget i ildsjæletur til bl.a. Landsby App, delebiler m.v. 

 

Lokalrådet har haft følgende specielle fokuspunkter: 
 Arbejde med autocamper pladsplacering 
 Info skærme i Brugs og ”Huset” Hovborg 
 Velkomst nye tilflyttere 

  

Arbejdet med at etableret autocamperplads er vidt fremme. Det er To-
ny Larsen og Nicolaj der arbejder med sagen. Der er en del tilladelser 
m.v. der skal i hus. 
Infoskærme i Brugs og Aktivitetshus er næsten klar. Christine Skovbjerg 

Bech har arbejdet 
på sagen. Der er nu 
bestilt skærme, så 
der fremover, i lig-
hed med ordningen 
i Lindknud Brugs, 
kan være forskellige 
informationer om 
begivenheder i by- 
en, samt gode til-
bud i brugsen på 
begge skærme.  
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Velkomstkurve til tilflyttere har været en udfordring, simpelthen fordi 
så mange flytter til byen at det har været, endog meget svært at følge 
med i. Fremover lægges der op til at der findes en på hver gade, der vil 
meddele når der flytter nye til. Der kommer information i HUIF bladet 
om hvordan det skal foregå. Både ejere og lejere skal bydes velkommen 
med en ”kurv”. 
 

Ved den efterfølgende debat diskuteredes bl.a. by forskønnelse, en op-
gave der fremover kommer til at være i borgerforeningens regi. Der er 
allerede et lille udvalg ”Hovblomst” der arbejder på sagen.  
Herudover var der forslag om at billedet på hjemmesidens forside 
skifter mellem forskellige flotte motiver fra byen. 
 

Der var tak og stor ros til Gitte Olsen for at administrere siden og Face-
book.  
 

Der var tre på valg til lokalrådet: Dikkie van Mourik der er valgt af land-
bruget Nicolaj Pedersen der er valgt af foreningerne og Tony Larsen der 
er valgt af de ældre. Alle blev genvalgt.  
 

Nicolaj takkede alle i Hoborg for deres store engagement i byens udvik-
ling, både foreninger, institutioner , arbejdsgrupper og enkeltpersoner. 
Uden jer var der ingen udvikling.  
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Hovborg brugs har fået vores første Julegave, i år. 
Nyt lys på vores figurer på P-pladsen. 

For det vil vi gerne sige: Tusind tak til Hovborg Fonden 
 

Vi vil også ønske alle i Hovborg og vores kunden en rigtig glæ-
delig Jul 

 

På vegne af Dagli Brugen 
Mogens Nielsen 

Formand 

BORGERFORENINGEN 

Rigtig mange der bruger ”kyst til kyst” stien, gør stop i Anlæget bag 

Brugsen. 
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REVY 

J-dag og Revy 
 

Så er J dag og revy færdig for denne gang. 
Revyfolket har hygget sig og bestemt også slidt i det, men vi synes vist 
alle, at vi har haft det både sjovt og godt med hinanden under alle prø-
verne. Vi har i hvert fald både grinet og, om ikke grædt, så været tæt på 
ind imellem. Det har været dejligt at flere gerne ville hjælpe med scene 
og kulisser, og at brugsen har hjulpet os med kopiering, bannere m.v.  
Skulle nogen have lyst til fremover at være med i HUIF’s lille teatergrup-
pe er I meget velkommen til at kontakte formand Thomas Matthesen. 
 

NYT FRA BYEN HOVBORG 

Hovborg Erhvervsklub havde en tirsdag i oktober indbudt alle Hovborgs 
foreninger, udvalg og små arbejdsgrupper til et fælles møde. 
Formålet var at foreningerne kunne fortælle hinanden om deres arbej-
de, og evt. finde ud af om noget af det store arbejde de frivillige udfører 
kunne løses mere i fællesskab.  
30 foreninger og arbejdsgrupper var mødt op og alle fik 3 minutter hver 
til at fortælle om deres arbejde.  
Efterfølgende var der debat om forskellige emner, et af de centrale 
punkter for alle foreninger var de 500 kr. i gebyr som alle foreninger 
skal betale betales til bankerne hvert år. Skal det ændres skal det ske 
politisk, da bankerne har ca. to timers arbejde om året for hver forening 
med at indberette til finanstilsynet. 
Et andet spændende tiltag der blev diskuteret var Flagalle. Hovborg har 
fået mulighed for at få en flagalle, idet Vejen Forsyning har tilbudt at 
grave huller i fortovskanten til flagstænger. Erhvervsklubben har takket 
ja til tilbuddet, og man skal nu i gang med søge fonde m.v. til indkøb af 
flag og stænger. Bestyrelsen i erhvervsklubben har afsat markeringer 
langs hele Hovedgaden til stængerne, der kommer til at stå forskudt på 
hver side af vejen med 25 meters mellemrum. 43 flag bliver det til.  
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KROKET 

Vi har afholdt en intern parturnering for spillere i Hovborg Kroket. Der 
deltog 8 hvilket er det maksimale antal par hold vi kan stille med. Hol-
dene bliver sammensat så ingen får deres normale makker at spille 
med. 
Efter nogle tætte kampe kunne Edith Hansen og Henry Jansen kåres 
som vinder af turneringen med 5 sejre ud af 7 mulige og en + score på 
57 point. De var dog tæt forfulgt af Søren Hansen og Andreas Chri-
stensen der også opnåede 5 sejre men deres + score var lidt dårligere. 
 

Nye spillere. 
Hvis der skulle være nogen der har lyst til at være med til kroket træ-
nes der så vidt muligt hver fredag eftermiddag fra kl. 13,30 hele vinte-
ren. Vejret kan dog drille lidt. Så bare kom til en uforpligtende spil og 
se om det er noget for dig. (Vi har ekstra køller.)        

                                                                Erik Hansen 

Julegave til hestepigen: Få lavet en RAKU-brændt 
kugle med halehår (få stk.) fra din egen hest. 

  

Bestilling senest 5 dec. Kig ind i værkstedet i gården. 
  

Der er åbent, når flaget er ude eller aftal på 24413096. 
  

Venlig hilsen og 
god jul. 
  

Karen Marie Lund 
Holmeåvej 7 
6682 Hovborg 
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FASTELAVN 
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Formandens klumme. 
Brugsens bestyrelse har været på strategiseminar med formål at finde 
en holdbar, langsigtet strategi som gør, at Hovborg Brugs stadig er her 
om 5-10-20 år. 
Punkt 1 i strategiplanen: Kommunikation. 
Med fokus på Drift og økonomisk situation.  
Hovborg og vores kunder skal have et retvisende billede af Brugsens 
situation. 
Hovborg Brugs er ejet af Brugens medlemmer og værdierne i Brugsen 
er vores medlemmers. 
Overskuddet bliver i Hovborg Brugs, og vi er en stor sponsor til lokale 
foreninger. 
Vores primære kundegrundlag er indbyggere i Hovborg, og med en stor 
kunde gruppe bestående af turister og gennemkørende. 
Vi har et ønske om at få flere medlemmer i Hovborg, og få flere til aktivt 
at bruge deres medlemsfordele, pt. har vi 41% der registrer deres med-
lemskort eller APP. Denne andel vil vi gerne have bragt op. 
Fordelene for dig: Rabat, bonus, personlige tilbud. 
Fordelen for Brugsen: Viden om vores medlemmers handel, så vi bedre 
kan have de varer og tilbud som vores medlemmer efterspørger. 
Økonomi november 2019. 
Vi er meget udfordret af at: 
Vejarbejde på Holmeåvej og i Hovborg, og dermed manglende gennem-
kørende trafik, der handler i Brugsen. 
Manglende leveringer af varer fra COOP 
 

Dette har betydet at vores omsætning er vigende, vi har minus på 
driften. Og bruger for meget personale i forhold til omsætningen. 
Hvis vi ikke får rettet op på dette, har vi ingen Brugs om 5 år. 
Konsekvensen heraf er faldende boligpriser i Hovborg og mindre turis-
me. For at handle skal man enten have bil eller handle på nettet. 
Vi har brug for at hæve vores omsætning, så vi vil gerne opfordre alle til 
at handle mest muligt i JERES Brugs.  

fortsættes ... 
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En flok borgere fra byen har været på rejse til Italien, Frankrig, Spanien 

og Portugal, og nå ja så lige en afstikker til Californien. Rejsen foregik 

ikke sådan rent fysisk men en fredag aften i Dagli’Brugsens hyggelige 

frokoststue. Men som en deltager sagde: Man føler næsten man har 

været på vingårdene i de pågældende lande. Brugsen og Husholdnings-

foreningen havde i fællesskab  inviteret til vinaften. Deltagerne fik en 

fantastisk aften, hvor der 

blev smagt på de herlige vine 

og spist brød og ost. Pia An-

dersen og Heino Pedersen  

fortalte om de enkelte vine, 

om druerne, om landet de 

kom fra, og ind imellem små 

historier om hvorfor vinen fik 

det navn den fik.  

Vi ved, at der er nogen ting, som vi er dyrere med end vores konkurren-
ter, men vi har rigtig mange vare som vi er på niveau med eller billigere 
end.  
Vores opfodring er, at alle handler det i Brugsen, som giver mening. 
Hvis hver gang man handler i Brugsen, køber for bare 7-10 kr mere 
vil vores omsætning stige, personale udgiften falde i procent, drift gå i 
plus. 
Så har vi også en butik om 5-10-20 år. 
 

På vegne af Dagli Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
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VENNEFORENINGEN 

Vi ønsker alle vores medlemmer, hjælpere og 

samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt 

lykkebringende nytår. 

 

Med venlig hilsen 

Husets Venneforening 
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BORGERFORENINGEN 

 
Hovborg Borgerforenings generalforsamling den 19. november var 
pænt besøgt. Der måtte sættes ekstra stole til og findes flere kopper til 
kaffen og æblekagen på kroen. 
Ved generalforsamlingen i 2018 var der diskussion om foreningens 
fremtid, skulle den nedlægges eller fortsætte? Heino Pedersen blev 
dengang valgt for et år, for at se om der kunne findes en måde at få 
foreningen til at fortsætte. 
Heino har lavet et stort arbejde for at få foreningen lidt moderniseret 
og fundet en ny måde at organisere arbejdet på.  
Så den 110 år gamle forening fortsætter i fin stil. På generalforsamling i 
år blev der vedtaget nye vedtægter, der kom ideer frem til handleplan 
for det fremtidige arbejde. Et af punkterne i de nye vedtægter var at 
nedsætte antal af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3, det blev vedtaget. 
Til bestyrelsen valgtes Heino Pedersen, Mogens Bradley Andersen  og 
Kirsten Bruun. Else Christensen fortsætter som kasserer, men uden for 
bestyrelsen.  
En anden nyskabelse var at nedsætte udvalg, med hver deres arbejds-
områder. På mødet blev der allerede nedsat tre udvalg. Et julebelys-
ningsudvalg, et udvalg der tager sig af januar festen, et ”Hovblomst” 
udvalg, der skal arbejde med blomster, faunastriber m.v. rundt i byen. 
Senere kommer et - to udvalg mere til. Der bliver bl.a. et udvalg der 
tager sig af vedligeholdelse og nyskabende tiltag i det lille anlæg bag 
ved brugsen. 
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Batterikampagnen ”Brug Boksen” samlede godt 2,4 ton 
Vejen Kommune har hvert andet år en kampagne, der hedder ”Brug 
Boksen” her opfordres alle skoler i kommunen til at indsamle brugte 
batterier og på den måde være 
med til at skåne vort miljø. 
Alle skoleelever på deltagende 
skoler får en lille kartonboks til 
at samle brugte batterier i. På 
Holmeå Børnecenter er de små 
bokse dog ikke tilstrækkelige. 
Således samles der i poser, kas-
ser, spande mm. og kampagnen 
løb til d. 15.11. 
Vores status pt. er, at vi har slået vores egen vinderrekord på 1,8 ton fra 
2017 med dette års samlede batterimængde på godt 2,4 ton. Vi håber 
på en kommunal sejr med medfølgende naturfagsshow som præmie. 
Tak til både store og små for hjælpen. 
 

Nye og gamle juletraditioner i Holmeå Børnecenter. 
Personalet på Holmeå Børnecenter udarbejder hvert år en kalender for 
vigtige datoer i børnecentret. Der er mange tiltag – også i samarbejde 
med lokalsamfundet. Flere af disse arrangementer er enten nye tiltag, 
ældre eller nyere traditioner. Julen er en højtid, der er særlig præget af 
disse traditioner. 

HOLMEÅ BØRNECENTER 
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 Juleklippedagen sætter det hele i gang… 
Den årlige juleklippedag i såvel dagtilbud som skole er startskuddet for 
julens indtog i Holmeå Børnecenter. Vi inviterer forældre og bedstefor-
ældre med til at klippe og klistre, lave dekorationer samt spise æbleski-
ver og drikke kaffe/saft, som Holmeå Børnecenters Støtteforening har 
sponsoreret.  
Det er altid en hyggelig dag som 
børnene ser frem til.  
Herefter følger endnu flere ar-
rangementer og traditioner: 
Kommende førskolebørn 
”Spiregruppen” tager til jul på 
Sønderskov Slot. 
Julegudstjeneste for Hovborg 
Dagtilbud d. 11.12 kl. 10-11 i 
Hovborg Kirke. 
Fredag d. 13.12 markeres Luci-
adag med optog ved 3. kl. i Hovborg Kirke af to omgange – kl. 9 og kl. 
10. Herefter inviterer Hovborg Kro på risengrød. 
 

Hovborg Kro har ligeledes som flot gestus inviteret 6. klasse og familier 
til julefrokost på kroen som tak for klassens arbejde i deres praktik/
adoptionsprojekt på kroen. 
Fredag d. 20.12 ønsker vi hinanden glædelig jul, godt nytår og dejlig ju-

leferie efter kirkegang i Lind-
knud Kirke. Vi håber på, at 
mange forældre og bedstefor-
ældre vil bakke op og deltage i 
kirkegang mm. 
Vi vil gerne ønske alle i Lind-
knud og Hovborg en glædelig 
jul og godt nytår. Tak for godt 
samarbejde – vi ser frem til et 
spændende år 2020. 

HOLMEÅ BØRNECENTER 
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SANG OG FOREDRAG V. 

…KARSTEN HOLM… 

 

   

TIRSDAG D. 7. JANUAR 2020. KL. 19:00. 

 I HUSET, HOVBORG. 

BILLETTER KØBES VIA MOBILPAY TIL 

JYTTE EHMSEN PA  TLF: 21396077 

MKR. KARSTEN HOLM. 

PRIS PR. PERSON:  100,- kr. 

KØB BILLET ALLEREDE NU. 
VI SES. 
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HUIF & LGU 
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Sidsel Keibel Blom 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf. 21 46 78 31 
Henvendelser kan ske: mandag - torsdag. Fredag er fridag 
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 be-
nyttes 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 

HOVBORG KIRKE 

mailto:sikb@km.dk
http://lindknud-hovborg-kirker.dk/
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Gudstjenesteplan 

Tegn forklaring: SKB: Sidsel Keibel Blom   
  IKB: Inge Klarlund Bach 
  AJ: Anna Jensens  
 
* Koret deltager 
 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i 
gudstjenestelisten annonceres på 
www.lindknud-hovborg-kirker.dk 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

1-12-19 1. søndag i advent 10:30 SKB 9:00 SKB 

8-12-19 2. søndag i advent 9:00 SKB 10:30 SKB 

15-12-19 3. søndag i advent - 9:00 IKB 

22-12-19 4. søndag i advent 16:30 SKB 
Skumringstid 

19:00 SKB 
Syng julen ind 

24-12-19 Juleaften 16:00 SKB 14:30 SKB 

25-12-19 Juledag 11:00 SKB 9:30 SKB 

26-12-19 2. juledag NB. Henvisn. 
Gammel kirke 

9:00 AJ 

NB. Henvisn. 
Folding kirke 

10:30 AJ 

29-12-19 Julesøndag - 9:00 SKB 

1-1-20 Nytårsdag 14:00 SKB 16:00 SKB 

5-1-20 Helligtrekongers 
søndag 

16:00 18:30 

12-1-20 1. s. e. helligtrekon-
ger 

9:00 10:30 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE 

Luciaoptog 
Fredag d. 13. december kl. 10-11 bæres lyset frem i Hovborg kirke. Alle 
er velkomne til a komme til en hyggelig formiddag med luciaoptog, fæl-
lessang, hygge og en bid brød.  

Adventens gudstjenester 
Kirkeåret begynder med adventen! Det er hjerternes fest, såvel som 
lysenes fest. Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange, skriver 
Grundtvig i én af de dejlige julesalmer (Kimer, I klokker, DDS 100). Det 
er her, midt i mørket, at fredsråbet og budskabet lød: I en verden, hvor 
kærligheden syntes hjemløs, lod Gud selv sig føde som hjemløs, i en rej-
sestald, i en fremmed by. Sådan begyndte Gud sin kærligheds åbenba-
ring på jorden. Det fejrer vi i Hovborg og Lindknud med stemningsfulde 
salmer og fokus på sang og musik. 4. søndag i advent holder vi Skum-
ringstid kl. 16:30 i Hovborg kirke for børn og barnlige sjæle, og kl 19:00 
holder vi Syng julen ind i Lindknud kirke med masser af god musik.  
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HOVBORG KIRKE 

Præsteskifte. 

Hovborg og Lindknud menighedsråd har afsluttet vores del  af an-

sættelsesproceduren, og der er lavet en indstilling til kirkeministeriet 

med prioritering af, hvem vi gerne vil have som vores nye sognepræst. 

Vi mangler i skrivende stund en godkendelse fra kirkeministeriet, men 

det forventer vi er en formssag. Men vi må selvfølgelig intet oplyse, før 

godkendelsen foreligger. 

Vi forventer, at den nye præst kan tiltræde i starten af januar, og der-

for har vi planlagt indsættelser søndag den 5. januar kl. 16.00 i Hovborg 

kirke og kl. 18.30 i Lindknud kirke. Begge steder er det vores nye provst 

i  Malt Provsti  Peter Ole Finnemann Viuff, Askov, der forestår ind-

sættelsen. 

Vi håber, at rigtig mange vil være med til at byde vores nye præst vel-

kommen. 

Det betyder, at vi har afskedsgudstjeneste med Sidsel Blom nytårsdag 

kl. 14.00 i Hovborg kirke og kl. 16.00 i Lindknud kirke. 

Hovborg menighedsråd håber, at I også vil være med til at sige tak til 

Sidsel for den utrolig flotte måde, som hun har klaret vikariatet i næ-

sten et år. 

Som sædvanligt nytårsdag serverer vi et stykke kransekage og et glas 

portvin efter gudstjenesten, og her vil vi tage afsked med Sidsel og øn-

ske hinanden godt nytår. 

Evt. ændringer i planerne vil blive offentliggjort på kirkernes hjemme-

side og ved opslag i byen. 

   Hovborg menighedsråd 
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Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Hovborg Kirke 
 

Torsdag d. 5. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Lindknud Kirke 
 

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:  

 Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg) 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 

Onsdag d. 5. februar:  

 Ulla Ravn har valgt aftenens sange 

 
 

 

HOVBORG KIRKE 
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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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Julekoncert i Hovborg og Lindknud Kirker 
 

Årets julekoncerter bliver en hyldest til engelsk kormusik. Kirkernes kor 
synger traditionelle christmas carols, 4  nye carols af John Rutter og en-
gelsk julerock af John Lennon m. fl. 
 

Julekoncerten følger op på forårskoncerten, "The Brexit Concert", hvor 
kirkekoret sang engelsk kormusik - ikke som en hyldest til Brexit, men 
Brexit og hele cirkus'et omkring gav en anledning til at rette blikket mod 
Englands store og helt uforlignelige kortradition. Og ligesom Brexitpro-
cesen tilsyneladende fortsætter i det uendelige, er engelsk kormusik en 
uudtømmelig kilde af musikalsk skønhed. Så julekoncerten i år bliver: 
"The Brexit Concert Part 2: Christmas". 
 

Kirkernes ungdomskor, The HoLI Choir tæller 18 sangglade unge i alde-
ren 12 - 22 år, voksenkoret har 14 medlemmer og korskolen 2. De ledes 
af organist Gregers Kirkeund. Til januar optages nye medlemmer i kirke-
kor og korskole. 
 

Der er fri entré til koncerterne, der finder sted: 
 

 Hovborg Kirke: Tirsdag d. 3. december kl. 19.30 
 Lindknud Kirke: Torsdag d. 5 december kl. 19.30 
 (af hensyn til korenes øvning åbnes dørene først 19.10) 

HOVBORG KIRKE 
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HOLMEÅ BØRNECENTER 

Onsdag den 13.11.2019 RAMS betyder Menighedsrådenes Skoletjene-
ste Ribe Stift, de har egentlig ikke noget med domkirken eller kirkelig 
handling at gøre, men derimod at formidle temaer til skolebørn, og 
samtidig inddrage Domkirken og sang.  
Sidste år var det ”Skibet er ladet med”, et maritimt tema i kristendom-
men, og i år var temaet ”Du er ikke alene” hvor fællesskabet var i høj-
sæde.  
Vi er samlet med mange andre skoler denne dag, således er kirkens ho-
vedskib fyldt med ca. 6-700 børn. I løbet af 4 uger går tusindvis af børn 
igennem sangdagene.  
Onsdag den 13.11 var en bidende kold morgen. Bussen kom kl. 8:30 – 
en bus som Lindknud Sogn stiller gratis til rådighed for skolen, hvilket er 
luksus – noget vi skylder dem stor tak for.  
Det tager en 40 minutter at køre til Ribe, hvor vi blev sat af ved vandre-
hjemmet, da der her er fine P pladser for busser, og ikke særligt langt til 
Domkirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da vi kom til Domkirkepladsen kunne alle efterhånden mærke kulden, 
jeg forbarmede mig over en elev og lånte denne mine handsker og hals-
tørklæde – eleven spurgte lidt senere om han ikke måtte få min jakke 
også, men her satte jeg nu grænsen. Vi spiste vor medbragte mad, og 
eleverne fik tiden til at gå med at lege tagfat, dog var det forbudt at le-
ge denne leg med duerne.  
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HOLMEÅ BØRNECENTER 

Alle var glade for at komme ind i kirken, som åbnede 30 minutter før 
seancen begyndte 10:30.  
Inde i Domkirken er der lagt en scene langs det primære kirkeskib og 
foran altret. På scenerne optrådte skuespillerne, til stor glæde for bør-
nene. Der var Sct. Peter og Sct. Thomas hvor den førstnævnte fornæg-
ter Jesus for ikke at blive pint af romerne, og den anden er Thomas tviv-
leren som ikke tror på genopstandelsen med mindre han ser det med 
egne øjne.  
Vi sang en del salmer, som eleverne havde øvet med deres klasselære-
re, dog synes salmesangen sidste år at være højere end i år.  
 
Salmerne var:  

• Op, al den ting 
som gud har gjort 

• Vi pløjede og vi 
såede 

• I al sin glans nu 
stråler solen 

• Fyldt af glæde 
over livets under 

• Du satte dig selv i 
nederstes sted 

• Dejlig er jorden  
 
I år havde vi mulighed for at komme i Borgertårnet, ganske gratis. Så 
det benyttede vi os af. Der er ca. 248 (eller er det 249 trin?) til toppen 
af tårnet, som allerede i middelalderen var et kendetegn fiskerbåde og 
handelsskibe styrede efter på havet. Borgertårnet er 50 meter højt, 
men det føltes dog noget højere i mine ben ( Thomas ).  
Tak for en dejlig dag, det var en god oplevelse og vore (jeres) børn op-
førte sig godt.  

Venlig hilsen Dorthe, Kristina, Dragana og Thomas  
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Snerydning og glatfø-

rebekæmpelse af fortove i Hovborg. 

Pris  Parcelhus: 700,- kr. 

 Hjørnegrund: 1400,- kr. 

Donslund Multiservice 

Ivan Trøjborg 

29 43 47 04 

REGNVANDSFRONTEN 

Regner det bare generelt mere i Hovborg, end alle andre stedet ???? 

- Ja åbenbart. Selv i dette ekstra våde efterår, har Hovborg og fået mere 

regn, end f.eks. Billund. 

Ifølge Hovborg´s egen nedbørs ”ekspert” Bjarne Trøjborg. Så har det i 

September 2019 givet 185,5 mm, hvor de i Billund har fået 178 mm. 

Oktober fik vi hele 229 mm, hvor de i Billund fik 175,4 mm. Så ja det er 

vist forståeligt hvis der står vand omkring på markerne. 

De nye regnvandssøer i byen skal nok snart blive fyldte. 
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Præmiespil 2020 
HUIF’s præmiespil sælgere er på trapperne.  
Vi fra præmiespils udvalget håber at mange vil støtte det gode formål.  
 

Hvorfor skal man købe lodder til HUIF’s præmiespil?  
Du har mulighed for at vinde:  

1. præmie 400 kr. 
2. præmie 200 kr. 
3. præmie 100 kr. 
4. præmie 50 kr.  
 

Antallet af 4. præmier afhænger af spillerantallet, idet halvdelen af 
indtægterne går til præmier. 
 

Overskuddet går til HUIF, som bruger dette på aktiviteter i Hovborg. 
bla. badminton, byfest og ikke mindst vores lokalblad HUIF,  
 

Lokalbladet HUIF får god støtte fra bladets annoncører, men uden 
ekstra støtte fra HUIF, ville vi ikke have Bladet. 
 

Ved spørgsmål kontakt: Mogens Nielsen tlf. 60 95 94 80 
 

Rigtig god Jul og Godt nytår  
 

Else. Theodor og Mogens  
HUIF´s Præmiespils udvalg 

 

HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

NYT FRA HUIF 

http://www.hovborg.net
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Lindknud Aftenhøjskole 2019-2020 

Hvor intet andet er nævnt foregår foredragene på Bøgevang,  
Favrskovvej 8, Lindknud. Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 

 

9. januar 2020. Hans Jørgen Larsen: ”Varus-slaget – et skelsættende 
militært nederlag for over 2000 år siden”. Ved slaget blev Romerriget 
standset i ekspansion mod nord, og denne grænse ved Rhinen er på 
mange måder stadig gældende i dag.   
 

16. januar 2020. Abelone Henriette Glahn: ”Du kan ikke tage det med 
dig”. Abelone Glahn er foredragsholder og journalist. Foredrag for se-
niorer om at flytte fra stort til små – om at være i god tid – at involvere 
sine børn – at finde inspiration til ny bolig m.m. I samarbejde med Ve-
jen Folkeuniversitet. 
 

23. januar 2020. Ejvind Winther: ”Fortælling”.  Ejvind Winther har 
været lærer i 40 år og  er nu  Fortæller.  Det 20. århundredes historie 
fortalt gennem oplevelser i tre generationer. Beretningen tager ud-
gangspunkt i faderens dagbog  fra  hans udvandring  til Canada i 1905.  
 

30. januar 2020. ”Tågelundkoret”. STED: HOVBORG KIRKE. Koret ar-
bejder med såvel verdslig som kirkelig musik og aftenen vil byde på 
musik af: Felix Mendelssohn Bartholdy, Zoltan Kodály og Hans Leo 
Hassler, samt en blandet buket af forskellige sange. I samarbejde med 
Lindknud og Hovborg menighedsråd. Efterfølgende  Kaffe i ”HUSET”, 
HOVBORG. 
 

6. februar 2020. Bo Ejstrud:”Landskabet og dets historie”.  Museums-
lederen ved Museet på Sønderskov vil, i forlængelse af tidligere fore-
drag, fortælle om, hvordan den lokale historie hænger sammen med 
resten af verden og sætter sig spor i landskabet.  Aftenen slutter med 
generalforsamling. 
 

Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.   
Sponsorer: Dagli’Brugsen Lindknud & Dagli’Brugsen Hovborg.  

Ret til ændringer forbeholdes. 
  Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING SIGER HERMED 
 TAK TIL ALLE SPONSORER FOR PRÆMIER TIL VORES 

BANKOSPIL.  

Sparekasse Kronjylland, Vorbasse. 

Vejen Erhvervsbeklædning. 

New Bikeshop, Vejen. 

Kongeriget, Holsted. 

Svend Kiosk, Vejen. 

Pia Andersen, Hovborg. 

Bøgevang & Lund, Agerbæk. 

Lillelund Julemuseum, Brørup. 

Torvegrillen Agerbæk. 

Frk. Kirk, Holsted. 

Eblomsten, Vejen. 

Matas, Vejen. 

Agerbæk El-service. 

Telma, Agerbæk. 

Prikken, Vorbasse. 

Line Q Hair, Holsted. 

Hovborg Kro. 

Hair Lounge, Vejen. 

Ide Centret, Vejen. 

Bager H.J. Agerbæk. 

Schelde, Vejen. 

Østergaard Cool Modetøj, Vejen. 

Hovborg Handel v. Bøje Madsen. 

Jysk, Vejen. 

Dano Mast, Hovborg. 

Din Tøjmand, Vejen. 

Inn Art, Brørup. 

Sloth & Aaskov, Vejen. 

Tøj Eksperten, Vejen. 

Torvegrillen, Holsted. 

Agerbæk Pizza & Kebab. 

Pizza Mester, Agerbæk. 

Imerco, Vejen. 

Zjoos, Vejen 

Bygma, Agerbæk. 

Super Brugsen, Brørup. 

Dagli’ Brugsen, Hovborg. 

OK, Holsted. 

Davidsen, Brørup. 

Autovirke, Holsted.  
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  september 2019.  
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787    
 

Onsdag den 3. december kl. 13.00 – 17.00 
Tur til Middelfart. Vi besøger juleudstillingen på Middelfart Museum 
med ”Peters Jul” og en Peberkageby.                        
Tilmelding senest mandag den 2. dec. Pris  100 kr.       
 

Onsdag den 11. december kl. 14.00 – 16.00          
Min barndoms jul. Karen Hansen – tidligere Hyldelund kommer og for-
tæller og spiller til lidt fællessang. 
 

Onsdag den 18. december kl. 14.00 – 16.00  
Julehygge Vi ønsker hinanden en glædelig jul og får en julehistorie, lidt 
gløgg og æbleskiver og snak. 
 

    GLÆDELIG JUL TIL ALLE FRA BØGEVANG 
 

Onsdag den 8. januar kl. 14.00 – 16.00                        
Nytårskur. Vi starter året med maner og mødes over et glas bobler med 
kransekage. Så quizzer vi, og bagefter får vi resultatet af Bøgevangs 
tipskupon fra januar 2019.                              
Hvem har været  bedst til at spå om 2019?  
 

fortsættes ... 
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

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/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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BØGEVANG 

HØJSKOLEDAG på Bøgevang Faurskovvej 8 i Lindknud                                                                     
Mandag 20. januar 2020 kl. 9.15 – 16.15                                 
Dagens overskrift er ”Grænseland og genforening” 
Kl. 9.15      Morgenkaffe med et rundstykke                             
Kl. 9.45     Dengang vi drog af sted. En vandretur gennem grænselan-
  det i billeder, sang og fortælling. Turen starter i hjørnet hvor 
  Vadehavet, Danmark og Tyskland mødes og slutter efter  
  Gendarmstien. Mette og Poul Nørup fortæller om denne  
  egn og de nationale følelser, der siden 1864 har været en  
  del af grænselandets identitet.                                                                         
Kl. 12.00  Middag                                                                            
Kl. 13.00  Sangtime med Bent Svarre                                              
Kl. 14.00  Genforeningens kvindeskikkelser –  de satte også præg på 
  1920. Hverdagens vilkår for kvinderne, der lige havde fået 
  stemmeret og taletid i samfundet. Hvem var de Hanne, Bir
  git og Ellen ? Måske fik de mænd hjem fra krigen, skadet på 
  sjæl og krop eller måske fik de dem aldrig hjem. Cand. Mag 
  dramaturg Lisbeth Weitemeyer holder foredraget.            
Kl. 16.00  Kaffe med hjemmebag.          
                               

Tilmelding senest den 17. januar 2020 kl. 12.00 på elih@vejen.dk eller 
75388009 / 20433787 
 

Pris for hele dagen 275 kr. eller 100 kr. for et foredrag 

mailto:elih@vejen.dk
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

03.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Hovborg Kirke, The HoLi Choirs 
05.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Lindknud Kirke, The HoLi Choirs 
28.12.19 Kl. 10.00 JuleLAN party i Lindknud hallen 
07.01.20 Sangforedrag med Karsten Holm, arr: Husholdningsforening 
18.01.20 Kl. 18.30 Januar-fest, på Kroen, arr: Borgerforening 
07.02.20 Kl. 19.30 Folkedans med Ribe Spillemænd i HUSET 
18.02.20 Generalforsamling Hovborg Fitness & HUIF, i HUSET 
19.02.20 Foredrag med Jette´s foto, arr: Husholdningsforening 
23.02.20 13.30 Fastelavnsfest med start i Lindknud Kirke 
07.03.20 Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud 
20.03.20 90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsforening 
22.04.20 Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor 
 
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivi-
tetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2020 
Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 20. feb. Blad udkommer i uge 10 
Torsdag d. 19. marts Blad udkommer i uge 14 
Torsdag d. 16. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 21. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 23. juli Blad udkommer i uge 32 
Torsdag d. 20. aug. Blad udkommer i uge 36 
Torsdag d. 17 sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 22. okt. Blad udkommer i uge 45 
Torsdag d. 19. nov. 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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

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

Åbent alle dage 

7:30 – 19:00 

Din lokale service butik 
Vi støtter lokalt 
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