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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 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Mogens Andersen 4270 7264  

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Revy : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Thomas Matthesen 4160 1134 
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 21. januar 2021 

 

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 
 Charlotte Korntved 2810 9399  
 Tina Jønsson 4128 4361  
 

 1. suppleant: 
 Michelle McDonald  2624 2105 
 

Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 10                   41. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: OK penge fra 2019 overrækkes til Tho-
mas Matthesen fra HUIF. 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

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 
har I mulighed for indflydelse i foreningen, bl.a. med stemmeret ved 
generalforsamlingen. Se desuden andetsteds i bladet. 
 

JULELAN 
HUIF planlægger pt. JuleLAN fra den 27-28 december, i samarbejde 
med Hærvejsklyngen og LGU, dog afhænger meget af Corona. Såfremt 
det bliver muligt at gennemfører, sendes information ud på Hov-
borg.net og facebook, følg derfor meget gerne med her. 
Vi er stadig en del af Hærvejsklyngens projekt med E-sport for unge i 
området, og vi mangler tovholdere til at samle og lave aktiviteter i for-
bindelse med dette. Skulle du have spørgsmål eller interesse herfor er 
du mere end velkommen til at rette kontakt til mig. IT kyndighed er ikke 
en nødvendighed, men kan dog være et plus.  
 

SPONSORATER 
I den forgangne tid har vi modtaget OK penge hele 13.802 kr. til HUIF er 
det blevet til ifm. salg af benzin, diesel, el og mobil. Checken med spon-
sorpengene blev overrakt af brugsuddeleren Heino Pedersen og i den 
friske luft. 
 

I 2018 lavede vi en sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland som ud-
løb i år. Derfor er vi i gang med at lave en ny sponsoraftalen med Spare-
kassen Kronjylland. Med dette håber vi at forlænge aftalen med en 
stærk støtte i de næste par år. Sparekassen Kronjylland støtter med et 
beløb på 10.000 - 12.000kr. pr. år, afhængig af om der kommer nye 
kunder i sparekassen med henvisning herfra, dertil kommer støtten til 
byfesten m.v. Sparekassen håber selvfølgelig på at deres opbakning gør 
at de bliver set og hørt i lokalområdet, så hvis man overvejer et bank-
skifte, vil jeg da opfordre til, at man forhører sig ved dem, på sammen  
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vis som jeg vil opfordre til at bakke op om vores øvrige 
sponsorer. 
 

GOD JUL OG GODT NYTÅR 
Jeg vil gerne på vegne af HUIF takke alle der i løbet af året har støttet 
HUIF, selvom om året ikke har været som det plejer. 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 opbak-
ning, 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, mangler vi folk 
og der er altid plads til flere. 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 HUIF 

13.802 kr. til HUIF for solgt benzin og diesel sidste år. Det kun-

ne Heino Pedersen Dagli’ Brugsen overrække HUIF ( forside-

billede ). Formanden for HUIF Thomas Matthesen modtog 

den rare check til arbejdet i foreningen.  

HUIF får 5 øre for hver liter solgt brændstof, men kun hvis 

man tanker med OK kort eller OK APP. I år får man på grund 

af corona yderligere 30 % oveni. Hvis man har sit kort dedike-

ret til HUIF, giver det også penge når man tanker på andre OK 

tanke.  
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Kære Venner, naboer m.fl. 
 

Grundet Corona ønsker jeg ikke evt. opmærksomhed ved min 
70 års fødselsdag og jeg er bortrejst på dagen. 
 

Med venlig hilsen 
Karin Kamp 

VENLIGST BEMÆRK 

VENNEFORENINGEN 

 
Vi ønsker alle en 
glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
  
 
Med venlig hilsen 
VENNEFORENINGEN  
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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Husk! Kunst skal ses i “Huset”  
 

Halvdelen af Holmeå Kunstforenings medlemmer har fået et tilbud om 
at levere materiale til vores efterårsudstilling i “Huset” - (næste halvdel 
får et tilbud om deltagelse i vores forårsudstilling). - så glæd jer allerede 
nu.  

Selvom kun få medlemmer har taget mod vores tilbud, så har vi allige-
vel fået en spændende udstilling sat op i “Huset”. - Her er fire stk. ugler 
lavet af børnebilledskolen. 

To glasmontrer med rakubrændt keramik fremstillet af Karin Kamp og 
Anita Moesaard Nielsen - (bør ses, da det faktisk er vildt, at så mange 
smukke raku-kunstværker bliver fremstillet i Holmeå Kunstforening).  

 Der er tre smukke tegninger skabt af Simone Freiheit. - Tre små Hov-
borgbilleder malet af Tage Brøgger.  

Heldigvis kunne Sisse Rindom fylde lokalet op med mange skønne akryl-
malerier. Sisse skriver: “For ti år siden malede jeg mit første billede. Jeg 
blev overrasket over, hvor optaget jeg blev af skabelsen med papir, lær-
red, maling, pensler, og spartler. Jeg glemmer nuet, når processen med 
maleriet finder sted, - fantastisk befriende er det at slippe hverdagen 
for en stund, og så ender det endda ofte med et produkt...færdig eller 
ej”. Sisses billeder afspejler ofte natur med mennesker og fantasivæs-
ner samt “naivistisk” malede huse. Mange af hendes billeder på udstil-
lingen er blevet til - efter inspiration af forskellige kunstnere og vha. for-
skellige teknikker lært på kurser i bl.a. Holmeå Kunstforening. Sisse er 
59 år, bor i Bramming og arbejder som gruppeleder på plejecenteret 
“Kærdalen” i Vejen.  

Vil du gerne se en fin udstilling, så mød op til arrangementer i “Huset”. 
Udenfor arrangementtid - ring evt. til Tage Brøgger tlf.nr.:26471026, så 
kan vi aftale en tid til fremvisning.  

Vh. Holmeå Kunstforening  

B.P. og T.B. 

KUNSTFORENING 
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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 

Snerydning og glatførebekæmpelse af fortove.  
 

Jeg tilbyder igen i år rydning og saltning  

af fortove i Hovborg.  
 

ALLE der ønsker denne service i år, bedes  

tilmelde sig på sms eller ring på 29 43 47 04. 
 

Jo før man tilmelder sig, jo mere får  

man for sine penge:-) 
 

Mvh  Ivan Trøjborg 
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NYT FRA HUIF 

Præmiespil 2021. 
 

HUIF´s præmiespil sælgere er på trapperne. 
Præmiespillet har nu eksisteret i ca. 40 år og bidraget til, at Hovborg 
UIF kan drive en forening med mange tilbud til foreningens medlem-
mer. 
 

Overskuddet fra præmiespillet er også, sammen med annonceindtæg-
ter, med til at betale vores foreningens blad, som vi alle i Hovborg ny-
der godt af at få ganske gratis 10 gange årligt. 
 

Prisen for et nummer i præmiespillet har gennem alle årene været kr. 
120. Vi har derfor besluttet, at tiden er inde til at sætte prisen op til kr. 
200 og samtidig ændre lidt i præmiernes størrelse. Vi vil fremover ud-
lodde mindst 1/3 af indtægterne som præmier.  
 

Hver måned udtrækkes:   1. præmie kr. 400 
    2. præmie kr. 200 

 3. præmie kr. 100 
 

Antallet af 3. præmier afhænger af hvor mange præmienumre vi sæl-
ger. 
 

Året 2020 vil vi nok alle huske for CORONAEN og alle de restriktioner og 
aflysninger af arrangementer dette har medført. For HUIF har det øko-
nomisk betydet, at de indtægter vi plejer at få fra bl.a. sommerfesten 
og Vorbasse Marked ikke kommer i år. 
 

Vi håber derfor, at I alle fortsat vil bakke op om vores Præmiespil og 
dermed støtte HUIF og samtidig have mulighed for at vinde kontante 
præmier. Når man deltager i præmiespillet er man samtidig medlem af 
HUIF. 
 

Ved spørgsmål kontakt: Morgens Nielsen tlf. 60959480. 
 

Rigtig god jul og Godt Nytår 
 

HUIF´s Præmiespils udvalg: Theodor, Else og Mogens 
Formand for HUIF : Thomas Matthesen 
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Lidt nyt fra lokalrådet. 
Vi har et stykke tid arbejdet med de 3 by-
nære stier, samt den røde rute østpå. Der 
er nu kommet nye pæl og pile på de 4 sti-
er, sort, blå, rød og grøn rute. Fremover 
vil Kirsten Bruun stå for stierne som tov-
holder og laver aftaler med kommune, 
spor i Landskabet mv. Så henvend jer til 
Kirsten hvis I har noget vedr. stier omkring 
Hovborg. Mail kp.bruun@gmail.com . Der 
er et lille hold af frivillige der vil hjælpe 
med reparation mv. og tak til dem.  
 
 

Hjemmeside og Facebook. 
Gitte Olsen har gennem mere end 10 år gjort et fantastisk arbejde med 
hjemmeside, nyhedsmail og Hovborgs Facebook. Hun vil gerne inden så 
længe aflastes, så hvis der går en i Hovborg der gerne vil hjælpe, vil vi 
meget gerne høre fra jer. I kan maile eller ringe til Nicolaj på nico-
laj@okogris.dk tlf. 20144751.  
 

I kan se referater fra lokalrådsmøderne på Hovborg.net. Vi kan desvær-
re ikke få holdt årsmøde i år på grund af forsamlingsforbuddet, men så 
snart det bliver lempet indkalder vi. 
 

Lokalrådet vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.  

 

LOKALRÅDET HOVBORG 

mailto:kp.bruun@gmail.com
mailto:nicolaj@okogris.dk
mailto:nicolaj@okogris.dk
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Formandens klumme  
 

Efteråret har for alvor fat i Hovborg, og selv om det er en utrolig smuk 
tid, så betyder denne tid også at vores mange turister ikke lægger om-
sætning i Brugsen. 
Det er nu vi har ekstra brug for lokal opbakning for at holde kunne hol-
de budget. 
  

Vi ved, I allerede bakker fantastisk op om vores lokale butik – det må I 
endelig blive ved med. 
Selv det mindste omsætningsbidrag tæller, så tænk lokalt når I laver 

indkøbssedlen  
Skulle I have specielle ønsker til en vare, så vil Heino gerne kigge på, om 
der er mulighed for at få det hjem. 
Så sig til i stedet for at lægge handlen andre steder. 
I er alle medvirkende til, vi forsat kan have en lokal dagligvarebutik. 
  

I sidste klumme skrev Erik om OK´s brændstof kampagne. Målet for 
kampagnen er at få flere kunder til at tanke med OK´s APP eller OK´s 
kort. Vi bliver målt på antal liter igennem tanken i forhold til sidste år. 
Her kan vi også se, at der bakkes op. Vi ligger pt i Top-10 på tankanlæg i 
vores distrikt, så det er super flot. 
I oktober 2019 havde vi 18251 liter brændstof igennem hvor der blev 
betalt med OK´s APP eller OK´s kort, hvor vi i Oktober 2020 havde 
22351 liter igennem betalt med OK´s APP eller OK´s kort. 
Grundet covid-19 restriktionerne er der mange arbejder hjemmefra, 
hvorfor der naturligt ikke bliver tanket det samme, så super flot resul-
tat. 
Kampagnen kører frem til 1. januar 2021, så bliv ved med at tanke lo-
kalt, så vi kan beholde vores flotte placering. 
  

Ca. 1/3 del af literne på anlægget bliver betalt med andre betalingsfor-
mer end OK´s APP eller OK´s kort. 
Derved kommer de tankede liter ikke HUIF til gode, så hvis du endnu 
ikke har et OK kort vil, det være et godt tidspunkt at gøre noget ved det. 
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Husk, at selv om der står OK på tankanlægget, så er det ejet og drevet 
af vores lokale dagligvarebutik. 
OK tanken bidrager hvert år positivt til brugsens drift. 
Foruden at bidrage positivt til brugsens drift, så bidrager tanken også 
hvert år med et flot bidrag til HUIF. 
Så det gør faktisk en stor forskel for både brugsen og HUIF, når der tan-
kes lokalt. 
  

Grundet restriktioner og det faktum at vi skal passe på hinanden, har vi 
valgt at aflyse ”Jul i Brugsen” den 29. november kl. 15 -18. 
Vi håber, som resten af verden på snart at kunne se en ende på Covid-
19, men indtil da må vi forsøge at holde humøret højt og passe på hin-
anden. 
  

På bestyrelsens vegne 
Søren Ramsgaard 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
Lindknud Aftenhøjskole 2020-2021 

Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 
Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 

 

Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer fra mandag d. 26. oktober 
og 4 uger frem. Derfor har aftenhøjskolens bestyrelse set sig nødsaget 
til at aflyse alle foredrag i første del af sæsonens møderække. 
 

Vi forsøger at  tilbyde samme foredrag i november 2021. 
På forhåbentlig gensyn  i januar 2021  

 

7. januar 2021. Anette Kjær: ”Højskolesangbogen - Sange fortæller”. 
Anette Kjær er organist, sanger og foredragsholder og leder af Midthim-
merlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 
 

14. januar 2021. Helle Nørby Jensen:  ” Fra trædemølle til hamster-
hjul”.  Som et grundvilkår i tilværelsen vil dette foredrag fordybe sig i 
tidens uhåndgribelige størrelse, og samtidig overveje, hvordan forståel-
sen af tid præger og præges af mennesker. I samarbejde med Vejen Fol-
keuniversitet. 
 

21. januar 2021. Programændring bekendtgøres senere. 
 

28. januar 2021. Hans Jørgen Larsen: ”Genforeningen 1920 – et frede-
ligt resultat af en stor krig”. Vejen fra 1.verdenskrig til genforeningen 
og de knap så gode tider derefter for Sønderjylland. 
 

4. februar 2021.  Pouls Hansen: ”Livet på kanten før socialreformen”.” 
Hvordan var det at være syg, fattig eller udsat i gamle dage – i Danmark 
og hos os lokalt.  Aftenen slutter med generalforsamling.  
 

Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.  
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

Ret til ændringer forbeholdes.  
Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer med hensyn til  

afstand, hygiejne og afspritning. 
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.  

Tak til Team Lindknud 
Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.  

Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.   
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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 

http://www.hovborg.net
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Bladudvalget er godt i gang med annoncesalget, for 2020. Alle 

nuværende annoncører er blevet 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.  

HUSK at støtte vores annoncører, uden dem havde vi ikke no-

get HUIF blad !! 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Redaktionen ønsker alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt og lykke-

bringende nytår. 
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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 gudstjene-
ster 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 

HOVBORG KIRKE 

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

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

6-12-20 2. søndag i advent 9.00 AJ   

13-12-20 3. søndag i advent 9.00 DK 10.30 DK 

20-12-20 4. søndag i advent 16.30 DK 
Skumringstid1 

19.00 DK 
Syng julen ind2 

24-12-20 Juleaften 13.00 DK 
og 14.00 DK3 

15.15 DK 
og 16.15 DK4 

25-12-20 Juledag 9.30 DK 11.00 DK4 

26-12-20 Anden juledag 5 5 

27-12-20 Julesøndag 6 6 

1-1-21 Nytårsdag 16.00 DK7 14.00 DK7 

3-1-20 Helligtrekongers 
søndag 

  9.00 IKB 

10-1-20 1. s. e. helligtrekon-
ger 

10.30 DK   

17-1-20 2. s. e. helligtrekon-
ger 

  10.30 DK 

24-1-20 Sidste s. e. helligtre-
konger 

Jubilæumsgudstje-
neste 

10.00 EW 
Kirkens 125 års 

jubilæum8 

  

31-1-20 Septuagesima   10.30 DK 

7-2-20 Seksagesima 9.00 DK 10.30 DK 

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

Tegn forklaring:  

 DK: Dorte Kirkegaard 
 AJ: Anna Jensen 
 IKB: Inge Klarlund Bach 
 EW: Elof Westergaard, biskop 

 
1.  Skumringstid for børn og barnlige sjæle. Med en halv times guds
 tjeneste i børnehøjde vil vi finde julestemningen frem med lidt 
 fortælling, sang og musik.  
 

2.  Vi synger julen ind med nogle af de bedste julesalmer. Husk at 
 bestille billet hos Lene. 
 

3.  Husk at bestille billet hos Mogens.  
 

4.  Husk at bestille billet hos Lene. 
 

5.  Anden juledag henvises der til Johanneskirken, hvor Sidsel Keibel 
 Blom har gudstjeneste kl. 10.30. 
 

6.  Der er med biskoppens tilladelse ingen gudstjeneste julesøndag. 
 

7.  Menighedsrådet ønsker godt nytår med et lille glas og et stykke 
 kransekage. 
 
8.  Gudstjeneste ved biskop 
 Elof Westergaard. Efter 
 gudstjenesten er der fro
 kost på kroen og musikalsk 
 underholdning v. ”Stakkels 
 far” samt fortælling om 
 kirkens historie v. Poul 
 Hansen. Der tages forbe
 hold for ændringer pga. 
 corona. Hold evt. øje med 
 udviklingen på vores hjem
 meside. 
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HOVBORG KIRKE 

Husk billetter til juleaften ! 
 

I år er første gang jeg kommer til at opleve december måned i Hovborg 
Kirke, og det glæder jeg mig til. Adventsgudstjenester og julegudstjene-
ster er noget særligt, synes jeg.  
 

Der kommer jo gerne mange i kirke juleaften, men i år er der ikke så 
mange pladser, som der plejer at være, fordi vi skal holde afstand.  
 

Menighedsrådet har derfor fået den idé, at vi holder to gudstjenester i 
Hovborg Kirke juleaften, og at man skal bestille billetter til dem, så in-
gen behøver at komme forgæves. 
 

Hvis I ønsker at få billetter til juleaften i Hovborg Kirke, er I velkomne til 
at ringe til vores graver i Hovborg, Mogens Frisgaard på tlf. 75 39 69 29 
eller 21 28 03 56. 
 

Hvis I ønsker at få billetter til Syng julen ind, juleaften eller juledag i 
Lindknud Kirke, er I velkomne til at ringe til vores graver i Lindknud, Le-
ne Hansen på tlf. 75 38 83 89 eller 28 70 94 72. 
 

Hvis det ikke lykkes for jer at få billetter til juleaften, er der jo også jule-
dag – der plejer der ikke at komme helt lige så mange ☺ 
 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

 Hovborg Kirke – 125-års jubilæum 

d. 24. januar 2021 

Gudstjeneste kl. 10.00 

ved Biskop Elof Westergaard 
Menighedsrådet ønsker at fejre denne dag, og Biskop Elof Westergaard 

vil forestå festgudstjenesten. 

Efter gudstjenesten er der frokost på Hovborg kro, 

og der vil blive musikalsk underholdning ved  

”Stakkels far” fra Lindknud. 

Der bliver et indslag omkring Hovborg Kirkes historie. 

 

Corona: 
Pga. forsamlingsforbud over 10 personer, kan vi på nuværende tids-
punkt ikke gennemføre arrangementet på kroen.  
 

Der er plads til 48 kirkegængere i kirken. 
 

Vi håber det bedste, og vil orientere på Kirkens hjemmeside, Hovborg-
net og ved opslag. 
 

Med Venlig Hilsen 
Hovborg Menighedsråd. 

 

Hovborg Kirke 1895  Hovborg Kirke i dag 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  december 2020   
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787     
 

Onsdag den 2. december kl. 14.00 – 16.00 
Min barndoms jul. KONTAK BØGEVANG OM DETTE ATRRANGEMENT 
GENNEMFØRES, ELLER ER AFLYST PGA. CORONA. 
Elly Madsen fortæller. Elly bor nu i Brørup, men har tidligere boet i Lind-
knud. 
 

Onsdag den 9. december kl. 13.30 – 16.30. 
Glas og Beton.                                                                                                    
Vi besøger Lisbeth Bonnichsen på Rørkærgård ved Vamdrup. Lisbeth 
laver ting i glas og beton. Vi ser hendes værksted og hendes udstilling.                                                                            
Tilmelding senest mandag den 7. dec. Pris 40 kr                                
 

Onsdag den 16. december kl. 14.00 – 16.00   
Julehygge.                                                                                    
Vi får en julehistorie eller to og får gløgg og æbleskiver    
 

Gymnastik er startet igen hver tirsdag. 
Kl. 9.45 - 10.45    Gymnastik med Ingeborg i Lindknud-hallen 
Kl. 10.00  - 11.00   Stolegymnastik med Margit på Bøgevang. 
Holdene mødes på Bøgevang kl. 11 til fælles kaffe. 
 

Desværre ingen julestue i år. Mangler du en lille værtindegave eller 
lidt julepynt, så har vi lavet en lille julebod med ting. Der er åbent 
hver  torsdag kl. 10.00 – 16.00. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

09.12.20  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
27.12.20  Jule LAN party med ”overnatning” 
24.01.21 Kl. 10.00 Hovborg kirke 125 års jubilæum  
27.01.21  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
14.04.21 Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor. 

30.04.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.21 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
20.08.21 Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band. 
 
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 
andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

2021 

Torsdag d. 21. jan. Blad udkommer i uge 5 

Torsdag d. 18. feb. Blad udkommer i uge 9 

Torsdag d. 18. marts Blad udkommer i uge 13 

Torsdag d. 22. april Blad udkommer i uge 18 

Torsdag d. 27. maj Blad udkommer i uge 23 

Torsdag d. 22. juli Blad udkommer i uge 31 

Torsdag d. 19. aug. Blad udkommer i uge 35 

Torsdag d. 23. sept. Blad udkommer i uge 40 

Torsdag d. 21. okt. Blad udkommer i uge 44 

Torsdag d. 18. nov. 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 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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