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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Jeanette Hagen 5044 9605 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Helle Thomsen 2171 9784  

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 20. januar 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

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

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Mads Kristensen  6175 4613 
Nella Benedictus   3054 3028  
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
 
Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 
 

   Nr. 10                   42. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede:  Lan-Party i HUSET.   
    ( foto : Thomas  Matthesen ) 

https://www.facebook.com/tore.m.nielsen
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NYT FRA HUIF 

Hovborg Ungdoms & Idræts Forening står desværre igen  
uden en fast kasserer, til at stå for bilag og fakturering af diverse i for-
eningsregi. Vi har søgt med lys og lygte i over et år, og havde i kort tid 
en lovende kasserer/bogholder på tjansen. Men grundet manglende tid 
og overskud måtte vedkommende desværre melde fra igen  
Vi ser nu ingen anden mulighed end at ansætte en til opgaven. 
 

Frivillige lever vi højt på i Hovborg. Uden dem havde vi ingen for-

ening. Formentlig ingen ”Huset”, ingen HUIF Blad, ingen byfest, ingen 
kartoffelfestival, ingen aktiviteter I huset og meget meget mere. 
Vi i Hovborg har en evne til at stå sammen om ting, få tingene forbe-

redt, udviklet og afviklet på meget fin vis, det kan vi alle godt 
være stolte af ! 

Vi i foreningen opfordrer alle, unge som gamle om at tage del i fælles-
skabet, og byde ind med stort eller småt. Mærke følelsen af at gøre en 
forskel, og noget godt for byen og den`s udvikling. 
 
Vi går alle en herlig og travl tid i møde, inden vi ser os om vil der være 
julelys på gader og stræder, også her er der frivillige i gang, vi ønsker at 

alle må få en rigtig glædelig jul . 
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Annoncesalg her i HUIF bladet. 

Kunne du og dit firma også tænke sig en flot annonce i dette blad, - så 

er der tid til at slå til nu! 

Prisen for annoncer er: 

 Størrelse: Mål: HxB Pris: 

 1/4 side 47x128 mm  550,- kr./år 

 1/3 side 62x128 mm 735,- kr./år 

 1/2 side 95x128 mm 1.100,- kr./år    

 1/1 side 190x128 mm 2.200,- kr./år 
 

 Bladet udkommer 10 gange i året 

 Bladet er trykt i farver 

 Oplag 350 stk. 

 Omdeles til hele postdistriktet 6682 Hovborg 
 

Er du interesseret så kontakt Randi Boisen, på 40 21 64 61 eller mail: 
HUIF.blad@gmail.com. Hun hjælper også gerne med opsætning. 
 

Alle nuværende annoncører skulle gerne være kontaktet ang. genteg-
ning, 

NYT FRA HUIF 
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LAN Arrangement 

Fredag den 12. til lørdag den 13. november afholdte Hovborg UIF & 

LGU, LAN arrangement. 

Arrangementet er en ge-

vinst af Hærvejsklyngens 

samarbejde.  

28 unge mennesker del-

tog, fra byerne Lindknud 

og Hovborg. Kl. 16 fredag 

blev der rykket ind med 

alt udstyret, og hurtigt 

kom spillet op at køre. 

Konceptet var med 

computerspil som det 

primære. Men mulighe-

den for fodbold, død-

bold, høvdingebold i 

hallen blev også meget 

flittigt brugt.   

E-SPORT 
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Hele arrangementet sluttede 24 timer efter start, kl. 16 lørdag eftermid-

dag, hvor nogle godt brugte børn og voksne kunne tage hjem og slappe 

af. 

Vi er efterhånden ved at have 

godt styr på konceptet, så ud 

over manglen på søvn, er det 

ingen sag. 

Næste LAN arrangement er 

Jule LAN den 28-29 december 

se mere herom andetsteds i 

bladet, under arrangementet 

kan der følges med live på: 

https://twitch.tv/haervejsklyngen  

Stor tak til alle de som har hjulpet og 

hjælper til ifm. LAN arrangementer, 

uanset hjælpens størrelse.  

E-Sports udvalget i LGU og HUIF. 

E-SPORT 

https://twitch.tv/haervejsklyngen
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

 

Der er ingen morgensang,  

søndag d. 26/12-2021. 

Mvh Tove og Kaj Larsen  

Holmeåvej 14, 6682 Hovborg  

AFLYSNING 

VENNEFORENINGEN 

Vi ønsker alle en 
glædelig jul  

og et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Husets  
VENNEFORENING 
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JuleLAN ARRANGEMENT 

 
I samarbejde med Hærvejsklyngen arrangerer HUIF & LGU JuleLAN ar-
rangement i Huset Hovborg, Lindevej 7. 
Det foregår fra torsdag den 28. december kl. 13 til fredag den 29. de-
cember kl. 12. 

 
Arrangementet er for alle børn og unge, dog 
skal børn under 10 år hentes senest kl. 22 og 
kan komme igen efter kl. 8 lørdag og spille vide-
re igen. 
 
Pris: 125 kr. som dækker aftensmad fredag, 
morgenmad samt kage og grønt. Der må med-
bringes slik og sodavand, i rigelige mængder, 
men alkohol og energidrikke må ikke medbrin-
ges. 
 

Udstyr: Du skal selv have computer, PlayStation eller hvad du foretræk-
ker med. Derudover skal du have et netværkskabel med, min. 10m. Alle 
installationer og download af spil skal være udført hjemme inden.   
 
Der vil i løbet af weekenden bliver sat dyster op mod Gesten, Gjerndrup 
og Bække som ligeledes afholder LAN. Det vil sige at der skal kæmpes i 
bl.a. CS:GO og evt. Valorant samt 
Fortnite, som vi samtidig kan føl-
ge live via storskærm. 
 
Aktiviteter: For de som ikke øn-
sker at spille hele tiden, er det 
muligt at være med til forskellige 
aktiviteter det kunne f.eks. være 
fodbold udendørs, dødbold  
 

E-SPORT 
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eller et kortspil. Skulle vi være rigtig heldige og der er sne går vi en tur 
hen på kælkebakken.  
 
Skulle du have lyst til at deltage som hjælper, kagebagere eller på mad 
hold, hører vi meget gerne fra dig, det er ikke nødvendigt at være IT 
sagkyndig for at hjælpe.  
 
Kontaktperson: Thomas, 41601134 eller matthesen@icloud.com eller 
Gitte Dalsgaard Hansen, 26612902. 
 
Tilmelding via klubmodul: https://hovborguif.klub-modul.dk  
Sidste tilmelding den 26. december  
 
BEMÆRK der er maksimalt plads til 45. Vi forbeholder os desuden ret til 

at tage og anvende billeder ifm. Arrangementet, der kan anvendes til 

markedsføring m.v. Ved ønske om undtagelse ift. foto skal der gøres 

opmærksom på dette ved tilmelding under  

E-SPORT 

mailto:matthesen@icloud.com
https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
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NYT FRA REDAKTIONEN 

Året 2021 er ved at rinde ud, - bladudvalget vil hermed gerne sige man-

ge tak, til alle der på den ene eller anden måde bidrager til bladet. Uden 

jer, intet blad. 

Samtidig vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nytår.  

Bladet holder nu juleferie, - og udkommer igen sidst i januar. Men helt 

ferie bliver det ikke til, - for der skal også styr på annoncesalget, - så der 

igen i 2022 kan komme rigtig mange annoncer i vores blad. Har du 

fremadrettet lyst til at hjælpe med annoncesalget, - hører jeg meget 

gerne fra dig. 

Randi Boisen 

Bladudvalget 
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Præmiespil 2022. 
 

Først skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vore trofaste og selvfølge-
lig også nye præmiespillere i 2021. 
 

De 12 præmietrækninger er nu lavet, så tiden nærmer sig hvor vores 
sælgere igen skal rundt og sælge præmiespil.  
Prisen for et nummer er fortsat kr. 200,- og der udloddes mindst 1/3 af 
indtægterne som præmier. 
 

Hver måned udtrækkes:  
   1. præmie kr. 400,- 
   2. præmie kr. 200,- 
   3. præmier á kr. 100,- 
Antallet af 3. præmier afhænger af hvor mange præmienumre vi sæl-
ger. 
 

Overskuddet fra præmiespillet er med til at betale vores fantastiske 
HUIF blad, som alle i Hovborg modtager ganske gratis 10 gange årligt. 
Derudover betyder det også, at foreningen kan holde kontingenterne 
på et lavt niveau. 
 

Vi håber derfor, at alle fortsat vil bakke op om vores Præmiespil. Når 
man deltager i præmiespillet er man samtidig medlem af Hovborg UIF. 
Ved spørgsmål kontakt: Mogens Nielsen tlf. 60959480. 
Vi ønsker en glædelig jul samt et godt nytår. 

HUIF´s præmiespils udvalg 
Theodor, Else og Mogens. 

 

 

PRÆMIESPIL 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Endelig, efter lang ( nogen syntes meget lang ) ventetid, kom 

der nyt asfalt på gennem hele byen. 



22 

Brugsens klumme  
 

Som det sikkert er de fleste bekendt, så har vi fået ny brugsuddeler i 

Brugsen, vi har ansat Betina Jørgensen pr 1. november, Betina startede 

med at være i ”praktik” i 14 dage i Dagli Brugsen i Sjølund, for at lære 

om Coop systemerne, vi valgte denne løsning for at belaste personalet 

og Heino mindst mulig i oplæringsfasen. Betina startede i Hovborg 

Brugs den 15. november og er nu kommet godt i gang med arbejdet i 

Brugsen. Betina har i flere år været butikschef i Lagkagehuset og er bo-

sat i Hejls med mand og børn.  

Heino har haft sidste dag og har fået nyt job i Coop, vi siger Heino tak 

for hans indsats Hovborg Brugs. 

Den 16. november havde vi status i Brugsen og vi vil gerne sige tusind 

tak til Brugsens Venner for at hjælpe, Else, Inge Lise, Tony og Ulla samt 

Svend, det gik godt og revisoren har efterfølgende godkendt optællin-

gen. 

OK konkurrencen er nu forbi, men vi ved i skrivende stund ikke om vi 

vandt de 30,000 kr., men det hører I om senere, vi vil gerne takke for 

opbakningen til Brugsen og HUIF. 

Julekurve 
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Julen nærmere sig og Brugsen kan være behjælpelig med at lave nogle 

fine julegavekurve som kan laves helt efter jeres ønsker og prisniveau, 

til brug til medarbejdere, kunder og venner, tag bare fat i Betina og per-

sonalet så kan de hjælpe jer med en løsning. 

Vi håber meget at i vil forsat støtte op om Brugsen i Hovborg og lægge 

så meget af jeres julehandel her som muligt, det gør en stor forskel for 

Brugsen. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Vi ses i Brugsen til en god handel. 

På bestyrelsens vegne 

Erik Therkelsen 
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FASTELAVNSFEST 2022 

Søndag den 27. februar i  

HUSET i Hovborg. 

Nærmere info senere! 
   

Med venlig hilsen  

LGU, Lindknudhallen, Huset i Hovborg  

og Husets Venneforening 

VENNEFORENINGEN 
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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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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Dorte Kirkegaard 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Favrskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf. 75388031 og 21467831 
Fredag er fridags 
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 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

5-12-21 2. s. i advent 10.30 IKB   

12-12-21 3. s. i advent 10.30 DK 9.00 DK 

19-12-21 4. s. i advent 16.30 DK 

Skumringstid1 

19.00 DK* 

Syng julen ind2 

24-12-21 Juleaften 16.00 DK 14.30 DK 

25-12-21 Juledag 11.00 DK 9.30 DK 

26-12-21 2. juledag 3 3 

1. Skumringstid for børn og barnlige sjæle. I år vil Juniorkoret opføre en 
lille musical over juleevangeliet. Alle generationer er velkomne. 
 

2. Vi synger sammen julen ind. Velkommen til en stemningsfuld aften 
med korte tekstlæsninger og smukke julesalmer. 
 

3. Vi henviser til Malt Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30. 
 

* Voksenkoret medvirker. 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

1-1-22 Nytårsdag 16.00 DK1 14.00 DK1 

2-1-22 Helligtrekongers 
søndag 

10.30 DK*   

9-1-22 1. s. e. helligtrekon-
ger 

9.00 DK 10.30 DK 

16-1-22 2. s. e. helligtrekon-
ger 

10.30 DK 9.00 DK 

23-1-22 3. s. e. helligtrekon-
ger 

  9.00 SKB 

30-1-22 4. s. e. helligtrekon-
ger 

Jubilæumsgudstje-

10.30 EW* 

Kirkens 125 + 1 
års Jubilæum2 
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1. Menighedsrådet ønsker godt nytår med et lille glas og et 
stykke kransekage. 
2. Gudstjeneste ved biskop Elof Westergaard. Efter gudstjenesten er der 
frokost på kroen og musikalsk underholdning v. ”Stakkels far” samt for-
tælling om kirkens historie v. Poul Hansen.  
* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 
DK: Dorte Kirkegaard 
SKB: Sidsel Keibel Blom 
EW: Elof Westergaard, biskop 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  

HOVBORG KIRKE 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Mit højeste ønske 
 

Hvis jeg måtte ønske mig noget urealistisk i julegave, så ville det være 
”Fred i verden”.  
Men hvorfor ønske sig noget så urealistisk? Vi er jo bare mennesker og 
er ofte alt andet end fredelige og fredsstiftende. Det er sandt, men alli-
gevel drømmer jeg om det, og selv om vi igen og igen bærer os forkert 
ad, så tror jeg på det gode i mennesket. Jeg tror, at vi kan bidrage til en 
bedre verden, selv om fred i hele verden er urealistisk. 
Men er det nu også helt umuligt? Er det bare en drøm? Faktisk handler 
adventstiden lige præcis om, at det ikke er umuligt. At der engang bliver 
fred i verden. Profeten Esajas drømte nemlig også om det, og nogen 
tror, at det ikke bare var en drøm, han havde, men et syn – at han for-
udsagde, at det engang rent faktisk kommer til at ske. At det er det, der 
vil ske, når Guds rige bryder helt igennem engang i fremtiden.  
Den drøm, det ønske og det håb kan vi blive ved med at have, også efter 
juleaften. Og vi skal huske, at det i virkeligheden er det, hele julen hand-
ler om. At lyset er kommet til verden, at Jesus Kristus er Messias, og at 
der engang bliver fred – at det ender godt. 
Jeg vil ønske jer alle en glædelig adventstid og en glædelig jul og et godt 
nytår! 
 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Julekoncerter 2021 "Luk julefreden ind" 
 

Tirsdag d. 7. december kl. 19.00 i Hovborg kirke  
Torsdag d. 9. december kl. 19.00 i Lindknud kirke 

 

Kom og vær med til den traditionsrige julekoncert, hvor det lokale Vok-
senkor, Ungdomskor og Juniorkor medvirker. Sangene er en vifte af nye-
re julesange over temaet "Luk julefreden ind", kendte julesalmer og et 
par fællessange. 
Julius Søgaard medvirker på cello og Jørgen Heick på trompet. 
Efterfølgende er menighedsrådene vært for: 
7/12: Julehygge på Hovborg Kro med æbleskiver og kaffe 
9/12: Julehygge i Konfirmandstuen i Lindknud med lagkage og kaffe 
 

Gratis entre - alle er velkomne! 
 

Julemusical for børn og barnlige sjæle 
 

Søndag d. 19. december kl. 16.30 i Hovborg Kirke opfører Juniorkoret 
en lille musical over juleevangeliet. Juniorkoret består af 12 børn i 2.-5. 
klasse som med skuespil og sang vil fortælle historien om den allerførste 
jul. Der er også mulighed for at synge med  på et par julesange. 
Det foregår i "skumringstiden" og alle generationer er velkomne! 
 

Syng Julen Ind   
 

Søndag d. 19. december kl. 19.00 i Lindknud Kirke synger vi sammen 
julen ind. 
Velkommen til en stemningsfuld aften med korte tekstlæsninger og 
smukke julesalmer. 

    

   Hovborg 

og Lindknud Kirke 
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Hovborg Kirke – 125 + 1 års jubilæum 

d. 30. januar 2022 

Gudstjeneste kl. 10.30 

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. 

 

Af hensyn til forplejning, bedes du/i tilmelde jer på mail steenva-

se@bbsyd.dk senest d. 25.1.22 

 

Med Venlig Hilsen 

Hovborg Menighedsråd. 

HOVBORG KIRKE 

Hovborg Kirke 1895  Hovborg Kirke i dag  

mailto:steenvase@bbsyd.dk
mailto:steenvase@bbsyd.dk
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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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HOVBORG KIRKE 

Foredrag i samarbejde mellem  

Lindknud og Hovborg Menighedsråd og Lindknud Aftenhøjskole. 

Herdis Hansen: ”Anker Fjord Hospice – fokus på livet”. 

Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19. 

På Anker Fjord Hospice tilbydes indlæggelse til patienter med livstruen-
de sygdom. Vi skal høre om den lindrende pleje og omsorg og om dag-
ligdagen på et hospice, hvor patienter og pårørende kommer i første 
række, og hvor man forsøger at gøre ventetid til levetid. Hospicechef 
Herdis Hansen kommer også ind på den nødvendige samtale – hvordan 
man får talt om ønsker for den sidste tid og de valgmuligheder, man 
har. 
 
Foredraget koster 50 kr og foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lind-
knud. 

Medbring selv kaffe eller te til pausen. 
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 Lindknud Aftenhøjskole 2021-2022 
 

Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt kl. 19. (undtagen 30.9) 

Kontaktperson Olav Paulsen. Tlf. 60473169  
 

6. januar 2022. Anette Kjær: ”Højskolesangbogen - Sange fortæller”. 
Anette Kjær er organist, sanger og foredragsholder og leder af Midthim-
merlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 

13. januar 2022. Helle Nørby Jensen:  ” Fra trædemølle til hamster-
hjul”. Foredraget fordyber sig i tidens uhåndgribelige størrelse, og med 
et kig ind i litteraturen overvejes det, hvordan forståelsen af tid præger 
og præges af mennesker. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 

20. januar 2022. Herdis Hansen: ”Anker Fjord Hospice – fokus på li-
vet”. Herdis Hansen er hospicechef, og vi skal høre om dagligdagen på 
hospice. Den lindrende pleje og omsorg. At være pårørende. Den nød-
vendige samtale.  

27. januar 2022. 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. 

3. februar 2022.  Poul 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.  

Tak til Lindknud og Hovborg Menighedsråd.  
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.  

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

Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.   
  

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net


39 

BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  december 2021   
Brugergruppen  75388009/20433787                                              
 
 

Onsdag den 1. december kl. 14.00 – 16.30                        
Besøg på Lundtoft i Brørup. Vi synger julen ind sammen med beboerne 
på Lundtoft. Vi kommer med en julebuket og har Bent Svarre med til                  
at spille. Lundtoft sørger for kaffebord.                                                    
Tilmelding af hensyn til kørsel og kaffebord senest                                   
mandag den 29. nov. Pris 20 kr.  
 
Onsdag den 8. december kl. 14.00 – 16.30                                                 
Så er det jul igen. Et causeri over julen, dens traditioner og skikke gen-
nem tiden. Lisbeth Weitemeyer - der er dramaturg, guide og fortæller 
på Koldinghus, - har besøgt os før på en Højskoledag, hvor hun fortalte 
meget levende om Genforeningen og kvindeliv. Nu kommer hun med 
julefortællinger, julesange, julelys og spørgsmål som: ”Har æbleskiver 
altid været så små?”, ”Er grønkål en skik fra Sønderjylland eller Him-
merland? ”, ”Findes der nisser?                                                                                        
Kom og nyd en rigtig juleeftermiddag.                                                                                        
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BØGEVANG 

Onsdag den 15. december kl. 14.00 – 16.00             
Æbleskiver, gløgg og julehistorie. Vi ønsker hinanden glædelig jul over 
et glas gløgg og en kop kaffe. 
 

Bøgevang ønsker alle en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår. På gensyn i 2022. 

 
Onsdag den 5. januar 2022 kl. 14.00 – 16.00                                   
Nytårskur. Vi siger velkommen til 2022 med et glas champagne, lidt 
kransekage og en årsquiz. 
 
Vi holde højskoledag mandag den 17. jan. 2022, kl. 10.00 – 16.00.                                                                   
Der venter en rigtig god dag med 2 gode foredrag.  
 ”Kina og verden – efter coronaen”. 
 ”Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland – og nogen af dem er  
 ikke engang løwn”.                                          
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.     
I næste nummer kan du se dagens fulde program. 



41 



42 

PRÆMIESPIL 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

27.11.21 Kl. 10.00 Lav julepynt og dekorationer i Huset. Arr.: Husholdningsf. 
07.12.21 Julekoncert i Hovborg Kirke 
09.12.21    Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
22.01.22 Kl. 9.30 Suppe kursus i Huset. Arr.: Husholdningsforeningen. 
22.01.22 Kl. 18.30 11. januarfest på Kroen. Arr. Borgerforeningen. 
26.01.22 Koncert med Haderslev Pigekor samt The HoLi Choir i Hovborg Kirke 

30.01.22 Kl. 10.30 Jubilæums gudstjeneste i Hovborg Kirke 
27.02.22 Fastelavnsfest i HUSET i Hovborg 
13.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
 
 
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 

 

2022: Torsdag d. 20. jan.  Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 17. feb.  Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 17. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 21. april  Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 19. maj  Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 21. juli  Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 22. sept.  Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 20. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 17. 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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