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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Forretningsudvalget 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Jimmi Johnson  
SparKron-løbet : Christian Christiansen 
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 19. januar, 

 

på e-mail til: HUIF.blad@gmail.com 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
Nella Benedictus   3054 3028  
Thomas Matthesen   4160 1134 
 

Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 

   Nr. 7                   43. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Lidt af den flotte pyntning far Husets 
 jubilæumsfest. 

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

Så blev det tid til det sidste skriv fra HUIF i år. Snart er endnu et år gået 
– og hvilket år. Da året startede var corona stadig en samfundskritisk 
sygdom. Da vi som land fik lagt låg på corona, smitten var meget lille og 
hverdagen langsomt kunne normaliseres ramte krigen i Ukraine. En 
krig, som rigtig mange danskere har haft stærke relationer til, og en krig 
der fik sammenhold og hjælpsomhed til at stå stærkt – også her i byen. 
Krigen er der endnu. Vi oplever lige nu en energikrise, som rammer 
mange hjem samtidig med at inflationen er på sit højeste niveau i man-
ge år. Der er ingen tvivl om, at 2022 bliver et år, der skriver sig ind i hi-
storiebøgerne. 
 

Inden året er helt omme, er der i skrivende stund lige et par ting mere 
på kalenderen i år. 
 

Forretningsudvalget har planlagt en frivillighedsaften i slutningen af 
november. Det er et nyt koncept, som vi er meget spændte på at se, 
hvad bringer med sig. I al sin enkelthed går det ud på at få god, brugbar 
sparring omkring frivillighed kombineret med hygge og socialt engage-
ment. Hvis det bliver en succes er det måske et koncept vi vil bruge 
fremover også. 
 

Derudover er der planlagt og arrangeret Jule-LAN d 28-29 december. 
Det er – som vanligt – Hærvejsklyngen og dermed en håndfuld dedike-
rede frivillige der står bag dette fantastiske arrangement, og i kan læse 
mere om det andetsteds i bladet. 
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I forretningsudvalget har vi også kigget lidt på et andet nyt tiltag, noget 
som vi slet ikke har prøvet af før. Så hold øje med vores facebook-side 
frem mod jul, hvis du er blevet nysgerrig ☺ 
 

Når vi går ind i 2023 nærmer vi os igen tiden, hvor vi afholder general-
forsamling. Vi skal selvfølgelig nok gå meget mere i detaljer når vi nær-
mer os. Alligevel vil jeg gerne allerede nu opfordre jer til at deltage. 
HUIF er en sund og stærk frivillig forening, hvor vi af og til mangler frivil-
lige kræfter. Det gør vi også nu – og snart kommer der flere ”ledige 
pladser” til. På vores generalforsamling er det muligt at møde os alle og 
samtidig få en forståelse for hvad vi gør, og hvordan det gør en forskel, 
at vi er her. Så tag jer gerne tiden og kom og være med. 
 

Slutteligt vil jeg gerne ønske jer og jeres nærmeste en rigtig glædelig jul. 
Der skal lyde en kæmpe tak til frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer, 
medlemmer og andet godtfolk, der har hjulpet og støttet og i 2022. 
Uden alle jer havde vi ikke nogle tilbud og arrangementer at tilbyde. 
TAK! 
 

Jeg håber, I vil nyde julepynten i byen (som borgerforeningen sørger så 
fint for) og at vi ses i brugsen – også når den store julehandel går i gang. 
Det er nemlig sammen vi er stærkest. 
 

De bedste hilsner fra 
Charlotte 

NYT FRA HUIF 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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Bestyrelsens klumme  
 

Jul I Brugsen 
Når dette blad kommer ud, så har vi lige 
afholdt vores Jul i Brugsen, bestyrelsen 
servede Gløgg og æbleskiver og der var 
julegodter til børn og voksne. Desuden 
var der gode tilbud på flere forskellige 
varer med op til 20% rabat. Tak til dem 
der tog sig tid til at komme i Brugsen og 

jule hygge 
 

Julen bliver ikke helt som den plejer i Brugsen, vi ser os desværre nød-
saget til at spare julebelysningen væk ude på bygningen, da vi skal spare 
på vores høje energi regning. Vi har også set os nødsaget til at indføre 
et energigebyr på 3 kr. på alle ekspeditioner på over 50 kr. dog ikke på 
Scan og Betal, for at dække vores store omkostninger til energi, vi håber 
på jeres forståelse. Gebyret falder væk når energipriserne igen kommer 
ned i et mere normalt leje. 
 

Der skal også lyde en stor tak fra Brugsen til 
dem, der har lagt mere af deres handel i Brug-
sen, vi har over de sidste uger oplevet, at vi 
næsten er tilbage på normal omsætning igen, 
men vi må stadigvæk konstatere, at vi sælger 
færre varer, omsætningen er kun steget p.g.a. 
de prisstigninger vi oplever på varerne. 
Så alt handel i Brugsen og ved OK tanken er 
meget velkommen, Brugsen kan også være be-
hjælpelig med at lave gavekurve til medarbej-
dere, forretningsforbindelser og venner, det 
kan også være gavekort til køb af varer i Brug-
sen. 
Tag en snak med Betina, så kan hun hjælpe jer, 
kom i god tid, da det tager tid at lave julegave-
kurvene. 
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Det er også lige nu at i kan købe nogle af de fine julekalendere med for-
skelligt lækkert indhold. 

Og til sidst husk vore nye åbningstider i julen, der er lukket juledag og 
nytårsdag. 
 

 Juleaftensdag 24. december  kl. 07:30 – 13:00 

 1. Juledag 25. december   LUKKET 

 2. Juledag  26. december  kl. 07:30 – 13:00 

 Nytårasaftensdag 31. december  kl. 07:30 – 13:00 

 Nytårsdag 1. januar 2023  LUKKET 
 
 

Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul. 
 

På bestyrelsens vegne 
Erik Therkelsen 
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NYT FRA REDAKTIONEN 

Året 2022 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. 

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

Er du endnu ikke blevet kontaktet vedr annoncesalg, - vil det ske meget 

snart. Så vi også i 2023 kan få et flot blad med mange lokale annoncer i 

Randi Boisen 

Bladudvalget 

Redaktionen ønsker alle en rigtig glæ-

delig jul samt et godt og lykkebrin-

gende nytår. 
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Præmiespil 2023. 
 

Først skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vore trofaste og 
selvfølgelig også nye præmiespillere i 2022. 
 

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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E-SPORT 
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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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BORGERFORENINGEN 
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BORGERFORENINGEN 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Vi ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Husets VENNEFORENING 

VENNEFORENINGEN 
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NYT FRA BYEN HOVBORG 
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BORGERFORENINGEN 
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JULETRÆSFEST 

Søndag, den 4. december 2022 
kl. 14.00 – 16.00 

 
Vi mødes i Lindknud Hallen, hvor vi skal hygge os med dans 

om juletræet, gløgg/kaffe og æbleskiver. Måske kan vi 
hidkalde julemanden, hvis vi råber højt nok og ellers er sø-

de resten af året   
 

Så tag mor og far og bedsteforældre med til nogle fornø-
jelig timer, og husk julehumør og nissehuen. 

 
Entre  25,- kr. pr. person 
Børn under 4 år er gratis 

 
 

Arrangører: Lindknud G&U og Lindknud Hallen 
Godteposer er sponseret af TeamLindknud 

LINDKNUD G&U 
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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 
Mandag 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 

HOVBORG KIRKE 

DK: Dorte Kirkegaard 

SB: Sidsel Keibel Blom 

IB: Inge Klarlund Bach 

Tegnforklaring, se næste side. 

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

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

4-12-22 2. s. i advent   9.00 SB 
De ni læsninger 

11-12-22 3. s. i advent 10.30 DK   

18-12-22 4. s. i advent 15.00 DK* 
Skumringstid1 

19.00 DK** 
Syng julen ind2 

24-12-22 Juleaften 14.30 DK* 16.00 DK* 

25-12-22 Juledag 9.30 DK 11.00 DK 

26-12-22 Anden juledag 3 3 

1-1-23 Nytårsdag 14.00 SB*4 16.00 IB*4 

8-1-23 1. s. e. helligtrekon-
ger 

  10.30 DK 

15-1-23 2. s. e. helligtrekon-
ger 

9.00 DK   

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

  9.00 SB 

29-1-23 Sidste s. e. helligtre-
konger 

10.30 DK*   

1-2-23 
(Onsdag) 

Kyndelmisse   17.00 DK* 
Fyraftensguds-

tjeneste 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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1. Skumringstid for børn og barnlige sjæle. I år vil Juniorkoret 
opføre en julemusical over juleevangeliet. Alle generationer 
er velkomne. Tidspunktet er i år blevet flyttet fra kl. 16.00 til kl. 15.00. 
 

2. Vi synger sammen julen ind. Velkommen til en stemningsfuld aften, 
hvor vi skal synge mange smukke julesalmer. 
 

3. 2. juledag. Vi henviser til Folding Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 
10.30 ved Sidsel Keibel Blom. 
 

4. Menighedsrådet ønsker godt nytår med et lille glas og et stykke kran-
sekage. 
 

* Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 
** Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten. 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Julekalender 
 

I år prøver vi noget helt nyt i Malt Provsti. Der bliver lavet en Julekalen-
der, som kan følges på kirkernes hjemmeside www.lindknud-hovborg-
kirker.dk og på kirkernes Facebook-hjemmeside: Lindknud-Hovborg-
kirker 
Hvert sogn og hver kirke i Malt Provsti og altså også Lindknud Kirke og 
Hovborg Kirke har lavet et ”afsnit” til Julekalenderen, som kan ses fra 
den 1. december til den 24. december. 
Det bliver spændende at se de forskellige afsnit af Julekalenderen, og 
hvad de har fundet på i kirkerne. 

Dette kors er lavet af Preben Hansen og Jan Olsen, og de har foræret 
det til Lindknud Kirke. Billedet er fra Allehelgensgudstjenesten i Lind-
knud Kirke den 6. november, hvor korset blev indviet, og hvor de, der 
havde lyst kunne komme op og tænde et lys og sætte det i korset. Det 
vil fremover blive brugt ved særlige lejligheder, bl.a. ved Kyndelmisse-
gudstjenesten onsdag, den 1. februar kl. 17.00. 
 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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Sådan ser byggegrundene ud pt. 

HOVBORG KIRKE 

Menighedsrådet i Hovborg har besluttet at hjælpe Vasylii og 
Natalia, en herboende ukrainsk familie på Krøgebækvej, med 
at samle brugte stearinlys-rester ind, som de kan støbe om til 
lys. Lysene bruges i Ukraine til både at lyse op og til at varme 
mad, når de kritiske infrastrukturer bliver ødelagt, og der ikke 
er strøm mv.   

Ved graverkontoret, Grønagervej 7, har vi sat en beholder op, 
som du kan aflevere dine stearinlys-rester i. Når spanden er 
fuld, bringer vi dem videre. 

I Vejen Kirke støttes samme initiativ, som én af deres ukrain-
ske borgere har startet 
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HUSK !!   

Fastelavn i Huset i Hovborg,  

søndag den 19. februar.   

Mere information i næste blad. 

 

Mvh 

LGU, Lindknudhallen 

Huset & Husets Venneforening 

FASTELAVN 



40 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

Lindknud Aftenhøjskole- 2022-2023. 
Foredragene finder sted på ”Bøgevang”, Favrskovvej 8,  

Lindknud. 6650 Brørup. 
 

5. januar 2023. kl. 19. Lars Grundvad: ”Fæstedskatten og den kongeli-
ge guddommelige forbindelse”. Foredraget handler om guld, sølv og 
kongesæder,  med udgangspunkt i  arkæologiske fund i  en stor udgrav-
ning nær Harreby. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 
 

12.januar 2023. kl.  19. Elena Vas Andersen: ”Min vej fra Sibirien til 
Danmark”. Foredraget vil handle om, hvordan det er gået til, at Elena er 
havnet i Danmark, og om hvorfor hendes familie måtte bo i dette bar-
ske område så langt mod nord.  
 

19. januar 2023. kl. 19. Jakob Bram Jensen: “De vilde naturoplevelser i 
vores nærområde i billeder og historier”. Som naturfotograf  ønsker 
Jakob  i sit foredrag at sætte fokus på  viden, forståelse og ansvarsfølel-
se for naturen, med kameraet i hånden – alene og sammen med sine 
børn. 
 

26. januar 2023. kl. 19. Iben Krogsdal: “Under Karlsvognens glitrende 
stjerner. Hvad betyder et menneskeliv? Og kan man stadig møde Gud 
under stjernehimlen?” Forfatteren og salmedigteren vil fortælle om 
tro, håb og kærlighed - og om rejsen gennem livets aldre fra fødsel til 
død. 
 

2. februar 2023. kl. 19.  Hans Petur Kirkegaard: “Færøerne”. En aften  
om Færøerne og Færøernes historie og om egne minder. Om at fange 
fisk med hænderne i åen, om   fjeldture, fugleliv, hvalfangst og den bar-
ske men smukke natur. Aftenen slutter med generalforsamling. 
 

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

Ret til ændringer forbeholdes.  
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond. Tak til Team Lindknud  

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

Kontaktperson: Olav Paulsen. Tlf. 6047 3169 
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Samværsdage på Bøgevang, Brugergruppen 
75388009/20433787 
 

Onsdag den 30. november kl. 13.30 –  16.15. 
Sangeftermiddag på Lundtoft i Brørup. 
Traditionen tro tager vi på besøg på Lundtoft og synger julen ind sam-
men med beboerne. Vi har Ellinor Jensen med som vores pianist og 
Lundtoft sørger for det fælles kaffebord. 
Tilmelding mandag den 28. november . Pris 20 kr. 
 

Onsdag den 7. december kl. 14.00 – 16.00 
Min barndoms jul med Maria Klug. 
Maria var 5 ½ år da hendes familie flyttede fra Schweiz til Danmark. 
Hendes mor tog de schweiziske juletraditioner med til det nye hjem-
land. Maria vil fortælle om juletiden hos familien Eugster. 
 

Onsdag den 14. december kl. 13.30 – 16.15. 
Besøg hos Lillelunds Jul ved Sønderskov. 
Benny og Brian Lillelund har i år udvidet deres julemuseum                
med en særudstilling, hvor vi skal besøge Gertrud Sands MEGET jule-
pyntede hjem og også se hulen,  hvor nisserne fra The Julekalender bo-
ede.  
Tilmelding senest mandag den 12. december. Pris for entre, kørsel og 
kaffe 100 kr.  
  

 

  

 
 

 

BØGEVANG 
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Onsdag den 21. december kl. 14.00 – 16.00 
Hyggedag med gløgg, æbleskiver og sang. 
Så er julen lige om hjørnet. Vi holder lige en pause fra juleforberedel-
serne og hygger os sammen uden kissejav. 
 

Bøgevang holder lukket fra torsdag den 22 december til tirsdag den 3. 
januar, begge dage inklusive. 
 

Vi ønsker alle vores brugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På 
gensyn i 2023. 

 
Onsdag den 4. januar 2023 kl. 14.00 – 16.00 
Nytårskur 
Traditionen tro mødes vi til et glas og lidt kransekage for ar ønske hin-
anden godt nytår. Der er også kaffe på kanden. 
Vi dyster som sædvanlig med en lille quiz. Hvem husker bedst ting, der 
skete i 2022. 

BØGEVANG 
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BØGEVANG 

    HØJSKOLEDAG på BØGEVANG 
Mandag den 16. januar 2023 kl. 9.30-16.00 

 

Program: 
Kl.   9.30 :  Kaffe med 1 rundstykke 
 

Kl. 10.00 :  Simon Gjerø 
 Simon Gjerø har eksamen i Østasienstudier og kinesisk,       
 har boet i Kina 12 år, stiftede familie her og fik børn.  
 Taler flydende kinesisk og har skrevet bøger og artikler om  
 alt mellem himmel og jord i Kina. 
 I foredraget ”Made n China” fortæller han om mødet mellem 
 2 meget forskellige kulturer, den kinesiske ægteskabsverden, 
 et-barns politik, spisning af hundepenis, tro og overtro m.m. 
 Familien bor nu i Danmark og Simon underviser i kinesisk og 
 historie på  Næstved gymnasium. 
 

Kl. 12.15 :  Middag  med 2 retter   
 

Kl. 13.00:  Fællessang med Ellinor Jensen 
 

Kl. 13.45:  Henrik Dam Kristensen 
 Nærmere præsentation  er næppe nødvendig. Henrik Dam 
 Kristensens opgaver har været utallige: Folketingsmedlem -
 Ministerposter - Medlem af EU-parlamentet -  Formandspo
 ster - Formand for Folketinget. 
 Henrik Dam Kristensen vil fortælle om de mange opgaver,   
 oplevelser og år i politik. 
 

Kl. 15.45:  Kaffe og kage – tak for i dag. 
 

Tilmelding senest torsdag den  12. januar 2023 på tlf. 7538800               
eller 20433787 eller på mail til kiol@vejen.dk 
 

Pris for hele dagen incl. forplejning 325 kr.  
Pris deltagelse i 1 foredrag 125 kr.                                                                                     
Betaling ved tilmelding på mobilpay 6344pp.  
Husk at skrive navn på deltageren. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

27.11.22 Kl. 16-18 Jul i Brusen 
04.12.22 Kl. 14-16 Juletræsfest i Lindknud, arr: LGU 
06.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Hovborg Kirke 
08.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Lindknud Kirke 
18.12.22 Kl. 15.00 Jule-musical i Hovborg Kirke 
07.01.23 11. Januarfest  
19.02.23 Fastelavns fest i HUSET 
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg 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 
 
2023: Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 16. feb. Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 16. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 20. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 18. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 20. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 17. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 21. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 19. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 16. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 
 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

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. 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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