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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 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 17. februar 

 

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. 1                   43. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Jens Christiansen vinder af ”Den  
 gyldne bal” 2021, i billard afdelingen. 
 ( foto: Tony Larsen ) 

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

Et nyt år er startet og vi i HUIF glæder os over at langt de fleste aktivite-

ter fra foreningen er startet op. Vi håber – selvfølgelig – på et år 2022, 

hvor vi igen kan få en fælles hverdag uden pandemi og restriktioner, og 

hvor vi kan fokusere på vores lokalsamfund, fællesskab og sociale ar-

rangementer. 

Vi havde i HUIF inviteret alle udvalg til juleafslutning i december – en 

aften vi holdt fast i på trods af at smitten af covid-19 efterhånden var 

kommet tæt på. Med krav om test inden fremmøde havde alle der var 

med en rigtig hyggelig aften. Det var også en aften, hvor en ny frivillig 

kom på banen som kasserer – vi håber meget at dette samarbejde vil 

give ro, når hverdagen har fået lov at melde sig.  

Det betyder også, at HUIF forhåbentligt er gået ind i et år, hvor der er 

styr på frivillige, hvor alle lægger al den tid og energi, i vi kan. Når det 

er sagt, mangler Randi stadig hjælp til annoncesalg til dette blad. Det er  
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annoncerne der gør det muligt for os at have et så flot, veludført blad 

og det ønsker vi selvfølgelig at kunne blive ved med. Selvom annonce-

salget for i år i teorien er slut, er du mere end velkommen til at henven-

de dig, hvis du tænker det er en opgave du kan være behjælpelig med. 

Måske kender du til en virksomhed, der kunne have interesse i at an-

noncere i bladet, eller har mod på at kontakte nogle lokale virksomhe-

der. 

Generalforsamling – normalt ville der i dette blad være indkaldelse til 

generalforsamling. Vi har dog i forretningsudvalget besluttet at udskyde 

denne en måned som følge af covid19 – forhåbentlig for sidste gang. Vi 

har smitten helt tæt på livet og flere af os mærker et øget pres både på 

hjemmefronten og på vores arbejde som følge af covid-19. Dét sam-

menholdt med at vi ikke kender restriktionernes omfang i uge 8, hvor 

generalforsamlingen normalt afholdes, har gjort at denne udskydes. Du 

kan således læse mere om generalforsamling i næste blad, hvor vi for-

venter at kunne indkalde hertil. 

Mvh 

Forretningsudvalget 

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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BILLARD 

”DEN GYLDNE BAL” er et trofæ man opnår for den bedste forbedring af 

sit snit i Billard. I 2021 var det så Jens Christiansen som opnåede den 

hæder. ( se forside billede )  

Hovborg Billard Klub er en meget aktiv forening med mange hold, som 

hver uge modtager eller drager ud til klubber fra Kolding og til Esbjerg, 

for deltage i Jysk Billardturnering. Disse turneringer foregår for det me-

ste om formiddagen, hvilket gør det vanskeligt for det arbejdende folk 

at deltage i. I Huset har vi dog også aftentræning, så der skal derfor lyde 

en opfordring til yngre, med lyst til at spille Billard, om at melde sig. Det 

kan ske til formanden for Hovborg Billard Klub Mogens Kjær Poulsen, 

telefon 21549234 

Som de siger i møbelhusreklamerne, ”Du skal være så hjerteligt velkom-

men”. 
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NYT FRA REDAKTIONEN 

Årets første blad er på gaden. Det er altid lidt spændende mht. annon-

cesalget. Men I år er der kun én annoncør der har valgt at holde en pau-

se. Det syntes jeg er rigtig flot      Husk derfor også at støtte de an-

noncører, - de er også én af brikkerne i puslespillet, der gør at vi kan ha-

ve et blad. 

Jeg vil gerne på HUIF´s vegne sige tak til alle annoncører, der har valg at 

støtte vores blad med en annonce, uden jer havde vi ikke noget blad, - 

MANGE tak for det. 

Er der evt. andre der gerne vil annoncerer i vores blad, - er I meget vel-

kommen til at kontakte undertegnede. Man kan altid få en annonce 

med i bladet.  

Efterlysning. Kunne du tænke dig at gøre et stykke frivilligt arbejde, - og 

så kun én ca. måned i året ??? Så er det DIG vi mangler !!. Jeg har brug 

for at der fremover er, én der tager sig af annoncesalget, her til bladet. 

Dvs. i november/december skal alle nuværende og evt. nye annoncører 

kontaktes, for at hører som vi ønsker at fortsætte, - nemt ik´ ??. Ønsker 

du at hører mere, så kontakt undertegnede. 

Bladudvalget 

Randi Boisen 
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E-SPORT 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
 

Hovborg Vandværk 
 

Afholdes fredag d. 25. februar 2022 kl. 19:30 på Hovborg Kro 
 
 

Med følgende dagsorden. 
 
Punkt 1:  Valg af ordstyrer. 
 

Punkt 2:  Bestyrelsens beretning. 
 

Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
 

Punkt 4: Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse. 
 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 
 

Punkt 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.  
Efter tur afgår: 
 Lynge Madsen,  
 Torben Christiansen og  
 Lars Lund Petersen.  
 

Punkt 7: Valg af revisor og suppleant.  
Efter tur afgår:  
 Poul Henrik Bruun. 

 
Punkt 8:  Eventuelt 
 

 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage  

før generalforsamlingen. 

Kun skriftlige forslag behandles. 

VANDVÆRK 

http://images.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi399iy2IjLAhUrMJoKHULVAUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferritslevvand.dk%2F&psig=AFQjCNGgCpv_2bHa6AqnBYxP5sGzGxqOwQ&ust=1456138401397308
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Forbruger-info for driftsåret 2021. 
 

Vandværket har i 2021 udpumpet 31.842 m3 vand til forsyning af i alt 
320 ejendomme. Desuden har vi netto modtaget 379 m3 vand fra Lin-
trup Vandværk. 
 

Agrolab har foretaget vandanalyser 2 gange i løbet af 2021 – begge fra 
prøver på ledningsnettet og et enkelt fra afgang vandværk: 
 

 29-04-2021. Analyse fra ledningsnettet ved Holmeåvænget og fra 
afgang vandværk: Mikrobiologi og uorganiske forbindelser. Alle 
kravværdier overholdt lavt ift. grænseværdien og kimtallet var 0. 

 05-10-2021. Analyse fra ledningsnettet ved Holmåvej: Mikrobiologi 
og uorganiske forbindelser. Alle kravværdier overholdt lavt ift. 
grænseværdien og kimtallet var 0. 

 

Mangan- jernindholdet er meget lavt i prøverne. Det vil sige, at vores 
filtre fjerner 99% af manganindholdet og jernindholdet inden udpump-
ning af vandet. Disse metaller er med til at misfarve fliserne i dit bade-
værelse, så den risiko er minimal med vores vand.  
 

Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden. 
 

Vi har i efteråret 2021 udskiftet alle vandmålere hos forbrugerne, da de 
gamle måleres sendestyrke var for nedadgående pga. levetiden på 
batterierne. Da der i dag anvendes vandmålere med indbygget sender 
har vi været nødt til at skifte alle vandmålerne. Vi har valgt en ”drive 
by” løsning og aflæser vandmålerne 1 gang om måneden ved at køre 
rundt i byen for at ”fange” signalerne fra vandmålernes sendere. Vi har 
allerede ved kørslen til årsafslutningen 2021 detekteret et brud pga. 
frost efter vandmåleren hos en forbruger. 
 

Vi har haft behov for at modtage vand fra nødforsyningen fra Lintrup 
Vandværk et par gange i løbet af året pga. teknisk svigt af en ventil på 
vandværket. 

VANDVÆRK 

http://images.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi399iy2IjLAhUrMJoKHULVAUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferritslevvand.dk%2F&psig=AFQjCNGgCpv_2bHa6AqnBYxP5sGzGxqOwQ&ust=1456138401397308
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I 2021 har vi arbejdet med et spændende projekt til beskyt- 
telse af vores grundvand i det boringsnære beskyttelsesområde. På den 
kommende generalforsamling i februar 2022 vil vi orientere mere om 
dette projekt! 
 

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, 
at alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores admini-
stration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.  
 

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside:  
http://www.hovborgvand.dk/ 
 

Bestyrelsen 
Formand:  Børge O. Nielsen     Mobil. 20 32 82 65 
Kasserer: Lars Lund Petersen          Mobil. 61 33 94 64 
Vandværksbestyrer: Jens Haahr Jensen            Mobil. 40 20 26 44 
Bestyrelsesmedlem:  Lynge Madsen Mobil. 20 33 60 26 
Bestyrelsesmedlem:  Torben Christiansen Mobil. 21 40 45 73 

VANDVÆRK 

http://www.hovborgvand.dk/
http://images.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi399iy2IjLAhUrMJoKHULVAUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferritslevvand.dk%2F&psig=AFQjCNGgCpv_2bHa6AqnBYxP5sGzGxqOwQ&ust=1456138401397308


14 

FASTELAVNSFEST 2022 

Søndag den 27. februar  

i HUSET i Hovborg. 

 
Vi starter udklædte i Hovborg kirke til familie-
gudstjeneste kl. 13.30 herefter går vi til hallen, 
hvor vi slår katten af tønder og hygger os med 

saft/kaffe og kager. 

 

Underholdning med forskellige lege og konkurrencer 

 

Kom og få en herlig familiedag, hvor alle er udklædte  

(meget gerne også de voksne). 

   

Med venlig hilsen 

LGU, Lindknudhallen, Huset i Hovborg og  

Husets Venneforening 

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

kan du nå det endnu ! 

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. 
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REGNVANDSFRONTEN 

Nedbørstal for 2021, fra Bjarne Trøjborg 
 

 Januar                 83,5 mm 
 Februar                51 mm 
 Marts                   82 mm 
 April                     33 mm 
 Maj                      191 mm 
 Juni                       50 mm 
 Juli                        134 mm 
 August                  118 mm 
 September          121,5 mm 
 Oktober               203 mm 
 November            112 mm 
 December             93 mm 
 I alt 1272 mm 
 
 Der var fire måneder  med over 100 mm 
 Maj             119mm           21 dage 
 August        203mm          14 dage 
 Oktober        112 mm          18 dage 
 November     112 mm         15 dage 
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Så er det sidste stykke fortov fra byen ud mod 
Torpet blevet lavet, Det 
har meget længe været 
et stort ønske fra ferie-
byen, og i lokalrådet og 
andre foreninger har vi 
haft det mange gange på 
dagsordenen. Vi har også 
haft det på møder med 
kommunen flere gange, 
så det er så godt at det 
er nu er lykkedes. Det 
betyder at de mange fe-

riegæster fra sommerhu-
se og Campingplads nu 
kan gå med barnevogne 
og kørestole, og børnene 
kan trygt cykle på deres 
små cykler ved siden af 
forældrene.  

LOKALRÅDET HOVBORG 
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LOKALRÅDET HOVBORG 
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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 

 



26 

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 

1. Fastelavns- og familiegudstjeneste. Velkommen til en hyggelig fami-
liegudstjeneste, hvor man gerne må komme udklædt. Herefter går vi til 
hallen, hvor vi slår katten af tønden. Alle generationer er velkomne. 

DK: Dorte Kirkegaard 

EHR: Eva Holm Riis 

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

 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

6-2-22 Sidste s. e. helligtre-
konger 

9.00 DK 10.30 DK 

13-2-22 Septuagesima 9.00 DK 10.30 DK 

20-2-22 Seksagesima   9.00 EHR 

27-2-22 Fastelavn 13.30 DK 

Familiegudstjeneste1 

  

6-3-22 1. s. i fasten   10.30 DK 

Det er Kyndelmisse, og der er liv og lys forude 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Den 2. februar er det kyndelmisse, og når vi i sangen ”Det er 

hvidt herude” af St. St. Blicher synger, at kyndelmisse slår sin knude, så 

er det en vending, der betegner, at halvdelen af vinteren er gået. Kyn-

delmisse er placeret midt mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn og 

opfattes traditionelt som årets koldeste dag. 

Kyndelmisse er egentlig en gammel kristen helligdag. Dagen blev førhen 

kaldt for Kjørmes Knud, som vi synger om i sangen ”Sneflokke kommer 

vrimlende” af Jeppe Aakjær.  

Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse og er en 

markering af Jesu lys i verden såvel som forårets lys i vintermørket. Ly-

set er på vej. Det er stadig vinter, og ofte bliver vinteren strengere i fe-

bruar. Men dagene bliver længere for hver dag, der går. Lyset får lang-

somt mere magt. Vintergækkernes blomster er begyndt at vise sig. For-

året er på vej.  

 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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Der er mange typer beboer der kan lide den skønne natur i og omkring 

Hovborg :-) 
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 Lindknud Aftenhøjskole 2021-2022 
 

Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt kl. 19. 

Kontaktperson Olav Paulsen. Tlf. 60473169  
 

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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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  februar 2022. 
Brugergruppen  75388009/20433787                                              
 

Prisstigning fra 1. januar 2022.  
Efter rigtig mange år med samme kaffepris, er vi nu nødt til at indføre 
nye priser for kaffe + kage på Bøgevang.  
Ny pris er 15 kr. 
 

For de samværsdage, hvor vi har folk med udefra til at fortælle, stiger 
prisen fra 35 kr. til 40 kr.  
Pris på udflugter og særlige arrangementer vil som sædvanlig blive 
annonceret med pris her i bladet. 
 

Onsdag den 2. februar kl. 14.00 – 16.00   
Vintersange. 
Vi får igen besøg af Ellinor Jensen fra Øster Linnet, 
som vil guide os gennem nogen af vinterens gode sange med dejligt kla-
verspil og lidt fortælling. 
En god eftermiddag venter os.  
 

Onsdag den 9. februar kl. 14.00 – 16.00   
Affaldssortering.  
Mon ikke vi alle kender det med at stå med noget emballage og speku-
lerer på, om det er plastik, pap eller restaffald. Vi får besøg af 2 folk fra 
Vejen Kommune, der vil fortælle om, hvordan sorteringen er nu, og 
hvad vi kan regne med, der kommer fremover. De vil også besvare vo-
res spørgsmål, om det vi er i tvivl om med sortering. 
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BØGEVANG 

Onsdag den 16. februar kl. 14.00 – 16.00   
Guide hos ”Viktors farmor” 
Inge Lynggård Hansen kommer med billeder og fortælling om sine år 
som fotograf og guide for rejseselskabet ”Viktors farmor” i Mellem-
østen.  
Pris 50 kr. 
 
Onsdag den 23. februar kl. 14.00 – 16.00   
Fastelavn er mit navn.  
Men hvor kommer traditionen fra, og hvor gammel er den ? 
Måske kan du huske noget fra din egen barndom. Vi skal snakke, lege 
lidt og spise fastelavnsboller.  
 
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00   NB 
Dilettant ”Turen går til Wien”. 
Vi får besøg af holdet fra Fredenshjem, der vil opføre dette lystspil for 
os. Kaffebord bagefter.  
Alle er velkomne. 
Pris: 70 kr. 
 
Onsdag den 2. marts kl. 14.00 – 16.00   
Kaffedag.    
Vi har dilettant tirsdag den 1. marts, derfor ”nøjes” vi med kaffe og snak 
denne dag.  
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PRÆMIESPIL 

Præmiespil 2022. 
Først skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vore trofaste og selvfølge-
lig også nye præmiespillere i 2021. 
 

I løbet af de næste par måneder vil vores sælgere komme rundt og sæl-
ge præmiespil numre for 2022. Som sidste år udskyder vi salget lidt, da 
vi ikke vil sende vores sælgere ud fra hus til hus pt. Men der vil naturlig-
vis også i år blive udtrukket 12 gange.  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. 
 

HUIF´s præmiespils udvalg 
Theodor, Else og Mogens. 
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AKTIVITETSKALENDER 

25.02.22 Kl. 19.30 Generalforsamling Vandværket på Kroen 
27.02.22 Fastelavnsfest i HUSET i Hovborg 
04.03.22 Kl. 19.30 Danseaften med Ribe Spillemandslaug. 
17.03.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
21.04.22  Kl. 17.00 Kirkegårdssyn - derefter møde på Hovborg Kro 
13.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
19.05.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
11.08.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
15.09.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
26.10.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
15.11.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
 
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. 

Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 
 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. 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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