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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 16. februar, 

 

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. 1                   44. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Svaner på marken, nord for byen. 
 ( foto: Carsten Krupa ) 

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

Pludselig gik der endnu et år og der står nu 2023 på kalenderen. Vi hå-

ber i alle kom godt ind i den nye år og at årets første måned er løbet 

godt af stablen. Vi glæder os i hvert fald over at alle vores aktiviteter 

kører på højtryk – og husk det altid er muligt at prøve en aktivitet af, 

hvis du skulle være nysgerrig eller interesseret i at starte op. 

I slutningen af november afholdte HUIF for første gang en frivillighed-

saften, hvor alle interesserede var inviteret. Vi havde allieret med An-

ders fra DGI, som med en årelang erfaring og interesse i netop frivillig-

hed, skulle hjælpe os med at sætte ord på, hvilken forening vi er og vil 

være over for vores frivillige. Det var en rigtig god aften, hvor engage-

ment og stolthed var nemt at få øje på blandt de mange deltagere, 

samtidig med de 3 F’er forening, frivillig og fællesskab var omdrej-

ningspunktet og fokus hele aftenen, som i øvrigt sluttede af med en rig-

tig lækker julefrokost buffet fra kroen samt ris a la mande – vel at mær-

ke uden mandel men med mandelgave. Personligt glæder jeg mig 

enormt til at genoptage og fokusere på de projekter, vi talte om denne 

aften, med målet om at HUIF bliver mest muligt attraktiv at være frivil-

lig – og dermed også medlem – i.  
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Vil du være en del af vores rejse med dette arbejde mangler vi netop nu 

en frivillig til forretningsudvalget. Vi forventer af dig, at du har en inte-

resse i HUIF og at du ønsker at samarbejde på tværs af foreningen. Vil 

du vide mere er du velkommen til at kontakte mig – skriv en mail og jeg 

svarer eller ringer dig op straks det er muligt. Der er også andre mulig-

heder for at blive en del at vores forening på frivillig basis og derfor vil 

jeg selvfølgelig opfordre alle til at møde op til vores generalforsamling d 

28/2-23, hvor udvalgene fortæller om deres arbejde og aktiviteter, og 

hvor det er muligt at blive valgt ind i forretningsudvalget. Information 

om generalforsamlingen findes andetsteds i dette fantastiske blad. 

Og så lige apropos bladet. Der findes uden tvivl en række rationelle år-

sager til det, men til dette års blad har det ikke været muligt at finde 

ligeså mange annoncører som de foregående år. Det er på trods af at 

disse annonceringer ikke er steget i pris de sidste 5 år og at kvaliteten af 

bladet og dets opsætning er ligeså suveræn som tidligere. Kender du 

nogen firmaer, der kunne være interesseret i at nå ud til vores 350 hus-

stande, så tøv ikke med at fortælle dem om dette blad.  

Og husk – vi ses også i Brugsen. 

De bedste hilsner fra Charlotte og forretningsudvalget 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA HUIF 

Hovborg UIF afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag den 28. februar 2023 klokken 19, 

i Aktivitetshuset, Hovborg. 
 

Dagsorden iflg. Vedtægter 
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Aflæggelse af beretninger fra udvalgene 

3. Fremlæggelse af årsregnskab  

4. Indkomne forslag  

  NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for 

  manden senest 21. februar 2023 

5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensæt-

ning  

6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer  

 På valg er: Nella Rinzema Benedictus  

  Tore Moesgaard Nielsen 

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget  

  (pt. Thomas Matthesen & Tina Jønsson)  

8. Valg af revisor  

  På valg er:  Dorthe Hansen  

9. Valg af revisorsuppleant  

  (pt. Karin Kamp) 

10. Eventuelt 

Vel mødt HUIF 
 

Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF’s mange 
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, 
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, 
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF’s generalforsamling. Alle er 
naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give 
deres mening til kende. 

Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød. 
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Bestyrelsens klumme  
 

Her i årets første indlæg vil jeg starte med det som er forbi.  
2022 blev det hårdeste år i mands minde for dansk detailhandel og 
kombinationen af stigende energipriser og den højeste inflation i man-
ge år har forårsaget, at rigtig mange butikker er udfordret. Det er des-
værre også tilfældet hos Dagli’ Brugsen Hovborg. Regnskabet for 2022 
er endnu ikke gjort op, men vi ser ind i kedelige tal der viser, at det har 
været en meget dyr omgang at holde åbent. 
 
Alligevel vil jeg sige tak til alle jer der vælger at prioritere jeres indkøb 
hos os. Det er der heldigvis mange der gør trods mange udfordringer 
med leverancer fra COOP - tak for det.  
 
Vi sluttede året af med lagersalg på vin, juleøl og juleslik. Det var virke-
lig godt bakket op og der var fantastisk stemning. Vi omsatte meget me-
re end vi havde forventet, så det er nok en aktivitet der er kommet for 
at blive :-) Tak for det.  
 
Jeg kan kun endnu engang kun opfordre til, at handle i Brugsen. Det er 
altafgørende og har ikke på noget tidspunkt været mere vigtigt end nu! 
 

På vegne af bestyrelsen 
Jimmi Johnsen 
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VANDVÆRK 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
I Hovborg Vandværk 

 

Afholdes fredag d. 24. februar 2023 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: 
Jens Haahr Jensen og Børge O. Nielsen 
 

Punkt 7: Valg af revisor og suppleant.  
Efter tur afgår: Elin Schmidt 
 

Punkt 8: Eventuelt 
 

 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage  

før generalforsamlingen. 
Kun skriftlige forslag behandles. 

Vandværket er vært ved et lille traktement efter generalforsamlingen 

Generalforsamling 

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


10 

FASTELAVNSFEST 2023 
Søndag den 19. februar  

i Lindknud Hallen. 
 

Vi starter udklædte i Lindknud kirke til familie-
gudstjeneste kl. 13.30. 

Herefter går vi til hallen, hvor vi slår katten af 
tønden og hygger os med saft/kaffe og kager. 

 
Underholdning med forskellige  

lege og konkurrencer 
 

Pris børn kr. 20,- 
Voksne kr. 30,- 

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 
 

NB  NB  NB  fastelavnsfesten er i år i Lindknud - beklager fejlen i 
sidste blad. 

FASTELAVN 
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Kære frivillige og samarbejdspartnere 
  

Styregruppen bag Vejen Kartoffelfestival i Hovborg har efter samråd 
med Lokalrådet, valgt at trække stikket og stoppe planlægningen af den 
næste udgave af kartoffelfestivalen. Det blev til i alt 4 fuldførte kar-
toffelfestivaler, som hvert eneste år har udviklet sig, ikke mindst takket 
være en fantastisk opbakning fra de mange frivillige og et rigtig godt 
samarbejde med forskellige aktører og samarbejdspartnere, herunder 
ikke mindst Udvikling Vejen og Vejen Kommune. Vi har forsøgt at lave 
en festival med kant og ikke en fødevarefestival som man kan lave alle 
steder. Vi vidste fra start, at når man laver en festival der er autentisk 
og med kant, baseret på stedbundne ressourcer, ja, så er der altid en 
risiko for at det ikke lykkes at vækste som man håber, fordi det bare 
tager længere tid at løbe i gang. 
Målet har også fra start været at få sat Hovborg og Vejen Kommune på 
landkortet. Hovborg som et naturligt sted at besøge som gæst og så at 
få fortalt at Vejen Kommune er fødevarekommune og en landdistrikts-
kommune. Ved at sætte en aktiv mindre landsby og en kommune som 
har de samme værdier sammen, var håbet at få skabt en event som for 
alvor kunne komme ud over kommunegrænsen med den gode historie 
og den gode oplevelse for gæsterne til festivalen. 
Vi er lykkes med rigtig megen omtale både i den skrevne presse, regio-
nal og national radio og ikke mindst regional og national TV. 
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Vejen Kommune meddeler nu at Riget fattes penge og derfor har Vejen 
Kommune desværre valgt at trække sig fra samarbejdet. Vejen Kommu-
ne har tilbudt at være med i 2023 med et mindre tilskud og derefter 
træde ud af samarbejdet. Styregruppen bag Vejen Kartoffelfestival i 
Hovborg har svært ved at se perspektiverne efter 2023, uden kommu-
nal opbakning, hvorfor Styregruppen har valgt allerede nu at stoppe 
arbejdet med den næste festival. 
Vi takker mange gange for et fantastisk samarbejde og opbakning til 
Vejen Kartoffelfestival i Hovborg. 
  
Det vi i Hovborg så efterfølgende kan glæde sig over, er at der er lavet 
en dejlig plads til andre arrangementer (trekantgrunden), vi har fået ny 
og større byfesttelt, forbedret lydudstyr i hallen og så en masse presse-
omtale, lokalt, regionalt og nationalt, og det er jo heller ikke så ringe 
endda… 
Det store arbejde der har været lagt i det har derfor slet ikke været 
spildt, men ærgerlig er det at vi må stoppe nu. 
  

På vegne af styregruppen 
Poul Henrik Bruun, Benny Jensen og Kurt Smidt 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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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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LOKALRÅDET HOVBORG 

Lokalrådet vil gerne ønske alle et godt nytår, vi håber det bliver et rigtig 

godt år for den lokale udvikling i vores område.  

Det var en glædelig nyhed her efter nytår at der de sidste par måneder 

er solgt 5 huse i Hovborg, huse der har været til salg i lang tid. Tillykke 

med salget til husejerne, og velkommen til de nye husejere. 

De 7 nye grunde i Kroskoven har været i budrunde de første 3 uger af 

januar. Budrunden er nu slut og de er ude i fri handel. De er knap helt  
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LOKALRÅDET HOVBORG 

færdige endnu, men det er tæt på, og en af dem er solgt. Lokalrådet vil 

senere prøve at markedsføre grundene på forskellig vis, måske sammen 

med Kroskovens nuværende beboere lave nogle små events, samt på 

Facebook komme ud i de større byer og områder. På Vejen kommunes 

hjemmeside under byggegrunde ligger en lille fin video om grundene, 

den må I gerne formidle i Jeres netværk. Også på sommerhusområdet 

sker der noget, der er ved at blive bygget to nye sommerhuse.  

Lokalråd og Campingplads er ved at finde penge til mini golfbane og 

autocamperplads. Det skrider planmæssig frem, men det tager lidt tid, 

der er mange formaliteter der skal på plads.  

Lokalrådet arbejder også på, sammen med de øvrige landsbyer nord for 

motorvejen, at finde en løsning på fremtidens varmeforsyning, en eller 

anden form for lokal fjernvarmeløsning, det kommer I til at høre mere 

om, der bliver formentlig nogle borgermøder.  

Vi er klar arbejdet i det nyt år, der er nok at tage fat på, vi håber vi alle 

kan arbejde sammen om de bedste løsninger for vores herlige område.  
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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 

1. Fastelavns- og familiegudstjeneste. Velkommen til en hyggelig fami-
liegudstjeneste, hvor man gerne må komme udklædt. Bagefter går vi til 
hallen, hvor vi slår katten af tønden. Alle generationer er velkomne. 
 
2. Musikgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker.  
 
* Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 
 

DK: Dorte Kirkegaard 
SB: Sidsel Keibel Blom 
IB: Inge Klarlund Bach 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i 
gudstjenesteplanen annonceres på: 
www.lindknud-hovborg-kirker.dk  
 
 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

5-2-23 Septuagesima   10.30 SB 

12-2-23 Seksagesima 9.00 DK   

19-2-23 Fastelavn   13.30 IB* 
Familiegudstje-

neste1 

26-2-23 1. s. i fasten 10.30 DK   

5-3-23 2. s. i fasten   9.00 DK 

12-3-23 3. s. i fasten 9.00 DK   

19-3-23 Midfaste   10.30 SB 

26-3-23 Mariæ bebudelses 
dag 

10.30 DK* 
Musikgudstje-

neste2 

  

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Kyndelmisse 

Det er snart februar, og det er koldt – februar er den koldeste måned i 

vores land. Den 2. februar er det kyndelmisse – en gammel kristen hel-

ligdag. I gamle dage betragtede man kyndelmisse som vinterens højde-

punkt og årets koldeste tid.  

Når vi i denne tid tænder lys i mørket, kan det være for at fejre, at lyset 

langsomt er begyndt at vende tilbage. Det er så dejligt. Og vi kan også 

tænde lys som et tegn på, at håbet lever i os. 

Engang var der et lys, der lyste over Betle-

hemsstalden som en stjerne og ikke mindst 

lyste ud fra stalden som et frelserbarn. Det 

lys er der stadig. Og vi kan tænde lys som et 

tegn på, at vi tager lyset fra Betlehem til os 

– og med os og bærer det med os gennem 

hele året. 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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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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Vedr. udlejning kontakt: 

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

Valentins koncert 

Torsdag d. 23. februar kl. 19.30 i Hovborg Kirke 

”GO VOCAL”- et helt nyt kor fra Grindsted  

Flygel: Ronnie Flyvbjerg Olesen, kendt fra Neighbours 

Velkommen til en aften med sange af Andreas Odbjerg, Toto, Sanne 

Salomonsen, Lars Lilholt med flere 

Koret ”Go Vocal” fra Grindsted vil synge smukke kærlighedssange, fæn-

gende pophits og lægge op til festlig fællessang. Det er de 50 sangeres 

allerførste koncert og vores lokale Ungdomskor ”The HoLi Choir” med-

virker på et par numre. Korene ledes af Anne-Kathrine H. Johansen. 

Alle er velkomne – fri entre! 

Hovborg Kirke 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

VANDVÆRK 

Forbruger-info for driftsåret 2022 
 

Vandværket har i 2022 udpumpet 28.905 m3 vand til forsyning af i alt 
320 ejendomme. Heraf har vi netto modtaget 1.013 m3 vand fra Lintrup 
Vandværk. Vandspildet på ledningsnettet var kun 1,67% 
 

Agrolab har foretaget vandanalyser 2 gange i løbet af 2022 – begge fra 
prøver på ledningsnettet og et enkelt fra afgang vandværk samt en stor 
boringskontrol: 
 

 11-05-2022. Analyse fra ledningsnettet og fra afgang vandværk: 
Mikrobiologi og uorganiske forbindelser. Alle kravværdier over-
holdt lavt ift. grænseværdien og kimtallet var 0. 

 

 11-05-2022. Stor boringskontrol, hvor der hverken blev målt pe-
sticider, nitrat eller arsen. 

 

 11-10-2022. Analyse fra ledningsnettet: Mikrobiologi og uorgani-
ske forbindelser. Alle kravværdier overholdt ift. grænseværdien 
og kimtallet var 0. Desuden også analyser af perflourerede forbin-
delse som PFOS uden fund heraf. 

 

 

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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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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Sådan ser byggegrundene ud pt. 

Konklusionen på vandkvaliteten er, at drikkevandet fra 
Hovborg Vandværk er fri for pesticider, PFAS, nitrat og kim 
– altså supergodt drikkevand! 
 

Mangan- jernindholdet er meget lavt i prøverne fra ledningsnet og af-
gang vandværk. Det vil sige, at vores filtre fjerner mere end 99% af 
manganindholdet og jernindholdet inden udpumpning af vandet på led-
ningsnettet. Disse metaller er med til at misfarve fliserne i dit badevæ-
relse, så den risiko er minimal med vores vand. 
 

Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden. 
 

Vi har udskiftet vores 2 råvandspumper på grund af tilstopning med ok-
ker. De gamle pumper bliver renoverede for okker og hensat som reser-
vepumper. 
 

Vi har haft behov for at modtage vand fra nødforsyningen fra Lintrup 
Vandværk i 2022 ved udskiftning af råvandspumperne. 
 

I 2022 har vi arbejdet meget med et spændende projekt til beskyttelse 
af vores drikkevand i det boringsnære beskyttelsesområde. I løbet af 
foråret vil vi orientere mere om dette projekt i HUIF bladet. 
 

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://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
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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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Fitness medlemskab 
Åbningstider: alle dage kl. 6 – 21 

Nyt medlemskab: kontakt en in-

struktør og aftal en instruktionsti-

me. 

Instruktørliste findes ved indgang 

til fitnesslokalet og på hjemmesi-

den. 

Genåbning: betal og kontakt Bir-

gitte på tlf. nr. 50 92 96 85 for 

aktivering af brik. 

Priser 
Fitness medlemskab 

Helårs: 1200 kr. 

Halvårs: 800 kr. 

Kvartal: 500 kr. 

1 mdr.: 200 kr. 

Senior halvårs: 500 kr. 

Børn 12-14 år (ifølge forælder) halv-

års: 200 kr. 

Ungdom 15-17 år halvårs: 400 kr. 

Desuden erhvervsabonnement. 

 

Deltagelse på hold á 10-12 gange 

Ét hold: 250 kr. 

Fri deltagelse på alle hold: 400 kr. 

2 gratis prøvegange 

 

Alle aktiviteter foregår i Huset i Hov-

borg. 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

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

Lindknud. 6650 Brørup. 
 

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 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Årets første blad er på gaden. Det er altid lidt spændende mht. annon-
cesalget. I år har vi desværre oplevet et frafald, noget større end nor-
malt :-( på trods af at priserne ikke er steget de sidste 5 år. Men hver 
enkelt har deres egen grund  

Husk derfor også at støtte vores annoncører, - de er også én af brikker-
ne i puslespillet, der gør at vi kan have 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.  

Bladudvalget 
Randi Boisen 
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Samværsdage på Bøgevang, Brugergruppen 
75388009/20433787 
 

Onsdag den 1. februar  
Spilledag.  
Vi finder de mange spil frem fra skabene.  
 

Onsdag den 8 februar  
Filmdag.  
Hvilken film, vi ses ses på opslag på Bøgevang fra 14 dage før. 
 

Onsdag den 15. februar  
Spilledag.  
Vi finder de mange spil frem fra skabene.  
 

Onsdag den 22. februar kl.  
Besøg på Åstruplund. 
Vi besøger Åstruplund Plejecenter i Glejbjerg og hører om deres hver-
dag og arbejde. Bøgevang og Åstruplund hører nu begge til i Område 
Vest i Vejen Kommune, og vi har fået et samarbejde omkring admini-
strative opgaver som løn, kommunale midler og medarbejderforhold 
m.m.  
Tilmelding mandag den 20. februar. Pris 40 kr. 
 

Onsdag den 1. marts kl. 12.00 
Spis-sammen-dag 
Vi spiser sammen, snakker og hygger os. 
Tilmelding senest mandag den 27. februar. Pris 75 kr. 
 
 

BØGEVANG 
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PRÆMIESPIL 

Præmiespil 2023. 
Først skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vore trofaste og selvfølge-
lig også nye præmiespillere i 2022. 
 

Sælgerne er på vej rundt nu, hvis de ikke allerede har været ved dig, - 
så kommer de meget snart.  Der vil naturligvis 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. 

 
 



45 

AKTIVITETSKALENDER 

31.01.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
19.02.23 Fastelavns fest i Lindknud Hallen 
23.02.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro  
23.02.23 Kl. 19.30 Valentins koncert i Hovborg Kirke med ”GO VOCAL” 
24.02.23 Kl. 19.30 Vandværket generalforsamling på Hovborg Kro 
28.02.23 Kl. 19.00 HUIF afholder generalforsamling, i HUSET 
28.02.23 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud kirke 
23.03.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
25.04.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
27.04.23 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud kirke 
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg Kirke 
23.05.23 Kl. 17 - 19 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. 
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INDLEVERINGSFRISTER 
 
 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. 
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