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Forretningsudvalg:

Charlotte Korntved
Tore Moesgaard Nielsen
Nella Benedictus
Thomas Matthesen

2810
3028
3054
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9399
6346
3028
1134

Kasserer:

Oplag 350 stk.
cj131289@gmail.com

HUIF.kasse@gmail.com

Udvalgsformænd:
Badminton
Billard
Cykel
E-sport
Fest
SparKron-løbet
Fitness
Fodbold
Kroket
Revy
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet
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:
:
:
:
:

Forretningsudvalget
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Thomas Matthesen
Jimmi Johnson
Christian Christiansen
Helle Thomsen
Mads Kristensen
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

2154 9234
2360 3973
4160 1134
2171 9784
6175 4613
7539 6317
5133 3129
4160 1134
6095 9480
6095 9480

Redaktion
: Randi Boisen
4021 6461
Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 21. juli
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt
sendt på e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com
Forsidebillede:

Årets konfirmander
( foto : Thomas Matthesen )
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NYT FRA HUIF
Dagene bliver længere og alligevel går tiden så ufatteligt hurtigt. Tænk
sig, at der allerede er gået endnu en måned. Vi kan glæde os over den
dejlige sol, høje temperaturer og den meget smukke natur – og håber
det kommer til at kendetegne vores sommer. I hvert fald i uge 26, hvor
vi i den grad krydser fingre for godt vejr, så der ingen undskyldninger er
for ikke at deltage ved dette års byfest.

Vi er mange der glæder os til igen at samles. Når i modtager dette blad
håber jeg nok frivillige har meldt sig til at hjælpe til. Ellers er jeg helt
sikker på udvalget altid tager imod hjælp med åbne arme. Afholdelse af
byfest betyder også at vi igen uddeler HovHov-potten. Kender du en,
du synes fortjener denne pris? Så læs mere om hvordan du indstiller
denne person senere i bladet. Desuden synes vi også at det igen er på
tide at give Mie Johansen Fonden til en af vores dygtige frivillige. Begge
dele sker selvfølgelig til byfesten.
Det er endegyldigt besluttet at fjerne vores petanque-baner ved krokethytten. Vi håber at området på sigt kan blive udnyttet til noget, som vil
sprede glæde. Det er ikke besluttet hvad der skal ske med pladsen, men
vi ønsker selvfølgelig kun at tilbyde aktiviteter som der er interesse for.
Det er slet ikke sikkert at pladsen skal bruges til aktiviteter fremover.
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NYT FRA HUIF
Som den kedelige nyhed i denne omgang kan jeg oplyse, at containeren
til metalskrot, som var placeret ved Augustin er fjernet. Den har ellers
for bidrag til foreningskassen i en hel del år. Containeren er fjernet pga
ændrede miljøkrav. De nye ændringer betyder at vi ikke må have en
åben container stående, da eventuelle kemi-rester fra skrottet vil ende i
jorden.

Slutteligt vil vi gerne komme med en generel opfordring: Støt vores lokale brugs!
Personligt vil jeg være usandsynligt ked af, hvis den ikke længere var
her – jeg handler der flere gange om ugen, og forventer at jeg fremover
putter mere i vognen hver gang. Der er mange måder at støtte op om
byen på, og brugsen er helt sikkert vigtig at støtte. Jo flere vi handler, jo
bedre grundlag har forretningen for at have et bredere udvalg af varer.
Og det er jo en ren win-win for alle.
Vi ses til byfesten – og vi glæder os.
Mvh
Charlotte og forretningsudvalget

Se programmet for byfesten i
den vedlagte folder.
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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NYT FRA HUIF

HVEM SKAL HAVE HOV HOV POTTEN 2022??
AFLEVER DIT FORSLAG, PR. MAIL ELLER I POSTKASSEN I DAGLI’ BRUGSEN, HOVBORG. HUSK DIN BEGRUNDELSE OG DIN UNDERSKRIFT
HOV HOV POTTEN UDDELES VED SOMMERFESTEN 2022
KRITERIER FOR UDDELING AF HOV HOV POTTEN
1. Prisen er indstiftet af Hovborg UIF
2. HOV HOV POTTEN gives til en person der gør eller har gjort en
stor indsats i HUIF
3. HOV HOV POTTEN uddeles ved den årlige sommerfest
4. Ved overrækkelsen uddeles en HOV HOV POTTE
5. Prisen overrækkes af formanden for HUIF
6. Indstillingerne skal være skriftligt begrundede forslag. Forslagene
skal afleveres i HUIF´s postkasse i Dagli`Brugsen, Hovborg senest
den 25. juni. Eller sendes til Charlotte J. Korntved pr. mail til
cj131289@gmail.com
7. Indstillingerne til prisen foretages af personer bosat i Hovborgområdet.
8. Udvælgelsen til prisen foretages blandt de indkomne forslag af
HUIF´s formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Prisens uddeling kræver absolut flertal i det punkt 8 nævnte udvalg.
HVEM SKAL MODTAGE HOV HOV POTTEN 2022 ???
KOM MED DIT FORSLAG !!!!
(Husk begrundelse og underskrift!)
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NYT FRA HUIF
Tidligere modtagere af HOV-HOV POTTEN
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Erik Hansen
Kronborg Bech
Svend Dyring
Else Gjerlevsen &
Poul Henrik Bruun
Theodor Starup
Per Lund Petersen
Agnete Andersen
Helge Hansen
Dorthe Madsen
Kurt Hansen
Tage Hansen
Jytte Rønne
Rita Mahler
Eva Burkal
Eilif Thøgersen
Kurt Vad Sørensen
Dorthe Geiser
Jørgen Hundsdahl
Verner Mahler
Åge Jakobsen
Karin Kamp

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Carlo Burkal
Jette & Henning
Gjerlevsen
Hans Larsen
Frida Hansen
Erik Therkelsen
Nicolaj Pedersen
Ole Madsen
John Nielsen
Tove Burkal
Jesper Mikkelsen
Christian Christansen
Poul Hansen
Dorte Olsen
Ingrid Roed
Anette Bech Ravn &
Michael Ravn
Jan Erik Hansen
Kirsten Bruun
Mogens Nielsen
Ingen pga. Covid 19
Ingen pga. Covid 19

Formandens klumme
Vi er midt i helligdage-sæson og på vej ud af maj. Det betyder at konfirmationer er overstået og turister viser sig igen i vores området. Det betyder også lidt mere liv i byen og Brugsen. Nu må vi håbe at det fine forårsvejr fortsætter så vi kan se
frem til mange aftener med
grillmad og kold rosevin eller
øl i haven.
Generalforsamlingen
Tirsdag den 10. maj 2022 bod
vi velkommen til ca. 40 medlemmer på vores generalforsamling på kroen. Her fremlægede vores formand, Søren Ramsgaard og uddeler, Betina Jørgensen,
beretningen og årsrapporten over 2021. De så også på de udfordringer
Dagli’Brugsen i Hovborg står for. Der blev set på grunde for det ikke tilfredsstillende resultat og på den udvikling af nøgletal over de sidste år.
Desværre tegner de en nedgående tendens, vi gerne skal vende for at
beholder Brugsen i byen i en lang tid fremover.
Det kan lade sig gøre hvis vi få flere menneske i Hovborg at handle i
Brugsen. Det kræver at vi har de varer på plads vores potentielle kunder
har brug for, og kan tænke sig at købe hos os. Og at vi har en butik der
er attraktive til dem. Derfor ser vi på en mulighed
at organisere en kundeinvolveringsaften hvor
kunder og potentielle
kunder giver en masse
input og feedback om vores butik. Det kan vi efterfølgende arbejder med. Vi
holder jer opdateret om
det bl.a. her i bladet.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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Det er også vigtigt at vi har de varer kunder vil købe. Og her er vi i de
sidste måneder ikke ret meget hjulpet af den system-skift Coop har
gang i. Det har ført til fejlleverance, manglende leverancer og derfor alt for mange tomme hylder. Vi
beklager denne situation meget
og håber at de største problemer
er snart løst.
Efter de beretninger bliver der stillet mange gode spørgsmål, givet
ris og ros, samt ideer på mange
fronter. Der blev snakket om de alt for mange tomme eller halv tomme
hylder, om de tilbud vi har eller ikke har, vores assortiment og åbningstider. Det var godt at høre at forsamlingen vil det bedste for Brugsen og
at der er også mange gode historier at fortælle.
Som altid var en del af bestyrelse på valg. Denne gang blev både Søren
og Edwin genvalgt for en 2-års periode. Og vi fik Peter Ringlebjerg ind
som ny suppleant.
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Nye Åbningstider
Det viste sig på generalforsamling at der er lidt forvirring med hensyn til
Brugsens åbningstider. De bliver de sammen sommeren over og skifte
først fra den 1. september.
Indtil den 31. august 2022 07:30 – 19:00
Fra den 1. september 2022 07:30 – 18:00
Grillfest
Sidst men ikke mindst, glæd jer, fredag den 12. august, holder vi grillfest på Brugsens parkeringsplads, der vil være Irsk Folkemusik, grillmad
og øl, vin og sodavand. Vi glæder os til en hyggelig aften med god stemning og en masse god snak.
På bestyrelsens vegne
Edwin van Kouwen
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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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TAK

Mange tak for opmærksomheden, ved min konfirmation.
Jeg havde en fantastisk dag, lige som jeg havde drømt om.
Mange hilsner fra Jonas Kristensen Boisen

VENNEFORENINGEN
Vi kommer på besøg for at sælge medlemskort til fordel for ”Huset” i
juni måned. Tag godt mod vore sælgere (bestyrelserne for Huset og
Venneforeningen).
Der bliver udtrukket gavekort til Dagli`Brugsen på 4 af medlemskortene
og vinderne bliver offentliggjort her i HUIF bladet.
Foreningen er stiftet med det formål, at personer, i form af betaling af
kontingent, kan støtte ”Huset” økonomisk. Foreningen har mulig for, at
afholde arrangementer til fordel for ”Huset”. Det er foreningens ide, at
overskuddet i foreningen skal gå til driften af ”Huset”.
Med venlig hilsen
P.v.a.
Venneforeningen
Susanne Ringlebjerg
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BORGERFORENINGEN
Efter en velbesøgt generalforsamling i Hovborg Borgerforening har bestyrelsen konstitueret sig med Thomas Peter Thøgersen som formand
og Jørgen Jørgensen samt Tony Holmstrøm Larsen på de 2 øvrige pladser.
Bestyrelsen havde som
sit første arrangement
inviteret naboer m.fl. til
Borgerforeningens anlæg, for at give en orientering om fremtidsplanerne for anlægget. Som
det fremgår af foto er
det med tiden så tilgroet
at lyset ikke når ned til
”skovbunden”, og det er
netop ikke bestyrelsens
ønske at det skal være en skov, men et anlæg. Det er derfor planen at
hente ekspert råd til en gendannelse af anlægget, således at der kan
blive lys og luft. I midten ønskes hækken genskabt og en græsplæne anlagt. Omkring cirklen ryddes op så der bliver mulighed for blomster
m.m.
Det er endvidere bestyrelsens ønske at der igen kan afholdes arrangementer i Borgerforeningens anlæg. For at dette
er muligt er det også vigtigt med medlemmer, så
forny eller tegn medlemskab af Hovborg Borgerforening.
Det koster kr. 100,00 pr.
husstand pr. år, eller kr.
50,00 for enkeltpersoner
som indbetales via MobilePay nr. 741111
16
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Lokalrådet havde på mødet den 17.5 indbudt til
åbent lokalråds møde, hvor borgerne kunne komme og deltage i mødet. To mødte op og tak for det, det kan jo betyde at man fra borgernes
side ikke rigtig var blevet opmærksom på at det var muligt for alle at
deltage, det kan jo også betyde at man er tilfreds med rådets arbejde
og det er jo dejligt. Mon ikke vi i efteråret gentager det og holder et
åbent lokalrådsmøde igen.
Referat fra mødet kan ses på www.hovborg.net under lokalråd.
Et af programpunkterne på mødet den 17. var forslag til punkter, til
drøftelse når lokalrådet den 16. juni har det årlige møde med kommunens ØK udvalg. Vi har allerede fået en del punkter på programmet,
men hvis nogen af jer har noget I syntes vi skal tage med må I meget
gerne sende en mail til Nicolaj eller Kirsten.
En af de ting der blev spurgt til under mødet den 17.5 var landsbypedelordningen og hvordan den fungerer.
Under landsbyordningen har lokalsamfundene i kommunens landdistrikter fået tilknyttet en medarbejder fra Vej, Park og Genbrug, som de
kan henvende sig til med konkrete lokale opgaver, primært inden for
det grønne område. Et eksempel kan være hvis man opdager bjørneklo
eller japansk pileurt.

18

LOKALRÅDET

HOVBORG

Landsbypedellern er ikke nødvendigvis dem, der
udfører opgaverne. Han/hun tager derimod fat i den rette kollega, så
opgaven kan udføres hurtigst muligt. Hvert lokalråd har udpeget en
kontaktperson som står for dialogen med landsbypedellen. Er der tale
om mindre driftsmæssige ændringer, klarer medarbejderen det i samarbejde med de øvrige kollegaer i driften. Er der derimod tale om større
udviklingstiltag, vil medarbejderen sørge for, at henvendelsen går videre til den rette person i f.eks. Teknik & Miljø.
Hovborg lokalråd har udpeget Kirsten Bruun som kontaktperson, så hvis
I har mindre ting I synes skal ændres eller noget I vil spørge til kan I sende en mail til Kirsten på kp.bruun@gmail.com
Lokalrådets medlemmer:
Nicolaj Pedersen (Formand)
Dikkie van Mourik (Kasserer)
Dorthe Matthesen
Susanne Ringlebjerg
Christine Skovbjerg Bech
Tony Holmstrøm Larsen
Kirsten Bruun (sekretær)
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NYT FRA HUIF

Vi mangler frivillige hjælpere til Vorbasse Marked.
Hjælp med at tjene penge til klubben !!
Vi skal have besat ca. 60 barvagter torsdag og lørdag i
uge 29 og det kunne være dig som kunne give en
hånd med, eller én du kender.
Kontakt Mads Kristensen på 61 75 46 13 hurtigst mulig.
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KUNSTFORENING
Kunst skal ses i HUSET
Fik du set Jakob Bramm Jensens smukke fotos af natur omkring Hovborg? Hvis ikke gik du glip af noget stort og smukt. Du kan dog få en
fornemmelse af hans fotokunst ved at se hans hjemmeside: jbj-foto.dk
og Jakob kan træffes på tlf. 23440815. Holmeå Kunstforening takker
Jakob for den smukke udstilling, som har pyntet HUSET i februar, marts
og april.
Nye billeder pryder nu væggene i HUSET: - Så vil du se
Annika Dantofts smukke akvareller, behøver du ikke køre landet rundt for at
se hendes værker på landets store gallerier. - Du kan da bare tage op i HUSET i
Hovborg. Her kan du nemlig fra maj til
august 2022 se et udvalg af hendes
akvareller. Du kan også møde op, når vi
holder fernisering d. 29 maj kl. 17. til kl.
19. Her kan du møde Annika, se hendes
kunst, stille spørgsmål, drikke et glas
rødvin til et par saltstænger eller flere
Annika skriver: “Min kunstneriske rejse begyndte i 2018, hvor jeg første
gang malede et landskab med akrylmaling
på en lærreds plade.
Før det har jeg tegnet
rigtig meget. Jeg er
selvlært og for at lære
teknikker, så ser jeg
videoer af andre kunstnere.
Mine inspirationskilder
er flere, dog meget
præget af naturoplevelser og dyreri.
22
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KUNSTFORENING
get. Jeg eksperimenterer en del med lys, energi, farver og kontrast. Min
kunst er en blanding naturalisme og lidt abstrakte effekter. Jeg maler
både akvarel og akryl.
Siden 2018 har jeg udstillet på Galleri Sønderborg, haft stand på udstillingsarrangementer i Vejle og Billund. Derudover opsøger jeg steder i
mit lokale område, hvor mine malerier kan hænge i længere tid med
mulighed for salg. Jeg donerer kunst jævnligt til mine følgere.
Jeg arbejder i dag professionelt med min kunst og har oprettet egen
virksomhed i 2021.”
Se mere:

Hjemmeside: annikadantoft.com
Facebook: Annika Dantoft Kunst
Email: annikadantoft@gmail.com
Mvh Holmeå Kunstforening

TB
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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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HOVBORG KIRKE
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 gudstjenester 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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
5-6-22
6-6-22
12-6-22
19-6-22
26-6-22

Kirkedag
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Hovborg Kirke
10.30 DK

Lindknud Kirke
9.00 DK

1

1

3-7-22
10-7-22
17-7-22
24-7-22
31-7-22

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis

9.00 IB

10.30 DK
9.00 SB
9.00 DK
11.00 NN
10.30 SB
9.00 DK
9.00 DK

1. Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 på Sønderskov ved Sidsel Keibel Blom
og Peter Viuff. Fælles gudstjeneste for hele Malt Provsti.
Dorte har ferie i uge 26-28. I uge 26 afløser Sidsel Keibel Blom og Inge
Klarlund Bach, og i uge 27-28 afløser Sidsel. Inge kan kontaktes på tlf.
20563656 og Sidsel på tlf. 40863391.
DK: Dorte Kirkegaard
SB: Sidsel Keibel Blom
IB: Inge Klarlund Bach

NN: Det vides endnu ikke, hvem der er præst. Følg med på hjemmesiden.
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Energipriserne er steget
“Det er Gud der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på
strømmen” (Nicole 5 år). Børn er skønne, og der kommer mange søde
og sjove sætninger fra børn. Også om Gud og andre store emner. Vi har
brug for børnenes blik på verden, og vi har brug for humor og for lethed
og glæde, og vi har brug for at grine sammen. Også når verden brænder.
Krigen i Ukraine har store konsekvenser. Selvfølgelig først og fremmest
for dem, der er fysisk til stede i Ukraine – dem, der bor der, og dem, der
har familie der, og de soldater, der kæmper i Ukraine på begge sider af
konflikten. Det er forfærdeligt at tænke på og høre om og at se billeder
derfra.
Der er kommet mange ukrainere til Danmark, og heldigvis er der blevet
taget godt imod dem, og heldigvis er der mange, der har både hjerterum og husrum.
Herhjemme mærker vi jo også krigens konsekvenser på andre måder.
Siden russiske tropper kørte over grænsen til Ukraine, er elpriserne, gaspriserne og oliepriserne steget. Benzinpriserne er tårnhøje. Nogle skruer ned for varmen. Nogle har skiftet gasfyret ud med en varmepumpe.
Nogle begrænser kørslen i private biler. For det er blevet meget dyrere
at køre bil.
Midt i krisetider kan det være godt at tænke på, at uanset hvad der sker
i vores liv – så er der en konstant.
Altså noget, der ikke forandrer sig.
Vores bånd til Gud, vores relation til
Gud ændrer sig ikke, selv om alt andet forandrer sig, og verden er af
lave. Uanset hvad der sker, og uanset hvad vi mennesker møder af
modgang og svære tider, så er Gud
der – heldigvis, og vi er i hans hænder.
Rigtig god sommer til alle!
Dorte Kirkegaard
Maleri af Arne Haugen Sørensen
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HOVBORG KIRKE
GOSPEL-workshop for
ALLE i Hovborg Kirke
Kom og syng dig glad sammen med Ungdomskoret
Torsdag d. 11. august kl. 18.30 – 21.00
Vi skal synge både rytmiske salmer og lære et par enkle gospelnumre, som synges igen fredag d. 12. august
i Krohaven, hvor vi mødes kl. 15.00.
Alle er velkomne til at komme og synge med!
Tag din nabo, forælder eller barn under armen og få
en god musikalsk oplevelse.
Tilmelding til organist og korleder Anne-Kathrine pr.
sms til 61773708 eller på mail:
organisthl@gmail.com inden d. 10/8.
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HOVBORG KIRKE
Gospel i Krohaven 2022
Friluftgudstjeneste i Krohaven fredag d. 12. august
Kaffe kl. 16.00
Gudstjeneste kl. 16.30
Ved sognepræst Dorte Kirkegaard, organist AnneKatrine H. Johansen, Steffen Bay og ”The CC Singers”
samt Hovborg og Lindknud kirkers Ungdomskor og
Projekt-kor.
Alle er velkomne – fri entré!
Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd
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KARTOFFELFESTIVAL
Claus Holm gæster Vejen Kartoffelfestival i Hovborg

Vejen Kartoffelfestival i Hovborg afholdes i år 18. – 20. august på Kartoffeltrekanten i Hovborg. I 2022 bliver festivalen en kartoffel-og fødevarefestival. Det er 3. gang kartoffelfestivallen sætter fokus på den
bæredygtige madvare, som ligger i Hovborgs DNA.
Tre dage med underholdning for alle
Claus Holm gæster Vejen Kartoffelfestival i Hovborg som årets foredragsholder lørdag d. 20. august og han garanterer et underholdende
foredrag om sine oplevelser med kartofler. Der er gratis adgang, og han
går på scenen kl. 11.30.
Kartoffelfestivallen indledes allerede torsdag d. 18. august, hvor traditionen for Kartoffelølsmagning på Hovborg Kro og Hyldals Bryghus fortsættes. ÅRETS Kartoffeløl præsenteres og de første smagsprøver bliver
omdelt. Den lokale håndbrygger, Tim fra Hyldals Bryghus, sørger for gode og varierede øl og historier og Hovborg Kro har sammensat maden
til øllene, så du får en helhedsoplevelse med smagen i højsædet både
på mad og drikke.
Fredag d. 19. august står den i fødevareerhvervets tegn. Her holder vi
en erhvervskonference i teltet på Kartoffeltrekanten i Hovborg med
spændende paneldeltagere og fødevarefaglige emner,
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KARTOFFELFESTIVAL
som skal diskuteres. Årets ordstyrer på konferencen er tvvært, Troels Mylenberg, kendt
fra TV2.
Udstillere – kartoffelviden og events
Lørdagen byder på mere end Claus Holm. Vejen Garden åbner festivalen for fuld musik,
og Kartoffeløllen cykles ind på pladsen. Vejen
Kommunes borgmester, Frank SchmidtHansen åbner festivalen med velkomsttale og
smag af årets kartoffeløl fra Hyldals Bryghus.
I udstillerteltet vil man kunne opleve mange
slags kartofler og mange anvendelser af kartofler i forskellige sammenhænge. Udstillerlisten byder i år på nye udstiller og der er også lokale
fødevareproducenter fra området med. På pladsen vil der være børnearrangementer hele dagen. I Fortællerteltet vil en lille håndfuld kartoffelentustiaster dele ud af deres viden i små korte foredrag.
Mere om festivalen og dagenes programmer på festivalens nye hjemmeside www.vejenkartoffelfestivalihovborg.dk. I takt med at yderligere
aktiviteter bliver fastlagt kommer de på hjemmesiden.
Vejen Kartoffelfestival i Hovborg arrangeres af frivillige i Hovborg, Hovborg Lokalråd, kartoffelrådgivningsvirksomheden BJ Agro i Hovborg,
Hovborg Kro, Vejen Kommune og UdviklingVejen. Formålet er at sætte
fokus på kartoflens bæredygtige egenskaber og sætte Vejen Kommune
på landkortet som fødevareproduktionscentrum.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang. Brugergruppen 75388009/20433787
Torsdag den 2. juni kl. 18.00
Forårsfest på Bøgevang.
Kom og vær med til en aften med god mad (2 retter + kaffe), godt selskab og musikalsk underholdning ved Nick Holme Kjeldsen her fra Lindknud.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest mandag den 30. maj. Pris 150 kr.
Onsdag den 8. juni kl. 19.30
Alene i Vildmarken.
Aslak og Rikke – far og datter – deltog i dette års dyst på DR om
at overleve i den Nordnorske Vildmark. Nu kommer de og fortæller om
forberedelser, overvejelser og strabadser. Men også om, hvad det bragte dem af gensidig forståelse og kendskab til hinanden.
Se mere om køb af billetter og aftenens indhold andetsteds her i bladet.
Onsdag den 15. juni kl. 12.30 – 16.45.
Brødrene Grams Historiske museum.
Siger man Gram, siger de fleste af os nok ”køleskab”. Kom med til Vojens og få mere af vide om dette industrieventyr – krydret med gode
historier, fortalt af en tidligere medarbejder.
Fabrikant Hans Gram byggede i 1901 et maskinværksted på 100 kvadratmeter. Landsbysmedien blev til et industrieventyr som på 100 år
voksede til 3500 medarbejdere med datterselskaber og forhandlere
over hele verden.
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BØGEVANG
Tilmelding senest mandag den 13. juni.
Pris 125 kr. for entre, kørsel og kaffe.
Onsdag den 22. juni kl. 14.00 – 16.00
Spilledag
Vi finder spil frem både ude og inde.
Onsdag den 29. juni kl. 12.00
Spis-Sammen-Dag
Inden vi holder sommerferie på Bøgevang serverer vi, ”Stegt flæsk
med kartofler og persillesovs samt jordbær med fløde”.
Tilmelding senest mandag den 27. juni. Pris 60 kr.
Vi har sommerlukket hele juli. Rigtig god sommer til alle.
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BØGEVANG
FOREDRAG PÅ BØGEVANG.
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 19.30
på Bøgevang, Faurskovvej 8 i Lindknud.
Pris 125 kr. incl. kaffe og kage.
Billetter kan købes i Lindknud Daglig´Brugsen, på Bøgevang 20433787.
Man kan så evt. betale via mobilepay og indbetale de 125 kr. på 6196
NM. Husk at skrive afsenders navn.
Kom og hør Aslak og Rikke fortælle om deres deltagelse i ”Alene i Vildmarken” på DR1. Rikke og Aslak er far og datter. Rikke er uddannet naturvejleder og Aslak er direktør og ejer af Aquagain-Folding Smed til
hverdag. Sammen drog de på et vildmarkseventyr i Nordnorge.
Hvad måtte de have med på turen? Hvilke overvejelser gjorde de sig,
inden de meldte sig. Hør om oplevelser, der ikke blev vist på tv. Hvad
har turen betydet for deres relation og forståelse for hinanden?
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
Uge 26
fra d. 26.06 til d. 02.07.22 Byfest
11.08.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
11.08.22
Kl. 18.30 Kom og synd dig glad, i Hovborg Kirke ( se opslag )
12.08.22
Kl. 16.00 Gospel i Krohaven
12.08.22
Musik og Grill ved Brugsen
18.08.22 - 20.08.22 Vejen Kartoffelfestival i Hovborg
15.09.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
26.10.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
29.10.22
25 års jubilæumsfest for HUSET
15.11.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse
andetsteds i bladet.

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer.
Bladet er tilbage igen i uge 31.
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INDLEVERINGSFRISTER
Torsdag d. 21. juli
Torsdag d. 18. aug.
Torsdag d. 22. sept.
Torsdag d. 20. okt.
Torsdag d. 17. nov.

Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
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 deadline som selve bladet.
Redaktionen kan være behjælpelig
med opsætning.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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