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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 

Fest : Kurt Smidt       3054 6593 

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalgets  
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
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 24. maj 2018 

 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

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

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Ole Nielsen 4099 3651 
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 4                   39. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: 2 stolte brødre til Halløjweekend. 
 Foto: Thomas Matthesen 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

HALLØJWEEKEND 

Siden sidst har LGU, Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter og HUIF 

arrangeret Halløjweekend i Lindknud. Arrangementet forløb fra fredag 

den 6. april til lørdag den 7. april, og var for alle børn i området. Hele 67 

børn deltog, det var virkelig en flot opbakning. Temaet var ”Hverdagens 

Helte”, dem er der generelt mange af men denne gang var der fokus på 

nogle af dem med uniform. Tolder, brandmænd, politi, reddere og sy-

geplejerske, deltog med udstyr og materiel. Der var endda en koordine-

ret øvelse hvor en fastklemt blev hjulpet fri. Se desuden andetsteds i 

bladet.   

HÆDRING AF IDRÆTSFOLK 

Torsdag den 15. marts var der Hædring af Idrætsfolk i Lindknud.  HUIF 

Billard havde indstillet Rita, for den gode præstation og de mange år 

med frivilligt arbejde. Begge dele blev hun berettiget hædret for. Rita 

formåede at øge sit snit med 25% -  og det har hun gjort, netop som 

hun ved årsskiftet har fejret sin 80 års fødselsdag. Dette blev præmieret 

til billardafdelingens nytårskur, hvor Rita 

modtog "Den røde bal", fordi hun var den 

der havde præsteret den bedste frem-

gang i 2017. 

Rita Mahler har spillet billard siden 1988 

og har således været med i næsten hele 

klubbens historie. Først som sparrings 

partner til Verner Mahler i klubbens” 

blomstringsperiode” -  og her på det sid-

ste, som medlem af billard-udvalget i 

HUIF, hvor hun især arbejder som turne-

ringsleder. 

 



5 

Rita Mahler er altid med på nye ideer i arbejdet for klub-

ben - og som spiller er hun vellidt og overalt i områdets mange klubber 

er der stor respekt omkring hendes spil omkring bordet – hun giver al-

drig op! Godt gået af Rita. 

Også Hovknuds damehold var repræsenteret til Hædring af Idrætsfolk. 

Efter en kanon sæson i 2016 – 2017 lykkedes det damerne, under ledel-

se af Jan Erik Hansen, at gå videre til regionsmesterskaberne. Dette 

vandt de dog ikke, men en utrolig flot præstation bare at komme videre 

dertil. Det er helt sikkert et tegn, på den gode holdånd og sammenhold 

der er på holdet. Godt gået, vi glæder os til at følge holdet. 

BYFEST 

Festudvalget er for tiden i fuld gang med at arrangere byfesten, se mere 

herom andetsteds i bladet. Har du lyst til at hjælpe med byfesten, skal 

du endelig sige til, vi har behov for hjælpere til mange forskellige opga-

ver, så der er helt sikkert noget for enhver aldersgruppe. 

ARBEJDSDAG - PLUS DET LØSE 

I den kommende periode har vi arbejdsdag ved Klubhuset, fredag den 

25. maj, se andetsteds i bladet. 

Husk at bruge jern- og alu containerne placeret på Nøragervej 4 ved Au-

gustin Smede & VVS. På den måde er I også med til at støtte HUIF. 

HUIF’s store ”byfest-grill” kan igen i år lånes til arrangementer og fester 

i området, hvis foreningen ikke selv skal bruge den. Det er gratis, men til 

gengæld forventer vi, at grillen afleveres senest dagen efter brug. Lige-

ledes er det en betingelse, at grillen gøres ren inden afleveringen.  

Grillen skal bookes ved at ringe eller skrive til mig på 4160 1134. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 



6 

TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

HOLMEÅ BØRNECENTER 
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Halløjweekend – ”Hverdagens Helte” 
67 børn var til Halløjweekend i Lindknud. Temaet var ”Hverdagens Hel-
te” og vi havde besøg af både brandbil, ambulance, politibil, førstehjæl-
per og tolder med hund. 
Tolder Susanne Alexandersen var på besøg med sin hund Loui, som kan 
snuse sig frem til narkotika, penge og cigaretter. 
Børnene var vildt begejstret for hvordan hunden, 
sammen med sin ejer, kunne finde det der var 
gemt.  
Redningsmandskabet ankom med sirener til sports-

pladsen, hvor Jan Erik sad ”fastklemt” i en bil. De fik 

klippet taget af bilen, hvorefter de tog Jan Erik for-

sigtigt ud og lagt ham på spineboard, derefter kørte 

de ham en tur i ambulancen. 

Falck havde både indsatslederbilen, skiltevognen, 
mandskabsvognen og stigevognen med. Børnene fik 
lov til, hvis de havde lyst, til at komme op i kurven 
og op i luften. 
I ambulance kunne børnene få et kig indenfor og prøve at ligge på bå-
ren.  
Ved politibilen kunne børnene prøve politiets vest, stave og meget an-
det og de kunne sidde i politibilen og stille spørgsmål til betjenten.  
Lea, Peter, Freja og Kaare fortalte om hvordan man giver førstehjælp. 
Børnene fik lov til selv at afprøve det på nogle dukker Lea havde med. 

 

HALLØJWEEKEND 
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MATERIELUDLEJNING 

FOR PRIVATE OG ERHVERV 
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HALLØJWEEKEND 

Hen på aften blev vi ringet op af betjenten, som fortalte at der var 
kvægtyve på spil i Lindknud. Politiet havde meget travlt og derfor spurg-

te betjenten om vi kunne 
hjælpe med at fange 
kvægtyvene. Børnene fra 
4. – 6. klasse trak hurtig i 
sko og jakke og drog af-
sted for at fange  
kvægtyvene der havde 
været på spil og stjålet 
nogle kalve! Børnene fik 
indfanget kvægtyvene 
langt ude på marken og 
kalvene blev bragt hjem til 

deres gård.   
Aftenen bød på fri leg i hallen og ude på græsset, inden det var film og 
popcorntid for de yngste og jag-
ten på kvægtyvene gik ind for de 
ældste. Da kvægtyvene var fan-
get så de ældste ”Frækkere end 
politiet tillader” og spiste pop-

corn og slik. 
Tak til alle de 
frivillige der hjalp i forbindelse med Halløjweeken-
den, uden Jer kan det ikke lade sig gøre. 
Tak til alle børnene der har lyst til at deltage år 
efter år. 
En særlig tak til alle vores ”Hverdagens Helte” som 
havde tid og lyst til at komme og vise os en lille 
smule af hvad deres arbejde gå ud på. Hovborg Kro 
havde sponseret vin til dem.   
Halløjweekend arrangeres af HUIF, LGU og Støtte-
forening for Holmeå Børnecenter. 
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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Dagli´ Brugsen, inviterer til fællesspisning og  

generalforsamling, på Hovborg Kro. 

Torsdag d. 17. maj 2018, kl. 17,30-20,00. 

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret. 

Der er plads til alle, og børnene er naturligvis også velkommen, efter 

spisningen er der film og hygge for dem. 

Hvordan gør vi Hovborg Brugs til byens  

foretrukket indkøbssted ? 

Hvordan får vi flere til at lægge deres indkøb i Brugsen ?  

Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op, så vi kan få en god og sag-

lig debat, omkring ét af vores fælles samlingspunkter i byen.  

  

Gratis spisebilletter skal afhentes i Brugsen senest d. 13 maj, af hensyn 

til planlægning.  

Dagsorden samt regnskab ligger klar i Brugsen, til afhentning fra senest 

d. 7. maj. 

Evt. forslag indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsam-

ling. 

 

 

Vel mødt 
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LOKALARKIVET 

 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen. 
 

Fredag den 4. maj kl. 19.00. 

Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen de faldne allierede solda-

ter fra anden verdenskrig, netop dér, hvor et fly styrtede ned i 1944. 

Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale ved Vardes 

borgmester, Erik Buhl Nielsen.. 

Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende  

og interessant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg;  

foredraget begynder kl. 20.00. 

Hovborg Lokalarkiv står også i år for dette arrangement.  I år er det lyk-

kedes os at få Museumsinspektør John V. Jensen fra Varde Museum til 

at holde aftenens foredrag. Foredragsholderen vil med udgangspunkt i 

sin bog om den tyske soldat, Günther Töpke, føre os gennem vigtige 

begivenheder i krigen. Töpke deltog i kampene på østfronten og var i 

efterkrigsårene med til at hjælpe tyske flygtninge fra Danmark og tilba-

ge til Tyskland. 

Der venter et særdeles spændende foredrag, som ledsages af mange 

billeder. 

Arrangementet i Huset ventes at slutte ca. 21.15. 

Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 50,00. 

Som arrangør af aftenen håber Hovborg Lokalarkiv på at se mange gæ-

ster den 4. maj kl. 20.00. 

M.v.h. 

Flyverhjemmeværnet og  

Hovborg Lokalarkiv. 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

HOLMEÅ BØRNECENTER 

http://www.hovborg.net
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Løsningen ligger i luften 
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NYT FRA HUIF 

Arbejdsdag HUIF 

Fredag d. 25. maj er der arbejdsdag i HUIF, hvor vi 

gerne vil have hjælp til, at få frisket klubhuset og om-

rådet ved tennisbanen op. Vi håber at så mange som 

muligt har lyst til at hjælpe. 

Vi starter kl. 15 med kaffe og kage, og vi slutter kl. 18, 

herefter er HUIF vært med en grillpølse. 

Opgaverne er overordnet: trimning af grene og opryd-

ning omkring tennisbanen, oprydning omkring klub-

huset, udbedring tribune, samt andet oprydning.    

Vi håber at se en masse hjælpere.  

Vel mødt, HUIF 

 

P.S. ved massivt regnvejr udsættes arbejdsdagen. 
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

Gratis rådgivning. 
Altid frisk med en god pris. 
Forhandler af: 
produkter fra Dyrup og Nordsjö. 
Medlem af Malernes Garantiordning. 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
v/Peder Andersen 
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig. 
 

Tlf.nr. 23460430 
dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/ 

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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HALLØJWEEKEND 
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 EKSTRA - EKSTRA -EKSTRA  
 

Vi laver et RAKU KURSUS 2 
 

Så har du ikke nået at være med, eller har du 
fået lyst til at prøve at lave dine egne lerting, så 
kan du igen komme på kursus i Holmeå 
Kunstforening.  
 

Fredage d. 1/6 og d. 15/6. Begge dage fra kl. 
15.30-20.30 
Pris er 440 kr. for medlem og 550 kr. for ikke-
medlemmer 
 

Tilmelding inden 25/5 på www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Underviser Anita M. Nielsen 
 

Kurset finder sted i vores lokale: Galleriet, Lindevej 5, 6682 Hovborg 

KUNSTFORENING 

http://www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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Nyt fra Brugsen. 

Søndag den 15.april kunne borgerne i Hovborg sige goddag til deres nye 

uddeler Ulrik Andresen i Dagli’Brugsen. Bestyrelse og uddeler bød på 

kaffe, champagne og kæmpe kagebord ved en lille reception.  

Samtidig kunne borgerne smage på 

alle de nye kager som Dagli’Brug-

sen fremover sælger fra fryseren. 

Kagerne er pakket i bakker med to 

kager i hver. De skal blot tøes op et 

par timer på køkkenbordet eller 

lidt længere i køleskabet, så er de 

klar til eftermiddagskaffen. 

Uddeler Ulrik Andresen kunne også fortælle om flere nye tiltag som 

brugsen har sat gang i. Man vil fremover gøre en del mere ud af økolo-

gi, ikke mindst på grønsagshylderne, i fryseren og i mælkekøleren er der 

kommet flere økologiske varer. Der er større og større efterspørgsel 

efter netop økologiske varer.  

Mange af Hovborgs borgere var en tur omkring brugsen, for at hilse på 

og ikke mindst smage på de gode kager ved det store kagebord, det var 

næsten helt sønderjysk.  
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Sognepræst: 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@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 be-
nyttes til pastoratets øvrige kirker.         
      
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:  

 

     Brørup/Holsted Taxa 
     tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76 
 
 Senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende 
 søndag. 

                               
Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

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

HN: Helle Nørby  
AME: Anna Marie Erbs 
IKB:  Inge Klarlund Bach 
 
*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonce-
res på www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

Helle Nørby 
 
Sæt kryds i kalenderen 
I denne tid er planlægningen af årets sogneudflugt i fuld gang. Det en-
delige program er endnu ikke færdigt, men sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen tirsdag den 12. juni 2018. 

Helle Nørby 
 
 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

6. maj 5.s.e. påsken 10.30 IB   

10. maj Kr. Himmel-
fartsdag 

9.00* HN 10.30* HN 

13. maj 6.s.e. påsken     

20. maj Pinsedag 10.30* HN 9.00* HN 

21. maj 2. pinsedag   10.30 HN 

27. maj Trinitatis 9.00 AME   

3. juni 1.s.e. Trin 10.30 HN 9.00 HN 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Kirkeven 
Det kan nogle gange være lettere at komme ud af døren, hvis 
man har én at følges med, ligesom det for nogle kan være en udfor-
dring at komme til gudstjeneste om søndagen, når man ikke har en kø-
relejlighed... 
Derfor efterlyser kirkerne i Lindknud og Hovborg kirkevenner – Altså 
personer, der kunne have lyst til lidt selskab og/eller kørelejlighed i for-
bindelse med gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. Så uan-
set om du har mulighed for at tage en ekstra op at køre, eller du måske 
gerne vil have kørelejlighed, så hører vi meget gerne fra dig, så vi kan 
forsøge at lave et lille korps af kirkevenner.  
Hvad enten du ønsker at høre mere om denne ordning, eller melde dig 
som kirkeven, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på 
telefon: 75 38 80 31. 

Med venlig hilsen Helle Nørby 
 
 

Kommende musikarrangementer i 

Lindknud- og Hovborg Kirker: 

Koncerter: 

 Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00:  

    Koncert med Vox Aros (Hovborg) 

 Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.30:  

    Kirkekorets sommerkoncert (Hovborg) 

 Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.30: 

    Kirkekorets sommerkoncert (Lindknud) 

 
 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Hovborg Kirke: Koncert med Vox Aros. 
 

Nordisk musik for mandskor 
 

- Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00 - 
 

Vox Aros skriver på deres hjemmeside: 
Vox Aros er et professionelt arbejdende mandskor, der består af ca. 30 
sangere fra hele landet, hvoraf hovedparten dog primært er uddannet 
på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Vox Aros' målsætning og ambition er at være Danmarks ubetinget bed-
ste mandskor. 
Herudover ser Vox Aros det som sit erklærede mål og sin musikalske 
forpligtelse at udbrede kendskabet til det herhjemme ofte oversete re-
pertoire for mandskor. 
Læs evt. selv videre på deres hjemmeside, http://www.voxaros.dk/
content/view/15/48/ 
 - og kom og hør en korkon-
cert på et virkelig højt ni-
veau! 
Der er fri entré til koncerten 

http://www.voxaros.dk/content/view/15/48/
http://www.voxaros.dk/content/view/15/48/
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NYT FRA HUIF 

Billeder af Vejen Kommunes hædring af de lokale sportsfolk. 

HovKnud´s fodbolddamer. 
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BØGEVANG 

Sommertur med Bøgevang 
 

Traditionen tro tager vi 4 dage ud i Danmark i uge 34  
mandag den 20. aug. -  torsdag den 23. aug.  
Turen går i år til Sjælland, hvor vi skal bo på  

Fakse Vandrehjem.         
Prisen vil være 2900 pr. person i dobbeltværelse.  

 

Vi har reserveret nogle få enkeltværelser, her kommer der et 
tillæg på 300 kr. Prisen dækker buskørsel, indkvartering, alle 
måltider og kaffepauser, entreer og guider. Drikkevarer undta-
get. Vi skal besøge bl.a. Fakse Kalkbrud, Stevnsfortet, Vording-
borg, nyde den meget smukke natur der i Sydøst-Danmark og 
meget mere. Programmet er ved at blive færdiggjort, så flere 
detaljer følger i næste Lokalblad.  
Endelig og bindende tilmelding senest fredag den 29. juni  på 
tlf. 75388009 eller 20433787 eller ved at skrive sig  på opsla-
get på Bøgevang. Vi har plads til 24 personer.  
Vi oplever sammen, spiser sammen og snakker sammen.   
 

Her er holdet fra 2017 klar til at høre om Amanda og Kerte-
minde. 
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Samværsdage på Bøgevang, maj/juni  2018  
 

Onsdag den 2. maj kl. 13.15 – 16.30                        
FREDERICIA MINIBY. Her har flittige frivillige bygget en tro kopi af Fre-
dericia anno 1849. Der er ca. 700 bygninger i en tiendedels størrelse. En 
guide vil fortælle om byen, voldanlægget og belejringen af Fredericia 
1849.       
Pris 75 kr. for transport, entre, guide og kaffe.  
Tilmelding senest 30. april. Sidste år aflyste vi turen på grund af vejret, 
så vi prøver lige en gang til. 
 

Onsdag den 9. maj kl. 13.20  - 16.30                                      
HARTEVÆRKET. Vandkraftværk bygget 1918-1920. Nu et oplevelsescen-
ter om vand, energi og bevægelse, men også stadigvæk et kraftværk i 
brug. Vi får en rundvisning.                                                                              
Pris 80 kr. (kørsel, kaffe og entre)                                           
Tilmelding senest mandag den 7. maj. 
 

Onsdag den 16. maj kl. 18.00                                      
FORÅRSFEST. Middag med tre retter – Nick Holme Kjeldsen her fra 
Lindknud synger og spiller for os -  kaffe med småkager.                                                                      
Pris 150 kr.  
Tilmelding senest mandag den 14. maj           
 

Onsdag den 23. maj    kl. 14.00 – 16.00.                              
NY SANGBOG. Vi har fået nye sangbøger af Edel og Sigurd Thomsens 
Fond. ”Sange til livet” hedder den. Vi fejrer det med et glas og kaffe 
med kage og synger sammen med Ellinor Jensen ved klaveret.         
 

Onsdag den 30. maj kl. 14.00 – 16.00                                        
KROLF OG STIGEGOLF. Den årlige dyst i krolf og stigegolf. Vi mødes ved 
Knudsmindevej 18 eller på Bøgevang. 
 

Onsdag den 6. juni  kl. 10.00 – 16.00  
HELDAGSTUR TIL KALVØ OG ÅBENRÅ. Vi kører til Kalvø først. Her spiser 
vi vores frokost, går en tur og hører lidt om stedet. Bagefter kører vi til 
Åbenrå og går en lille byrundtur med Lisbeth som guide.  

Fortsættes.. 

BØGEVANG 
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Kaffen drikker vi i Brundlund Slotshave, før vi vender snu-
den hjem igen.  Pris  95 kr. Tilmelding senest mandag den 4. juni.  
 

Onsdag den 13. juni  kl. 14.00 – 16.00                      
ÅBENT HUS. Kom og besøg os og se og hør, hvad der foregår. Vi er     
mange brugere, der nyder at komme her, men der er sagtens plads til 
flere. Måske har netop du en ide til, hvad vi også kunne lave. Et træ-
værksted i kælderen, et madkursus ,– ja hvad ved vi. Vi har kaffe på 
kanden og kage på fadet, så kom og se, om der var noget du kunne ha-
ve lyst til at være med i.      
 

Onsdag den 20. juni  kl. 14.00 – 16.00                            
UD OG SE – ikke med DSB, men med Laurids og os andre. En tur ud i det 
grønne sommerland med kaffekurven. Vi lægger ruten efter dagens 
vejr.                                                          
Pris 30 kr.  
Tilmelding senest mandag den 18. juni.  
 

Onsdag den 27. juni  kl. 12.00                                                  
SPIS-SAMMEN-DAG. Traditionen tro spiser vi stegt flæsk med persille-
sovs og nye kartofler og får jordbær til dessert, inden vi siger god som-
mer og på gensyn til hinanden.       
Pris 60 kr. 
Tilmelding senest mandag den 25. juni.  
 

Program fra Brugergruppen 75388009/20433787    

BØGEVANG 



39 



40 

PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

27.04.18 Konfirmation Hovborg Kirke 
29.04.18 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
04.05.18 Kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage 
04.05.18 Kl. 20.00 Foredrag m/ John V. Jensen, I HUSET 
05.05.18 Kl. 19.30 Koncert  med Vox Aros  
17.05.18 Kl. 17.30 Fællesspisning og generalforsamling arr. Brugsen, på Kroen 
23.05.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
25.05.18 Kl. 15.00 Arbejdsdag HUIF 

29.05.18 Kl. 19.30  Kirkekorets sommerkoncert i Hovborg Kirke 

31.05.18 Kl. 19.30  Kirkekorets sommerkoncert i Lindknud Kirke 
08.06.18 4./5. klasse cykelsponsorløb ved HUSET 
12.06.18 Sogneudflugt 
Uge 26 Byfest 
14.08.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
03.10.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
02.11.18 Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”  
13.11.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
 

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. mail-
adresse andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2018 
 

Torsdag d. 24. maj Blad udkommer i uge 23 

BEMÆRK NY DATO FOR MAJ 

Torsdag d. 19. juli Blad udkommer i uge 31 

Torsdag d. 16. aug. Blad udkommer i uge 35 

Torsdag d. 20. sept. Blad udkommer i uge 40 

Torsdag d. 18. okt. Blad udkommer i uge 44 

Torsdag d. 15. nov. Blad udkommer i uge 48 
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