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NYT FRA HUIF
VISION OG VÆRDIER
HUIF´s bestyrelse har arbejdet videre med vision og værdier. Det var et
område der blev taget hul på sidste i år sammen med DGI, og som vi nu
har sat et foreløbigt flueben ved.
Vores vision lyder dermed som følgende:
”Vi vil skabe mulighed for træning, sammenhold og hygge til alle.”
Derudover har vi tilpasset vores værdier så de indeholder følgende ord:
•
•
•
•

•
•

Sammenhold
Engagement
Tryghed
Rummelighed
Synlighed
Livsglæde

Vi er derudover i gang med at få opdateret klubmodul, så kontaktpersoner fremgår tydeligt her og på hovborg.net.
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
opgaver, så der er helt sikkert noget for enhver aldersgruppe.
TENNIS
Tennisbanen er nu blevet klargjort så den nu kan bruges til fodbold og
tennis, er den ledig må den bruges, dog er der træning hver tirsdag for
børn, fra 17 - 18. Det koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som
betales over klubmodul.
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NYT FRA HUIF
DET LØSE
Husk at bruge jern- og alu containerne placeret på Nøragervej 4 ved
Augustin 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.
Ligeledes 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

HJÆLPERE SØGES
Bartender til Vorbasse Marked
Vi søger stadig få frivillige til at stå i bar, torsdag d. 18. juli og lørdag d.
20 juli, kontakt mig på 61 75 46 13, hvis det kunne have interesse.
HUSK pengene går til HUIF og foreningens arbejde.
Mads Thinggaard Kristensen
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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NYT FRA HUIF
LAN ARRANGEMENT
I samarbejde med Hærvejsklyngen og Gesten forsamlingshus arrangere
HUIF LAN arrangement i Huset Hovborg.

Det foregår fra fredag den 24. maj kl. 16 til
lørdag den 25. maj kl. 16.
Pris: 125 kr. som dækker aftensmad fredag, morgenmad og middagsmad lørdag. Der må medbringes slik
og sodavand, i rigelige mængder, men alkohol og
energidrikke må ikke medbringes.
Udstyr: Du skal selv have computer, Playstation eller
hvad du foretrækker med. Derudover skal du have en netværkskabel
med, min. 10m.

Aktiviteter: For de som ikke ønsker at spille hele
tiden kommer der til at være et program med forskellige aktiviteter som er frivilligt at deltage i, herunder hockey, fodbold og tennis.
Arrangementet er for alle børn og unge fra og med
4. klasse.
Skulle du have lyst til at deltage som hjælper, kagebagere eller på
madhold, hører vi meget gerne fra dig, det er ikke nødvendigt at være
IT sagkyndig for at hjælpe. Kontaktperson: Thomas, 41601134 eller
matthesen@icloud.com
Tilmelding via klubmodul: https://hovborguif.klubmodul.dk Sidste tilmelding den 19 maj.
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VENNEFORENINGEN
Vi kommer på besøg for at sælge
medlemskort i ugerne 20, 21 og 22.
Tag godt mod vores sælgere (bestyrelserne for Huset og Venneforeningen).
Der bliver udtrukket gavekort på 4 af medlemskortene og vinderne bliver offentliggjort i HUIF bladet.
Foreningen er stiftet med det formål, at personer, i form af betaling af
kontingent, kan støtte ”Huset” økonomisk.
Foreningen har ydermere 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

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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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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HOVKNUD
Fodboldstart for Oldboys
Vi er startet hårdt ud med et nederlag på 2-0 i den nystartede turnering
mod Kalvslund men det gode humør kom igen da vi startede op i grillen
og der blev serveret øl og pølser.
Hver mandag træner vi skiftevis i Lindknud og Hovborg kl 19, vi har et
godt fællesskab med masser af mandehygge og der er altid plads til flere, alle aldre og nationaliteter selvfølgelig, kontakt mig på 61 75 46 14,
hvis du kunne være interesseret.
Vi kar en fælleskasse som vi hver især bidrager til når vi drikker en øl
eller sodavand efter kamp og træning og dette overskud går til én eller
to årlige arrangementer, som er en succes hver gang. Tøv ikke med at
ringe eller skrive til mig.
Mads Thinggaard Kristensen

10

HOVKNUD
Vi er i gang, men du kan stadig nå det.
Der vil være træning hver onsdag fra kl. 16.30-17.30 på Lindknud Stadion, fra 6 år og op. Trænerne er Frederik Dalsgaard og Dorthe Jørgensen,
hjælpetræner Andreas Matthesen.
Forældre/barn Bold og leg. ⚽
Igen i år vil der være muligt for de 0-6-årige at prøve kræfter med forskellige lege og aktiviteter med og uden bold. Her skulle børnene gerne
øge glæden ved, at være aktiv sammen med andre børn og voksne. Det
eneste krav er, at børnene har en forælder, bedsteforældre eller lignende med.
De andre børnehold træner samtidig, og kan måske inspirere til, at der
kommer nogle fremtidige fodboldspillere til med tiden.
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Gitte Dalsgaard Hansen 26612902
Er du kvinde og har lyst til at spille 7- mands fodbold, så har du mulighed for at blive en del af Hovknuds damehold. Der er plads til alle lige
niveau.
Træning kl.19.00 til 20.30. Der vil være træning i Lindknud, så snart det
bliver lyst nok. Der er træning hver mandag og onsdag indtil kampene
går i gang, som typisk ligger om mandagen.
Hvis der er yderligere spørgsmål kan I kontakte Anita Trøst , 28564853
Mvh Fodboldudvalget
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KROKET
Kroket sæsonen er nu godt i gang. Vi har igen tilmeldt 3 hold i turneringen. 1 hold i m 2 og 2 hold i B 2. Der er 4 spillere på hvert hold. Vi er 16
mand der spiller så vi har lavet en turnus ordning så alle kommer til at
spille kampe. Alle kampe spilles mandage med start d. 29. april og slut
mandag d 1. juli. Eventuelle tilskuere må selv forhøre om tidspunkterne
for kampstart i de forskellige kampe da de ikke er aftalt noget endnu.
Der er plads til flere. Så hvis der er nogen, unge som ældre. Der gerne
vil prøve spillet er de velkommen til en uforpligtende prøve spil. Vi træner (næsten) hver tirsdag og torsdag fra kl. 18,00.
Kom og kik. Det er en både sjov og hyggelig fritidsaktivitet.
Erik.

HJÆLP SØGES
Vanding af sportspladserne.
Det kan se ud til at vi måske igen får en lang og tør sommer. Vores vandingsmaskine er kaput. Men vandingsanlægget er lavet til brug af 2
tommer vandrør. Hvis der skulle være nogen, der ligger inde med nogle
gamle vandingsrør er vi meget interesseret. Har du eller kender du nogen der ligger inde med sådanne rør hører vi gerne om det. Vi skal bruge ca. 5-6 sprinklerrør og lige så mange mellemrør.
Henvendelse til:

Erik Hansen
Holmeåvænget 54
6682 Hovborg
Tlf. 75 39 63 17
Mobil 21 96 01 48
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TENNIS
TENNIS 2019, NYT NYT.
Med den nye bane åbnes der igen op for muligheden for tennisspil i
Hovborg og det glæder vi os rigtig meget til.
I anledningen af den nye bane, kan du blive medlem og spille alt det du
vil på tennisbanen blot den er ledig, for sølle 200kr. i år uanset din alder.
For børn fra 10 – 18 år vil vi forsøge os med lidt træning. Det sker hver
tirsdag fra 17-18 første gang den 23. april. Pris ligeledes 200kr. Tennisketcher er en fordel, men har du ikke en og har du lyst til at prøve, så
mød op alligevel, så finder vi en du kan låne.
På tennisudvalgets vegne.
Thomas Nørager Matthesen
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BYFEST
HUSK der er byfest fra tirsdag d. 25. juni til og med
lørdag d. 29. juni.
Se det spændende program i næste udgave af bladet.
Vi glæder os til at de jer.
Festudvalget
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Dagli’Brugsens GENERALFORSAMLING
afholdes
TORSDAG DEN 9. MAJ, KL. 19:00

PÅ HOVBORG KRO
Husk dit medlemskort
Der udleveres stemmesedler efter medlemsnummer.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
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Nørre Torv 1
7200 Grindsted
75 32 00 01
Følg os på Facebook @sport24grindsted
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LOKALARKIVET
Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen.
Lørdag den 4. maj kl. 19.00.
Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen i Klelund Plantage de faldne
allierede soldater fra anden verdenskrig netop dér, hvor deres fly styrtede ned i 1944 – og hvor alle syv ombordværende blev dræbt.
Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale som de foregående år.
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 lykkedes os at få Museumsinspektør Mogens Hansen fra Bramming Lokalarkiv til at komme og fortælle. Mogens Hansen har skrevet meget om 2.
Verdenskrig, og han har ofte holdt foredrag om besættelsestiden. Aftenens foredrag kommer især til at dreje sig om følgende områder: Allierede fly over Danmark, angreb på danske mål og om tyske Luftwaffe.
Der bliver rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.
Der venter et særdeles spændende foredrag, så mød op til en hyggelig
aften, hvor man får rigtig meget at vide om luftkrigen og om besættelsestiden.
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 gæster den 4. maj kl. 20.00.
M.v.h.
Flyverhjemmeværnet og Hovborg Lokalarkiv.
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Sidsel Keibel Blom
Lindknud-Hovborg pastorat
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf. 21 46 78 31
Email: sikb@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 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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Hovborg

Lindknud

5. maj

2. søndag efter påske

9:00 IKB

12. maj

3. søndag efter påske

10:30 SKB

17. maj

Bededag.
Konfirmation

10:00 SKB

19. maj

4. søndag efter påske.
Konfirmation

26. maj

5. søndag efter påske

2. juni

6. søndag efter påske

9:00 SKB

10:30 SKB

9.juni

Pinsedag

10:30 SKB

9:00 SKB

10. juni

2. pinsedag. Der henvises til Sønderskov
11:00 ved Anna Jensen

INGEN

INGEN

16. juni

Trinitatis søndag

9:00 SKB

10:30 SKB

23. juni

1. søndag efter trinitatis. Der henvises til
Brørup Gl. kirke kl.
10:30 ved Anna Jensen

INGEN

INGEN

30. juni

2. søndag efter trinitatis

10:00 SKB
10:30 IKB

9:00 SKB

Tegn forklaring:
SKB: Sidsel Keibel Blom
IKB: Inge Klarlund Bach
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Konfirmation 2019
Det er forår, og konfirmationerne står for døren. Navnene på årets konfirmander i Hovborg og Lindknud kirker er som følger:
Lindknud kirke fredag (store bededag) den 17.05.2019 kl. 10:00:
Philip Risbøl Osther
Sofie Maribo Vase
Isabell Schøneberg Andersen
Camilla Rehmeier Damgaard
Max Buurgaard Fynbo Grarup
Luchas Emil Larsen
Lasse Bülow Jensen
Hovborg kirke søndag (4. søndag efter påske) den 19.05.2019 kl.
10:00:
Andreas Nørager Matthesen
Telegrammer
I dagene op til konfirmationerne kan telegrammer lægges i postkassen
ved graverbygningerne ved Hovborg og Lindknud kirker på eget ansvar.
Man kan selvfølgelig også aflevere dem på selve konfirmationsdagen til
graverne – på graverkontorerne.
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HOVBORG KIRKE
Redaktionen har modtaget nedenstående fra Helle Nørby:
Midt mellem flyttekasser og mange løse ender sender jeg herned en lidt
sen takkehilsen, som jeg håber du kan finde plads til i det kommende
HUIF-blad:

Mange tak for den store opmærksomhed i forbindelse med at jeg
fratrådte min stilling som sognepræst i Lindknud og Hovborg - Det
var på alle måder overvældende.
Jeg ønsker alt godt fremover.
De bedste hilsner fra
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30:
Trio Before (Hovborg)
Torsdag d. 6. juni 2019 KL. 19.30:
HoLi Choir: "THE BREXIT CONCERT" (Hovborg)
Lørdag d. 8. juni 2019 KL. 15.00:
HoLi Choir: "THE BREXIT CONCERT" (Lindknud)
Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Den danske salmeduo (Lindknud)
Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:
Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg)
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Tirsdag d. 8. oktober:
Karen Lisbeth og Holger Hansen har valgt aftenens sange

28

HOVBORG KIRKE
Koncert i Hovborg Kirke: Mandag d. 6. maj kl. 19.30
TRIOBEFORE
TRIOBEFORE udgav i 2017 deres seneste CD. Repertoiret er sange og salmer fra den
danske sangskat, og det er vigtigt for trioen at give de smukke melodier et personligt
og nyt udtryk ved at tilføje improvisationer og jazzede klange i musikken.
Repertoiret spænder bredt fra ”Skærslipperens forårssang“, ”Det dufter lysegrønt af
græs” tog ”En yndig og frydefuld sommertid”; melodier med et stort tidsspænd, hvor
komponister som Carl Nielsen og Otto Mortensen er repræsenteret med tekster af
blandt andre Grundtvig og Halfdan Rasmussen.
TRIOBEFORE er kendt for at skabe en flot koncertoplevelse, hvor tilhørerne på tværs
af generationer begejstres af et kendt repertoire, der er fornyet i kraft af smagfulde
arrangementer, baseret på respekten for det fremragende originalmateriale og kærlighed til den danske tradition og kulturarv. Nogle af melodierne har flere hundrede
år på bagen,
Koncerterne er en musikalsk rejse for tilhørerne, hvor den instrumentale musik
fremføres med et klart og enkelt, men nutidigt udtryk, og melodierne introduceres
med lette historier og anekdoter om komponist, forfatter og tiden, hvor melodierne
er skrevet. TRIOBEFORE spiller koncerter i kirker, kultur- og musikhuse og festivaller.
Sagt om TRIOBEFORE:
”Fortolkninger af kendte sange og salmer får en næsten poetisk aura i de enkle og
smukke arrangementer”, Peter Tougaard
“Der er tale om en Grand Cru-aftapning…”, Michael Pedersen, Snere Kirke
”Musik med et tvist af jazz, som giver behagelige kuldegys”, Jytte Holst
”Musikken var den
smukkeste, blandt
mange, som passede
bedst til ”Mit Danmark”, Troels Kløvedal
”Musik, så fuglende
synger”, tidligere
borgmester Flemming Knudsen
Musikerne i TRIOBEFORE: Claus Behrens,
Niels Erichsen & Peter Friis-Nielsen.
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HOVBORG KIRKE
Brørup – Lindknud og Hovborg Pastorat
indbyder til
Sogneudflugt til Videbæk Kirke og Vestjyllands
Kunstpavillion, Videbæk
Tirsdag d. 18. juni 2019.
Afgang: Brørup fra Johanneskirken kl. 12.00
Lindknud Kirke kl. 12.20
Hovborg Kirke kl. 12.40

Kl. 14.00 – 14.45 Rundvisning og fortælling
om Videbæk Kirke ved Kirkeværge Jørgen
Andersen
Kl. 15.00 – 16.30 Kaffebord og rundvisning
på Vestjyllands Kunstpavillon samt Arne
Haugen Sørensen Museum, Videbæk
På hjemvejen tager vi en lille pause ved Naturcenter Skjern Enge for en
lille forfriskning, hvorefter turen går hjemad igen.
Forventet ankomst til Hovborg kl. ca. 18.00, Lindknud kl. ca. 18.15, Brørup kl. ca. 18.30.
Tilmelding senest d. 11.juni 2019 til Erling Skovsgaard, Tlf. 21120024
Mail: e.skovsgaard@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Hovborg Menighedsråd, Erling, Eva og Karin
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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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Fantastisk åbningsfest
Hovborg Brugsforening har fået en fantastisk ansigtsløftning, og fremstår nu som en moderne mad butik, med god plads til det lokale.

Der skal lyde en stor tak til alle de fremmødte, da snoren blev klippet.
Vi vil også gerne takke vores fantastiske kunder for deres tålmodighed
under vores ombygning, der skal også lyde en stor tak til Brugsens Venner & personalet, uden jer var det ikke lykkes at få et så fantastisk resultat.
Vi har fået flere nye varer i butikken:
Der er kommet en ny køler med lækker ost fra Ullerslev Oste, vi har fået
Ringridder pølser fra Carl Vollstedts EFTF. Vi har fået mere af den lækre
te fra VildMedTe, der er laver en afdeling med sukkerfri varer, veganskevarer samt glutenfri varer, samtidig er der kommet mere plads og
flere varer i de afdelinger vi har flyttet rundt på.

På gensyn
I DIN butik
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang maj - juni 2019
Onsdag den 1. maj kl. 14.00 – 16.00
Generalforsamling for Bøgevangs Brugergruppe.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til brugergruppen. På valg er Margit Poulsen,
Ketty Sørensen og Karen Hansen. Alle er villige til genvalg.
6. Valg af suppleanter og bilagskontrollanter
7. Evt
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i
hænde senest tirsdag den 23. april.
Onsdag den 8. maj Kl. 14.00 – 16.00
Spil i haven
Vi finder vores udendørs spil frem og har en eftermiddag med kaffe, hygge og snak. For som Pippi Langstrømpe siger, man skal holde snakken i gang.
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

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/
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BØGEVANG
Onsdag den 15. maj kl. 13.30 – 16.30
Baldersbæk Plantage med Holger Grumme, vil fortælle om områdets
restaurering, natur og historie. Vi håber også, rododendronen blomstrer. Tilmelding senest mandag den 13. maj. Pris 80 kr. (rundvisningen
koster 70 kr., som går til områdets vedligehold)
Onsdag den 22. maj kl. 18.00
Forårsfest . God mad ( 2 retter plus kaffe med småkager) og godt selskab. Vi får besøg af 3 spillefolk med harmonikaer, vaskebræt og savklinge. Drikkevarer kan købes. Tilmelding senest mandag den 20. maj.
Pris 150 kr.
Onsdag den 29. maj kl. 14.00 - 16.00
Ud at gå med kaffekurven. Vi går en times tid rundt på stierne ved Hovborg og slutter med kaffe. Tilmelding senest 27. maj. Pris 20 kr.
Onsdag den 5. juni kl. 13.00 – 17.00
Grundlovsdag på Rødding Højskole. Vi kører kl. 13.00 og får på den
måde mulighed for at høre højskolens kor, se gymnastikopvisning og
høre Ahmed Akkari, frimenighedspræst Mette Geil og forstander
Mads Rykind-Eriksen holde grundlovstaler. Vi har tæpper og kaffekurv med samt et par klapstole. Det foregår på Højskoleengen, og
man kan købe is, pølser m.m. på pladsen, hvis man har lyst. Vi kører
hjem igen 16.30. Tilmelding senest mandag den 3. juni.
Pris 100 kr. (det koster 75 kr. at deltage på Højskoleengen)
SE HER:
Vores torsdagsture bliver her i 2019 til tirsdagsture.
Vi starter tirsdag den 7. maj og kører ud i det blå hver tirsdag kl. 9.30,
hvis vi er mindst 5 personer.
Ferietur med Bøgevang.
Turen går i år til Sæby 19.– 22. august. Vi skal bo på Sæby vandrehjem,
og turen indeholder bl.a. en dagstur til Læsø. I næste nummer kommer
der pris, tilmeldingsfrist og nærmere om programmet.
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PRÆMIESPIL

40

AKTIVITETSKALENDER
04.05.19
06.05.19
07.05.19
09.05.19
23.05.19
17.05.19
19.05.19
24.05.19
06.06.19
08.06.19
18.06.19
Uge 26
08.08.19
16.08.19
19.09.19
08.10.19
09.10.19
05.11.19
22.04.20

Kl. 20.00 4. maj arrangement. Arr. Lokalarkiv
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Trio Before
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling i Dagli Brugsen, på Kroen
Kl. 18.00 Skolefest Holmeåskolen
Konfirmation Lindknud Kirke
Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 16 til 25.05.19 kl. 16, LAN –party u HUSER, arr. HUIF
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, HoLi Choir
Kl. 15.00 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, HoLi Choir
Sogneudflugt, Hovborg-Lindknud Pastorat samt Brørup Pastorat
BYFEST fra tirsdag d. 25. juni til og med lørdag d. 29. juni
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, Den danske salmedue
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Krike, Karen Lisbeth og Holger Hansen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor

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.
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INDLEVERINGSFRISTER
2019
Torsdag d. 23. maj
Torsdag d. 18. juli
Torsdag d. 22. aug.
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 23
Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 36
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 49
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.
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Åbent alle dage

7:30 – 19:00

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk
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