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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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d. 1.-2. april
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NYT FRA HUIF
Siden sidste blad har vi afholdt generalforsamling. Det var en god aften
med de fremmødte, som bød på indholdsrige dialoger, frivilligt sammenhold, gensyn og som vanligt sluttede vi af med lidt at spise fra kroen.
Et af punkterne på dagsordenen var valg af medlemmer til forretningsudvalget. Mads har valgt at træde ud af forretningsudvalget efter en
årrække, hvor han i den grad har taget stor del i HUIF. Der skal lyde en
stor tak til Mads for hans indsats, og det glæder os meget at Mads bibeholder flere af sine opgaver, herunder som udvalgsformand for fodbold. Det betød jo ligeledes at der skulle findes en ny til forretningsudvalget. Det har før været svært, og vi må erkende at det er svært igen.
Vi kan i hvert fald konstatere, at ingen interesserede mødte op til generalforsamling. Personligt har jeg nu været med i 2 år, og egentlig forstår
jeg nok ikke hvorfor vi oplever denne mangel. Som en del af HUIF har
jeg fået en masse nye bekendtskaber, jeg kan følge med i hvad der rører sig i lokalområdet, min mening bliver værdsat uanset om andre er
enige og vigtigst af alt tror jeg på, at min tilstedeværelse – såvel som
andre frivillige i HUIF’s tilstedeværelse – rent faktisk gør en forskel. Hvis
du, eller en du kender, synes det lyder spændende at være med i er jeg
klar på mail eller telefon.
Det betyder, at Thomas, som er suppleant i forretningsudvalget, er indtrådt igen efter et års ”pause” indtil der er fundet en ny, som kan indtræde i stedet for – velkommen tilbage. Med Thomas på holdet har vi
derfor haft mulighed for at konstituere os, og det har vi gjort som
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NYT FRA HUIF
følger:
Formand:
Charlotte Jacobsen Korntved
Næstformand: Tore Nielsen
Sekretær:
Thomas Nørager Matthesen (1. suppleant,
er ak-tiv indtil der er fundet en ny)
Medlem:
Nella Benedictus
Et emne vi har haft op et par gange er vores petanque-område. Med
undtagelse af byfest bliver den tilnærmelsesvist aldrig brugt, og det tager både tid og penge at vedligeholde banerne. Erik har derfor tidligere
spurgt efter ideer, som pladsen kan udnyttes til, så den vil give mere
værdi for os lokale. HUIF har endnu ikke truffet en beslutning om hvad
er skal ske, så kom gerne med input og ønsker til området.
Og så er der jo byfesten. Den er vi vist mange der har savnet. Festudvalget er i fuld gang og det er glædeligt at vi med sikkerhed kan sige at
Hovborg Byfest afholdes onsdag-lørdag i uge 26. Der er et indlæg om
byfesten her i bladet og der arbejdes ligeledes intensivt på de sidste detaljer til et endeligt program. Vi mangler også til byfesten frivillige hænder til vagter i baren mv, læs ligeledes mere herom senere i bladet og
tag gerne fat i festudvalget. Uanset håber jeg vi ses til en tiltrængt byfest.
For første gang siden covid-19 gjorde sit indtog skal vi således også uddele Hov Hov Potten i år. Der kommer mere om det i næste blad, så læg
hovedet i blød: Kender du en der har gjort eller gør meget for HUIF,
som du vil indstille?
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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
Som en sidste ting vil jeg gerne lige slå et slag for en helt anden måde at
støtte HUIF på. Vi er så heldige at have en god sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland. Udover vores ”faste” sponsorat modtager HUIF
således penge, når nogle flytter sit engagement til sparekassen og henviser til HUIF. Er det en hel familie der flytter, honoreres HUIF med 1000
kr i sponsorat. Det er bestemt også værd at tage med.

De bedste hilsner fra
Charlotte og forretningsudvalget.

Hurra! Vi har fået 18.584 kr. fra Hovborg Brugsforening og
OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor
mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider.
Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan
mærkes i klubkassen.
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BYFEST
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BYFEST
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Formandens klumme
Så blev det maj og det grønnes omkring os med hastige skridt.
Generalforsamling
Vi vil gerne invitere alle medlemmer til vores generalforsamling den 10.
Maj på Hovborg Kro kl. 19.00.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne.
Formand Søren Ramsgaard og Sekretær Edwin van Kouwen er på valg,
og de modtager begge genvalg. Vi håber på stor deltagelse.
Brugsen er vært ved kaffe og kage.
OK tank anlæg
Vi har i bestyrelsen desværre været nødt til at tage beslutning om, at vi
lukker for brug af seddelautomaten, så det herefter kan betales med
betalingskort og OK App’en, vi har været nødt til at træffe denne beslutning, da der ikke bliver brugt ret mange
kontanter og udgifterne til forsikring og
vedligehold af seddelautomaten langt
overstiger indtægterne. Beslutningen er
truffet og seddelautomaten bliver fjernet
i løbet af de næste måneder, vi kan desværre ikke få en dato for ændringen. Vi
håber i stadigvæk vil tanke uden kontanter. Betina og personalet kan være behjælpelig med spørgsmål vedrørende OK
app’en o.s.v.
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Prisændringer
Vi har i løbet af april måned været nødt til at foretage en stor del prisændringer på varerne i butikken, desværre er de fleste gået op, dette
skyldtes vareknaphed på verdensmarkedet p.g.a. af Ukraine situationen
og forstyrrelser af forsyningslinjerne rundt om i verden, som i kan se
hver dag gælder dette også på brændstof. Vi er kede af denne udvikling,
men vi har ingen mulighed for at ændre på det.

Manglende omsætning
Vi er desværre kommet dårlig fra start her i det nye år, vi mangler simpelthen omsætning. Vi forstår godt, at man gerne vil spare midt i denne
uvished som præger vores daglig dag, og uvisheden om vores energiregning og generelt højere omkostninger, men vi vil gerne appellere til
at man lægger så meget handel som muligt i Brugsen, for sker der ikke
en bedring så ”spiser” vi af vores egenkapital, og så er Brugsens eksistens i fare, da egenkapitalen ikke er så stor. Får vi ikke hævet omsætningen, så har vi kun egenkapital til 2 års drift, og så må vi lukke. Så lad
os alle handle lidt mere, for at bevare vores Brugs i byen.
Grillfest
I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 12. august, da holder vi
grillfest på Brugsens parkeringsplads, der vil være Irsk Folkemusik, grillmad og øl, vin og sodavand.
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Vi glæder os til en hyggelig aften med god stemning og en masse god
snak.

Nye Åbningstider
Den 1. september ændrer vi Brugsens åbningstider til at være fra 7,30
til 18,00 hver dag. Vi skærer den sidste time væk hver aften, da vi her
ikke har en omsætning der står mål med omkostningerne. Vi håber på
forståelse for denne ændring.

På bestyrelsens vegne
Erik Therkelsen
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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LOKALARKIVET
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HALLØJWEEKEND

Halløjweekend - Lindknud
65 børn var til Halløjweekend i Lindknud den 1. og 2. april.
Vi begyndte med pølsehorn, frugt og saft. Derefter var der forskellige
aktiviteter - vi skød på hinanden med yoghurt og kastede
æg til hinanden. Vi løb hurtigt
med kartofler på en ske. Vi spiste flødeboller på tid, så hvor
mange mariekiks vi kunne have
i munden på en gang og dystede om hvem der hurtigst kunne spise snørebånd uden at
bruge hænderne. I løbet af
eftermiddagen var der kage
til både børn og voksne. Inden aftensmaden nåede
hoppeborgen at blive pustet
op og taget i brug.
Aftenen bød på hoppeborg,
fri leg i hallen, neglelak og
mulighed for at tegne i
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HALLØJWEEKEND
cafeteriet. De yngste var de første til at se film og få slik og chips. De
ældste var på aftenløb og da de kom tilbage fra aftenløbet, så de også
film og spiste chips og slik, inden vi
sagde godnat.
Lørdag morgen havde vi igen gang i
hoppeborgen og tegneriet, inden der
skulle ryddes op og alle skulle hjem.
Tak til alle frivillige der hjalp i forbindelse med Halløjweekenden, uden
Jer kan det ikke lade sig gøre.
Tak til alle børnene der har lyst til at
deltage år efter år.
Halløjweekend arrangeres af HUIF, LGU og Støtteforening for Holmeå
Børnecenter. Leje af hoppeborg er betalt af midler fra den tidligere rideklub i Hovborg.
Næste arrangement er Hurlumhejweekend i Hovborg til efteråret.
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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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BYFEST
Fodbold for alle fredag til byfest.
Kom og vær med til fodbold og fest fredag aften d. 1. juli, kl
18, vi starter med en turnering, efterfulgt af en fest.
Vi vil som udgangspunkt spille 7 mod
7, i Damer og Oldboys.
Vi har spillet mix fodbold før med stor
succes, så det er ikke udelukket at vi
gør det igen.
Tilmeld dit hold til mig.
Kontakt Mads Kristensen på 61 75 46 13

LOKALRÅDET

HOVBORG

Åbent lokalrådsmøde i maj
Tirsdag den 17. maj kl 19, i Aktivitets ”HUSET”
Alle der interesserede kan deltage.
Dagsorden:
1. Velkommen
2. Siden sidst
3. Kartoffelfestival
4. Status vedr. minigolf of autocamper plads
5. Forslag til punkter vedr. dialog møde med kommune.
6. Evt.
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KROCKET
Krocket turneringen er nu godt i gang, og det er sommer
vejret også. På grund af påsken startede turneringen onsdag d. 20 april.
Ellers er mandag den normale spilledag. Der var dog kun 1 hold der
startede på dagen. Det var vores 2 hold i b 2. Holdet kom hæderlig fra
start idet det blev til 2-2 mod Skads Andrup. Alle 3 hold skal spille 8
kampe i år. Kamp tidspunkter er ikke endelig fastlagt endnu, hvis der er
nogen der gerne vil overvære kampene så kontakt mig eller en af spillerne for tidspunkter og dato. Sidste kampdag er d. 20/6.
Erik Hansen

PETANQUE
Der er åbenbart ingen interesse for spille Petanque mere.
HUIF bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge banerne. Hvis ikke
der kommer nogen seriøse henvendelser om bevaring af banerne senest d. 10 maj, fjernes hegnet omkring banerne i første omgang.
Hvad skal vi så med bane arealet ? Er der nogen der har et forslag til
hvad det evt. kan bruges hører vi gerne fra jer.
Henvendelse til Erik Hansen tlf. 21960485 eller HUIF´s Forretningsudvalget.
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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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TENNIS
TENNISOPSTART
Foråret er kommet og tennisbanen er klar til at blive brugt.
Det betyder at der igen nu må spilles tennis, er den ledig, må den bruges. Det koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som betales over
klubmodul. https://hovborguif.klub-modul.dk
Hovborg UIF tilbyder ligeledes brug af tennisbanen på dagsbasis.
Det koster 30.kr at bruge banen i én time hvis man ikke er medlem i forvejen. Ved betaling for én time overføres på mobilepay til 90799 Hovborg UIF. Skriv tennis i emnefeltet.
Hver tirsdag er træning for børn, fra 16.30 – 17.30 / 17.30 – 18.30. Det
koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som betales over klubmodul. Første gang tirsdag den 26. april. Hvis man går til tennistræning,
må man ligeledes bruge banen, alt det man vil.
Banen bookes via facebook søg efter Hovborg Tennis.

Thomas Nørager Matthesen
Tlf.: 4160 1134
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LOKALARKIVET
Husk Lokalarkivets foredrag:
”De hvide busser og folkene bag”
Onsdag den 4. maj kl. 20.00 i ”Huset”
Ca. kl. 19.30 , - umiddelbart efter mindehøjtideligheden i Klelund plantage - inviterer Hovborg Lokalarkiv på kaffe og kage
og et spændende foredrag ved Arne Doktor fra Ans.
Hør den gribende fortælling og se billeder af den heltemodige
redningsaktion for at få danske og norske fanger ud fra tyske
koncentrationslejre i de kaotiske dage lige før 2. verdenskrig
sluttede.
Pris for kaffe, kage og foredrag 50 kr.
Hovborg Lokalarkiv
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VENNEFORENINGEN
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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
8-5-22
13-5-22

Kirkedag
3. s. e. påske
Bededag

15-5-22

4. s. e. påske

22-5-22
26-5-22

5. s. e. påske
Kristi himmelfarts
dag
6. s. e. påske
Pinsedag

29-5-22
5-6-22

Hovborg Kirke
9.00 DK
10.00 DK*
Konfirmation

Lindknud Kirke
10.30 DK

10.00 DK*
Konfirmation

9.00 SB
10.30 DK
9.00 DK
10.30 DK

9.00 DK

* Kirkekoret medvirker.
DK: Dorte Kirkegaard
SB: Sidsel Keibel Blom
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Årets konfirmander
Nu nærmer konfirmationerne sig, og her offentliggøres navnene på alle
konfirmanderne. Det er altid en festdag, når der er konfirmation og
samtidig lidt vemodigt for mig at sige farvel til de skønne unge mennesker efter så mange hyggelige timer sammen. Det har igen i år været en
fornøjelse at være sammen med dem. Vi mødes jo heldigvis indimellem
efterfølgende – og det er altid dejligt med et gensyn.
Vi glæder os rigtig meget til to super gode konfirmationsdage.
Telegrammer:
Telegrammer kan puttes i postkassen i ugen op til konfirmationen eller
afleveres om formiddagen på konfirmationsdagen på graverkontoret
fra kl. 8.00. Husk at skrive navn på kuverterne. Telegrammerne afhentes af konfirmanderne på konfirmationsdagen.
Konfirmation i Hovborg Kirke den 13. maj kl. 10.00:
Gustav Nørager Matthesen
Jonas Kristensen Boisen
Oliver Ravn Georgsson
Konfirmation i Lindknud Kirke den 15. maj kl. 10.00:
Anna Kyed Nielsen
Christian Brink Rehmeier
Daniel Kirkegaard
Elise Kyed Nielsen
Ida Louise Muxoll Enemark
Jasmin Manly Egelund
Josefine Merrild Lippert Nielsen
Mie Brus Pedersen
Oliver Dalsgaard Hansen
Oliver Kristoffer Holm Jørgensen
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HOVBORG KIRKE
Nu kommer Esbjergevangeliet til Lindknud Kirke
Fra den 31. maj og tre uger frem kan Esbjergevangeliet ses i Lindknud
Kirke.
Esbjergevangeliet er et 40 meter langt vægmaleri om kristendommens
fortællinger. Det er et kunstværk præget af en sprudlende fortællestil,
hvor Bibelens univers og nutidens univers smelter sammen. Kunstneren
Erik Hagen stiller herved en række humoristiske, provokerende og
spændende spørgsmål til den, der ser på billedet.
Alle er velkomne til at komme og se Esbjergevangeliet i perioden – fx:
Den 1. juni kl. 19.00: ”Samvær og Fællessang” i Lindknud Kirke.
Den 5. juni kl. 9.00: Gudstjeneste pinsedag i Lindknud Kirke.
Den 12. juni kl. 10.30: Gudstjeneste i Lindknud Kirke.
Man kan også gå ind i kirken og se kunstværket på et andet tidspunkt i
perioden.
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
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HOVBORG KIRKE
Dåbsklude til Hovborg og Lindknud Kirker
Kan du hækle ??
Menighedsrådene ved kirkerne har vedtaget, at der fremover
skal anvendes hæklede dåbsklude ved dåb.
Vi har derfor brug for din hjælp, dig som elsker at hækle.
Hvis du har lyst til at hjælpe med at hækle dåbskludene til
Hovborg Kirke, så henvend dig til Doris på 61546364 for at
høre nærmere.
Garn og opskrift har vi
klar, det eneste du skal
selv skal have er hæklenål nr. 2,5.
Med venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang. Brugergruppen 75388009/20433787
Brugergruppen Bøgevang har efter generalforsamlingen konstitueret
sig:
Formand
: Elisabeth Hansen
Næstformand : Ketty Sørensen
Sekretær
: Kirsten Olesen
Kasserer
: Jytte Madsen
Bestyrelsesmedlemmer
: Eva Marie Rasmussen
Egon Pedersen
Karen Hansen
Lilian Toft
Onsdag den 4. maj kl. 13.30 – 16.00
Ud for at se om bøgen er sprunget ud.
Vi kører en skovtur ud med kaffekurven. Hvor vi tager hen afhænger lidt
af vejr og vind.
Tilmelding senest mandag den 2. Maj. Pris 50 kr.
Onsdag den 11. maj kl. 13.30 – 16.00
Tulipaner i Fole.
Vi kører til Fole og nyder synet af tusindvis af smukke tulipaner i alle
farver. Vi går lidt rundt og har kaffekurven med.
Tilmelding senest mandag den 9. maj. Pris 60 kr for transport og kaffe.
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BØGEVANG
Onsdag den 18. maj kl. 14.00 – 16.00.
Krolf på Knudsmindevej.
Traditionen tro, mødes vi ved Knudsmindevej 16 og tager en dyst
i krolf og Stigegolf. Bagefter er der kaffebord.
Onsdag den 25. maj kl. 13.00 – 17.00
Besøg hos Krukkekompagniet i Ådum
Vi får en fortælling om firmaets start og hverdag. Hvor kommer alle
disse krukker mon fra. Vi har kaffekurven med, og der vil naturligvis
være mulighed for at se butikken med de mange krukker, kurve og
blomster.
Tilmelding senest mandag 23. maj. Pris 80 kr. for kørsel og kaffe.
Onsdag den 1. 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.

Tirsdagsture – kom og vær med.
Tirsdag den 3. maj starter vi igen med tirsdagsture. Vi starter Laurids
og kører ud i det blå med kaffekurven.
Vi nyder synet af forårets og sommerens komme og finder et godt sted
med borde og bænke til at nyde kaffen.
Vi kører 9.30 og er hjemme igen ca. kl. 11.30
Ingen tilmelding. Pris 30 kr.
Vi kører tirsdagsture frem til og med 28. juni.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
04.05.22
10.05.22
13.05.22
15.05.22
17.05.22
18.05.22
19.05.22
20.05.22
22.05.22
28.05.22
Uge 26
11.08.22
15.09.22
26.10.22
29.10.22
15.11.22

Kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage
Generalforsamling Dagli´Brugsen, på Hovborg Kro
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 19.00 Åbent lokalrådsmøde i HUSET
Kl. 17.00 Hvordan skal affaldet sorteres ? I HUSET
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
Grøn Studie tur Arr: div foreninger
Kl. 10.30 De små synger i Hovborg Kirke
MUDRUN i Lindknud, arr.: LGU
fra d. 26.06 til d. 02.07.22 Byfest
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
25 års jubilæumsfest for HUSET
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.
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INDLEVERINGSFRISTER
Torsdag d. 19. maj
Torsdag d. 21. juli
Torsdag d. 18. aug.
Torsdag d. 22. sept.
Torsdag d. 20. okt.
Torsdag d. 17. nov.

Blad udkommer i uge 22
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

50

51

52

