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

Åbent alle dage 

7:30 – 19:00 

Din lokale service butik 
Vi støtter lokalt 
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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Jeanette Hagen 5044 9605 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Helle Thomsen 2171 9784  

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Revy : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Thomas Matthesen 4160 1134 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 17. marts 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

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

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Mads Kristensen  6175 4613 
Nella Benedictus   3054 3028  
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
 
Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 
 

   Nr. 2                   43. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Forår i haven 

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

For første gang i snart 2 år er der ikke begrænsninger i forhold til davæ-

rende corona-pandemi, og det skal da fejres! Det betyder, at vi endelig 

kan indkalde til generalforsamling – mere herom senere i bladet. 

Da en af vores trofaste medlemmer i forretningsudvalget har  

valgt at takke af for denne omgang, søger vi nu efter et nyt medlem. 

Forventninger fra HUIF er egentlig ret simple: at bidrage med det, der 

giver mening for en selv og med HUIF for øje. Det er en opgave på frivil-

lig basis der på rigtig mange måder giver meget til den lokale forankring 

i og omkring Hovborg, og hvor samarbejde er helt i højsæde. Desuden 

er vi et ret nyt team i forretningsudvalget, så det er muligt at være med 

til at forme inden for de regler og retningslinjer der er. Tag endelig fat i 

en af os, hvis du vil høre mere. 

Herudover er der for alvor gang i aktiviteterne igen. Blandt andet er der 

igen planlagt et LAN-arrangement d. 18-19 marts, fitness er i fuld gang 

med Mandehørm del 2, og det er fantastisk igen at se det summer i og 

omkring Huset, og tiltagene fra de frivillige igen finder frem til alle i 

Hovborg. Skulle der sidde en derude, som kunne tænke sig at være 

med til nogle af vores gode tilbud, men er i tvivl om hvordan og hvorle-

des, så tøv ikke med at tage fat i vores udvalgsformænd, som jeg er sik-

ker på gerne vil hjælpe jer i gang. 
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Efter aflysning de forgangne 2 år, er byfest-udvalget igen begyndt at 

snakke om årets byfest. Det er en begivenhed vi alle håber kan løbe af 

stablen, men intet er fastlagt, da det selvsagt er en uge der kræver rig-

tig meget planlægning. Også i byfestudvalget leder de efter flere med-

lemmer. Her er der mulighed for at være med til at arrangere og afhol-

de en fest-uge, hvor hele Hovborg er inviteret og hvor smil og grin bliver 

delt vidt og bredt. Tag endelig fat i os, hvis du vil være med. 

Fra forretningsudvalget håber vi at 2022 bliver året, hvor vi igen kan 

samles, være sammen og dyrke vores sociale tarv – og indtil videre ser 

det lovende ud. 

P.S. Skulle hilse fra præmiespilsudvalget, og sige at de i denne uge be-

gynder at sende deres sælgere ud. Der vil 

som altid blive udtrukket 12 gange. 

 

De bedste hilsner fra 

Charlotte og forretningsudvalget  

NYT FRA HUIF 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net


7 

Hovborg UIF afholder 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING, tirsdag den 22. februar 

2022 klokken 19,00 i Aktivitetshuset, Hovborg 
 

Dagsorden for HUIF’s generalforsamling 
 

1.  Valg af dirigent og referent  
2.  Aflæggelse af beretninger fra udvalgene 
3.  Fremlæggelse af årsregnskab  
4.  Indkomne forslag NB! Forslag afleveres skriftligt og med under-

skrift til formanden senest 14. marts 2022  
5.  Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammen-

sætning  
6.  Valg af forretningsudvalgsmedlemmer  
    På valg er: Mads T. Kristensen (modtager ikke genvalg)  
     Charlotte Jacobsen Korntved 
7.  Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget  
    (pt. Thomas Matthesen & Tina Jønsson)  
8.  Valg af revisor  
    På valg er:  Lars Lund Petersen  
 Valg af revisorsuppleant  
    (pt. Karin Kamp) 
 9.  Eventuelt 

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

Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød. 
 

Vel mødt 
HUIF 

NYT FRA HUIF 
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BORGERFORENINGEN 

Hovborg Borgerforening afholder ordinær  
generalforsamling 23. marts, i HUSET 

 

I forlængelse af Kartoffelfestivalens fællesspisning, onsdag den 23. 
marts i Huset kl. 17.30, indkaldes alle til generalforsamling samme sted 
ca. kl. 20.15. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vores formand er rejst fra byen, og Kirsten Bruun modtager ikke gen-
valg. 
 

I en aktiv by som Hovborg mener vi at der også er brug for en borgerfor-
ening, men vi har hårdt brug for dig. Vil du være med til at bevare og 
styrke Hovborg Borgerforening, så mød op den 23. 
Foruden valg af  bestyrelsesmedlemmer, ønsker vi nedsat en lille grup-
pe som kan komme med ideer til aktiviteter i Borgerforeningen. 
 

Foruden vores januarfest ( som vi på 3. år har måttet udsætte,) står bor-
gerforeningen for byens julebelysning og Sct. Hans i krohaven. Vi ejer 
det lille anlæg bag Dagli´Brugsen hvor der før har været afholdt grund-
lovsmøder, så derfor, mød op og vær med til at bevare Hovborg Borger-
forening. 
 

Forny eller tegn dit medlemsskab ved indbetaling af kr. 100,- pr. hus-
stand eller kr. 50,- for enkeltmedlemmer på MobilePay 741111 eller 
konto 6233 0750033113 
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E-SPORT 



10 

 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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KUNST SKAL SES I “HUSET” 
 

Nyd de mange fotos, der viser vor smukke natur omkring Hovborg. 
 

Men hvis du er Rødhættes bedstemor og besøger vor nye udstilling i 
perioden 3. feb. og indtil omk. 1. maj, skal du forinden være klar over, 
at du nok kan pådrage dig voldsomme traumer og søvnløse nætter.  
 

Hanne Jette Guttesens Færøbilleder blev hentet 3. februar, og samme 
dag blev naturbilleder hængt op. Alle billeder “skudt” af Jakob Bramm 
Jensen.  

Jakob skriver om sig selv:  

 “Jeg arbejder til dagligt på et opholdssted for unge. 

Særligt naturen i mit nærområde har min store interesse. Billederne til 

denne udstilling er alle taget i og omkring Hovborg. 

Det at bevæge mig rundt i naturen, følge dyrelivet og de forskellige års-
tider, er noget, jeg har elsket, siden jeg var barn. Det giver mig bl.a. ro, 
mulighed for fordybelse og er med til at styrke mine sanser. 

 

KUNSTFORENING 
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At have kameraet med, motiverer mig endnu mere til at komme ud på  

jagt efter oplevelser i naturen. Billederne giver mig samtidig en mulig-
hed for at dele mine oplevelser med andre. 

Alle de udstillede billeder er til salg. De kan  laves i forskellige størrelser 
og trykkes på mange måder. 

Se evt. flere billeder på jbj-foto.dk, Tlf.: 23440815” 
 

Holmeå Kunstforening takker Hanne Jette Guttesen for den smukke  

udstilling, der har prydet lokalet siden oktober. og vi takker dig Jakob, 
fordi du vil dele dine pragt- billeder med hele byen. 

Alle - undtagen Rødhættes bedstemor - vil nok efter et besøg i “Huset” 

blive inspireret til selv at opsøge naturoplevelser. 

*** 

 

  FERNISERING 

Mandag d. 28. februar mellem kl. 17.00 og kl. 19.00 afholder vi fernise-
ring af udstillingen. Jakob vil være til stede og fortælle kort 

om fotokunst og om udstillingen. 

 

Venlig hilsen  

Holmeå Kunstforening                                                                 

TB 

KUNSTFORENING 
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FASTELAVNSFEST 2022 

Søndag den 27. februar  

i HUSET i Hovborg. 

 
Vi starter udklædte i Hovborg kirke til familie-
gudstjeneste kl. 13.30 herefter går vi til hallen, 
hvor vi slår katten af tønder og hygger os med 

saft/kaffe og kager. 

 

Underholdning med forskellige lege og konkurrencer 

 

Kom og få en herlig familiedag, hvor alle er udklædte  

(meget gerne også de voksne). 

   

Med venlig hilsen 

LGU, Lindknudhallen, Huset i Hovborg og  

Husets Venneforening 

FASTELAVN 
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Formandens klumme  
Lige som sidste gang jeg skrev denne klumme er de Olympiske Lege i 
gang igen. Denne gang vintereditionen i Beijing.  

 
 
 
 
Og fastelavn er lige om hjørnet…. Har I allerede smagt de dejlige faste-
lavnsboller fra Brugsen?  

Så er 2022 godt i gang. Det betyder også at vi ser tilbage på 2021, et år 
med mange begivenheder for vores Brugs. Et år med covid-19, et år 
med færre turister, et år med uddelerskift og et år med endnu en OK 
konkurrence.  
Den endte på en lige så positiv måde: der blev købt 0,92% mere brænd-
stof med OK-kort eller OK-appen end i 2020. Og det gav en fin præmie 
til Hovborg Brugsforening på 30.000 kr. Penge der kan godt bruges i 
regnskabet for det pressede år 2021. Derfor takker vi alle jer der har 
været med at støtte både HUIF med sponsorkroner og Dagli’Brugsen 
med præmien. 
Vi er spændte på at se hvordan årsregnskab for 2021 kommer til at se 
ud. Det ved vi ikke endnu, fordi Coop er i gang med årsafslutningen. Det 
tyder på at 2021 har været et hårdt år. Vores omsætning i butikken gik 
en smule ned, imens den totale omsætning gik op på grund af de høje 
brændstofpriser.   
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Derfor vil vi i 2022 gøre endnu mere for at Dagli’Brugsen er en attraktiv 
butik for alle os i Hovborg og omegn. En ren og pæn butik hvor det er 
rart at komme. En butik hvor det er sikkert at komme – Danmark er 
genåbnet, dog forsætter vi med at passe på hinanden. En butik hvor 
man finder de varer man har behov for, men også en butik hvor man 
finder inspiration og nye varer. En butik hvor man møder glade medar-
bejdere og træffer sin medborgere. En butik hvor man ikke blot henter 
sin pakke og køber den liter mælk man har glemt.  
Det er vigtigt for os, at vi har de varer i gerne vil købe – både til hverdag 
og til weekenden. Vil I derfor være søde at fortælle Betina, eller en af 
hendes medarbejdere, hvad I kan tænke jer eller mangler? På den må-
de kan vi servicere jer endnu bedre! 

 
I 2022 er vi fortsat nødt til at nedbringe vores omkostninger. Derfor er 
vi startet et eksperiment hvor der er en del timer i butikken hvor der 
kun er én medarbejder. I denne tidsramme har medarbejderen fokus på 
kundeservice og ikke på at fylde varer på hylder. En tom hylde betyder  
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ikke altid at varen er udsolgt, så spørg blot medarbejderen om den er 
på lager.  

De fleste varer leveres til butikken om torsdagen. Så hvis du har lyst til 
at give en hånd med til at sætte varer på plads en torsdag eller fre-
dag… så kan du blive medlem af vores støtte- og hjælpeforening 
”Brugsens Venner”. Betina fortæller gerne mere om det. 
 
Vi glæder os at se jer i Brugsen til en god handel. 
 

På bestyrelsens vegne. 
Edwin van Kouwen 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 

Salg af diverse trævarer 
 

Støtteforeningen for hele børnecentret, vuggestue, børnehaver, sfo og 
skolen har som sædvanligt diverse trævarer til salg. Overskuddet går til 
udflugter/oplevelsesture, legetøj, arbejdsdage med forældre og børn 
når de forskellige afdelinger trænger til nogle forbedringer og meget 
andet. 
Som de fleste nok har bemærket, er der sket ret voldsomme prisstig-
ninger på materialer til fremstilling af træprodukterne. Derfor er vi 
nødt til at sætte salgsprisen op uden dog at blive voldsomt dyrt, ar-
bejdsprocessen med fremstillingen har altid været frivillig og dermed 
gratis. 
Fuglekasser, insekthoteller, højbede, bænke, stigegolf + meget mere 
kan købes hos os. 
Send mail til kurtvad@hotmail.com eller tlf. 30301401. Man er velkom-
men til at besøge os på Grønagervej 8, 6682 Hovborg. 

mailto:kurtvad@hotmail.com
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Krocket Februar 2022. 

Nu har vi vel næsten forår. Der er dog stadigvæk halvkoldt der 

ude. Kulden har dog ikke holdt folk væk fra banerne. Den. 15. 

februar var der således 12 mand der var ude at svinge køller-

ne. Vi skal snart til at finde ud af om vi stadig kan stille med 3 

hold i turneringen. Alderen begynder snart at trykke. Så hvis 

der er nogen der gerne vil prøve spillet er de hjertelig vel-

kommen til nogle uforpligtende besøg på banerne. Vi træner i 

øjeblikket tirsdag eftermiddag fra kl. 13,30. Vi har køller man 

kan låne.   Når sommertiden starter og vi kan se om aftenen 

igen spilles der tirsdage og torsdage fra kl. 18,00. Kik endelig 

forbi hvis du savner lidt hyggelig samvær.                                                                                   

                                                                  Erik Hansen. 

KROCKET 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Kom og hør nyt om dette års Kartoffelfestival og ikke mindst hvad Bo-
gense har fået ud af deres Rosenfestival. 
  

Det sker, når Lokalrådet inviterer til årets første 
  

FÆLLESSPISNING  
23. marts 2022 kl. 17.30 – 20.00 i Huset 

  

Nu tænker du måske, hvad har roser med kartofler at gøre? Svaret er at 
der ikke umiddelbart noget til fælles. Vi skal høre hvordan Rosenfestiva-
len har udviklet sig fra de første år med 200 – 300 gæster til nu, hvor 
der kommer mere end 20.000 gæster til deres festival. Vi kommer også 
til at høre hvad det har betydet for Bogense by, for lokalområdet og for 
kommunen. 
  

Hovborg Kro leverer en meget velsmagende kartoffelsuppe til spisnin-
gen vi arbejder på at der også bliver mulighed for at købe en kartoffeløl 
til. 
  

Venneforeningen og HUSET sikrer at aftenen forløber godt og de har 
også sørget for at der er et børnehjørne hvor de mindste kan muntre 
sig. 
  

Billetter køber du i Dagli´Brugsen og de kan købes helt frem til den 21. 
marts 2022 
  

Vi glæder os til at se jer 
 Hovborg Lokalrådet 
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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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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 



27 

Kirkebogsførende sognepræst: 
Dorte Kirkegaard 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Favrskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf. 75388031 og 21467831 
Fredag er fridags 
E-mail: doki@km.dk 
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m. 
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.  
 
****************** 
Graver: 
Mogens Frisgaard, Graverkontoret: 
Tlf.: 75 39 69 29, Mobil: 21 28 03 56 
Fridag: Onsdag 

Kirkebil 
 

For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjene-
ster i Hovborg Kirke. 
 
Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg Kirke, kan kirkebilen 
benyttes til pastoratets anden kirke, Lindknud Kirke. 

 
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:  
Bække Taxa og Turist 
Tlf. 42110500 
Senest fredag kl. 12.00 før den pågældende 
søndag. 
 

Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

mailto:doki@km.dk
http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

HOVBORG KIRKE 

1. Fastelavns- og familiegudstjeneste. Velkommen til en hyggelig fami-
liegudstjeneste, hvor man gerne må komme udklædt. Herefter går vi til 
hallen, hvor vi slår katten af tønden. Alle generationer er velkomne. 

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 

DK: Dorte Kirkegaard 

SB: Sidsel Keibel Blom 

 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  
 

 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

27-2-22 Fastelavn 13.30 DK 
Familiegudstjeneste1 

  

6-3-22 1. s. i fasten   10.30 DK 

13-3-22 2. s. i fasten 9.00 SB   

20-3-22 3. s. i fasten 10.30 DK 9.00 DK 

27-3-22 Midfaste 9.00 DK* 10.30 DK* 

3-4-22 Mariæ  
bebudelsesdag 

  9.00 DK 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Lærken synger igen 

Vi er nu i det tidlige forår. Vintergækker og erantis er for længst kom-
met frem, krokus er på vej, og dagene bliver længere for hver dag. Nog-
le af fuglene er allerede begyndt at synge. Lærkens sang er også et tegn 
på forår, og det er jo sådan, at når vinteren er mild, så synger lærken 
foråret i møde allerede i februar. Det fik jeg lov til at opleve den 14. fe-
bruar, da jeg var ude at løbe, for der så jeg lærken over mig og hørte 
den synge så smukt. Det er en af de oplevelser, jeg samler på, og som 
gør min dag lidt bedre. 

Alle tegn på forår er jo livsbekræftende – ligesom alt det andet dejlige 
og smukke og gode, der sker omkring os. Nogle gange skal vi øve os i at 
få øje på det, men når man har fokus på det, så er der mange små ting, 
som vidner om, at livet er godt. På trods af alt det, der er svært i vores 
liv, så er der også det gode. Det hører vi fx om, når vi er i kirke, for her 
forkyndes der om håb, om godhed, om kærlighed og om tilgivelse. Og i 
kirken får vi nyt livsmod. 

 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Forårs Fællessang i Lindknud Kirke 

Torsdag d. 10. marts kl. 19.00-20.30. 

Velkommen til en aften med skønne forårssange - både nye og kendte. 

Vi skal bla. synge Anemonesangen, Det er i dag et vejr, Den blå anemo-

ne og Lyse nætter. Ungdomskoret medvirker og sangene akkompagne-

res på klaver og kontrabas. Efter kaffepausen er der ønske-koncert, 

hvor det er muligt at synge lige præcis den fællesssang, du er vild med 

fra den nye højskolesangbog. 

Alle er velkomne, også selv man ikke er vant til at synge. 

       Hovborg og Lindknud Kirker 
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"De små synger" i Hovborg Kirke 

Søndag d. 13. marts kl. 10.30-11.15 

Børn i alderen 1-5 år inviteres til sang, spil og leg i det smukke kirkerum 

sammen med forældre eller bedsteforældre. Søskende er også velkom-

ne. Vi synger både børnesange og salmer, spiller på små instrumenter, 

leger med tørklæder og meget mere. 

Bagefter er der en lille forfriskning (medbring evt. selv madpakke) og tid 

til hyggesnak og leg. 

Tilmelding  og spørgsmål rettes til 

Anne-Kathrine på orga-

nisthl@gmail.com eller 61773708 

senest 10/3. Det er gratis at delta-

ge. 

Hovborg og Lindknud Kirker 

HOVBORG KIRKE 



36 

BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang . Brugergruppen 75388009/20433787 

 

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00  
Dilettant ”Turen går til Wien”. 
Vi får besøg af holdet fra Fredenshjem, der vil opføre dette lystspil for 
os. Kaffebord bagefter.  
Alle er velkomne. 
Pris: 70 kr. 
 

Onsdag den 2. marts kl. 14.00 – 16.00   
Kaffedag.    
Vi har dilettant tirsdag den 1. marts, derfor ”nøjes” vi med kaffe og snak 
denne dag.  
 

Onsdag den 9. marts kl. 14.00 – 16.00 
Spilledag. 
Canasta, Partners og Sequence var der god gang i sidste gang, vi havde 
spilledag. Har du lyst til et andet spil, finder vi også ud af det. 
 

Onsdag den 16. marts kl. 13.30 – 16.15. 
Gåtur i Glejbjerg. 
Marts er jo kalenderens første forårsmåned. Vi går en tur og finder for-
håbentlig spirende forårstegn. Vandreturen går både på fortov, ad as-
faltvej og skovsti og er på 3,5 km.  
Tilmelding senest mandag den 14. marts.  
Pris 30 kr. for kaffe og transport. 
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BØGEVANG 

Onsdag den 23. marts kl. 13.15 – 16.30.  
Tur til Plantorama i Vejle.  
Skal der lidt forårsplanter i krukkerne, plantes en ny busk i haven, lidt 
nye blomster til vindueskarmen eller bare oses lidt og måske få nye ide-
er til senere. 
Tilmelding senest mandag 21. marts. Pris 50 kr. 
 

Onsdag den 30. mart kl. 14.00 – 16.00   
Blandt toldere og syndere.  
Knud Erik Rasmussen fortæller om sit liv som ansat i told/skat. Han ar-
bejdede med smuglerikontrol med hovedvægt på skibe i alle størrelser. 
Knud Erik har gæstet os før og er en fremragende fortæller. 
       

Onsdag den 6. april kl. 14.00 – 16.00   
Generalforsamling for Bøgevang Brugergruppe. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1: Valg af dirigent og stemmetællere 
2: Formandens beretning 
3: Regnskab ved kassereren 
4: Vedtægtsændringer 
5: Indkomne forslag 
6: Valg af medlemmer til brugergruppen. 
 På valg er Karen Hansen, Margit Poulsen og Ketty Sørensen 
7.  Valg af 2 suppleanter og bilagskontrollanter 
8. Evt 

 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden 
(Elisabeth Hansen) i hænde senest mandag den 28. marts. 
 
Endelig dagsorden og bilag kan fra onsdag den 30. marts ses på 
”Lindknud By og land” på Facebook eller hentes i papirform på Bøge-
vang. 
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Husk at sætte kryds i kalenderen den 28. Maj 

2022, hvor Lindknuds helt egen MUDRUN løber af staben. 

Det bliver en dag med sjove udfordringer for hele familien, 

ristede pølser fra grillen, fadøl og sodavand, hoppeborge og 

meget meget mere. 

Hold øje med www.lgu-mudrun.dk og LGUs Facebook side, så 

du kan følge med i planlægningen og købe billetter til den sjo-

veste familiedag i Lindknud siden coronaens indtog. 

LINDKNUD G&U 

http://www.lgu-mudrun.dk
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AKTIVITETSKALENDER 
04.03.22 Kl. 19.30 Danseaften med Ribe Spillemandslaug. 
10.03.22 Kl. 19.00 Forårs Fællessang i Lindknud Kirke 
13.03.22 Kl. 10.30 ” De små synger” i Hovborg Kirke 
17.03.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
19.03.22 Generalforsamling i LGU 
22.02.22 Kl. 19.00 Generalforsamling HUIF, i HUSET 
23.03.22 Kl. 17.30 Fællesspisning i HUSET, arr. Lokalrådet. 
23.03.22 Kl. ca. 20.15. Generalforsamling Borgerforeningen, i HUSET 
21.04.22  Kl. 17.00 Kirkegårdssyn - derefter møde på Hovborg Kro 
13.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
19.05.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
11.08.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
15.09.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
26.10.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
15.11.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalen-
deren meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse andetsteds i bladet. 

Vedr. udlejning kontakt: 

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

 Torsdag d. 17. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 21. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 19. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 21. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 18. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 22. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 20. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 17. nov. 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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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