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NYT FRA HUIF
Indendørs aktiviteterne er efterhånden i fuld gang, og skulle du have
lyst til at deltage i nogle af aktiviteterne, er der helt sikkert plads til flere. At deltage i aktiviteterne giver for de fleste, som regel en fysisk tilfredsstillelse, men også en stor portion af socialt samvær, hvilket også
skulle være yderst sundt.
HURLUMHEJ
I den forgangne tid er der blevet afholdt
Hurlumhejweekend med ca. 75 børn, temaet var Rekordernes Dag. Vejret var fantastisk og som sædvanligt, ankom børnene
mellem 14.30-15 hvor de startede med lidt
at spise, inden aktiviteterne startede.
Der blev dystet i alverdens forskellige rekorder, bland andet hvem der kunne have flest mariekiks i munden, hurtigst fra A – B på tæppefliser, længste æggekast, hurtigst spisning af en
flødebolle med en grillhandske på, det højeste spaghetti tårn og længste gummistøvlekast. Udover dette var der lejet den største hoppeborg
vi kunne finde, for nogle af de penge vi overtog fra rideklubben. Ønsket
fra rideklubben var, at disse skulle bruges på børnene i Hovborg
og Lindknud.
Efter spisning var der traditionen
tro natløb for de største, der skulle være smuglere mellem forskellige poster. Derudover var hoppeborgen selvfølgelig stadig meget
populær og til sidst kom selvfølgelig også film.
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NYT FRA HUIF
I løbet af dagen skulle der ligeledes optages en film i forbindelse med
Hærvejsklyngen, det ville mange af børnene bestemt også gerne hjælpe
med, dejligt at vi både kan hjælpe hinanden samtidig med, at kunne vise
hvor sjovt det er at være med.
Lørdag morgen stod den på oprydning, lidt mere hoppeborg og
derefter kunne nogle trætte
børn tage hjem på efterårsferie.
Ingeborg og Brian holm havde
sponseret æg til dysterne og
Brugsen i Hovborg havde sponseret donuts, tak til dem.
Rigtig dejligt at se så mange
børn fra både Lindknud og Hovborg. Tak til alle forældrene og andre som står klar til at hjælpe på alle
mulige måder, det kræver rigtig mange frivillige til et arrangement som
dette, så det er skønt at så mange har lyst til at give en hånd med. Hurlumhejweekend arrangeres i et samarbejde mellem LGU, Holmeåskolens støtteforening og HUIF.
Fortsættes …...

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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NYT FRA HUIF
FORENINGEN
Inden vi ser os om er vi i generalforsamlingstiden igen. Vi har i HUIF
brug for et nyt forretningsudvalgsmedlem da Ole Nielsen stopper i forretningsudvalget. HUIF er ligesom de øvrige foreninger i byen en vigtig
del af det, at have en aktiv landsby, så vi håber selvfølgelig at der er en
ny, der har lyst til være en del af det aktive fællesskab. Hvis du er usikker på hvad der ligger i arbejdet er du velkommen til at kontakte en af
de nuværende bestyrelsesmedlemmer af forretningsudvalget, Per Midtgaard-Olesen, Mads Kristensen eller jeg.
Ligeledes er der som altid plads til flere der kunne have lyst til at byde
ind på en specifik opgaver, pt. mangler vi personer til markedsføring,
opdatering af Facebook nyt, generelt pr. og annoncesalg.
Thomas Nørager Matthesen

LOKALRÅDET

HOVBORG

Fællesspisning i Aktivitets ”Huset” Hovborg
Lokalrådet indbyder til fællesspisning i aktivitets ”huset”, tirsdag den 6.
november kl. 18,00.
Alle er meget velkomne til at deltage i spisning og hyggeligt samvær. Lær
dansk holdet med Kristine Bech står for maden.
Efter fællesspisningen, afholder lokalrådet årsmøde. Temaet i år er: Integration af udenlandsk arbejdskraft og hvordan bliver det en ressource for
de små lokalsamfund.
Danish Crown Holsted kommer og fortæller hvordan de integrere udenlandsk arbejdskraft på slagteriet og Kristine Bech vil fortælle om det lokale frivillige lær dansk hold.
Tilmelding: Køb af spisebilletter i Daglig brugsen Hovborg senest den 10
marts. Pris: 50 kr/person, børn under 12 år, halv pris.
Hilsen Lokalrådet Hovborg
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NYT FRA HUIF
Lidt nostalgi.
Efter rekorden med 24 sejre ud af lige så mange mulige i kroket sammen med Edith er jeg kommet i tanke om at jeg nok er med i flere klub
rekorder. For et par år siden vandt jeg en billardmats, i en kamp mod
Gørding med cifrene 172 – 0. Nullet gør jo at jeg vandt med 100% mod
0%. En sejrs størrelse der ikke er ledt at overgå. For ca. 50 år siden var
jeg med i en fodboldkamp mod Hedensted. Hovborg vandt kampen 21
– 0, også en sejr tror jeg, der er klub rekord. Rekorden som målscore i
fodbold for Hovborg tilfalder nok Leif Jepsen. Hans største score i en
kamp er på 10 mål. Sikkert i kampen i Hedensted. Så vidt jeg husker
scorede Leif mere end 80 mål i denne sæson. Hvis der skulle være nogen der har gemt de gamle medlems blade fra sportsforeningen Kolibrien kan man se om jeg husker rigtigt.
Alt er dog ikke lutter lagkage. Også for ca. halvtreds år siden spillede vi
en håndbold kamp ved et amtsstævne i Brørup, jeg tror nok modstanderne var Føvling. Hovborg vandt kampen 3-2. Sikkert bundrekord for
en herrekamp i håndbold. Dommeren kaldte da også spillerne sammen
midt i 2 halvleg og sagde, ”hvis i ikke snart begynder at spille lidt bedre
vil jeg ikke dømme jer mere”. Han dømte dog kampen færdig. Går vi 67
år tilbage var jeg også med i et måske bund rekord i fodbold for Hovborg. I min debut som turnerings spiller på Hovborgs drengehold tabte
vi 14 – 0 til Bække.
Hvis der er andre der kan huske nogle gode eller dårlige resultater fra
Hovborgs idrætsliv vil jeg og sikkert også andre gerne høre om dem.
Erik Hansen
Holmeåvænget 54
P.S. Er der nogen Morten Kock fans af bladets læsere, har jeg mindst 20
forskellige bøger i forskellig stand af forfatteren. Jeg har også en masse
andre bøger der bare ligger og fylder. Bøgerne kan lånes eller købes
billigt.
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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BORGERFORENINGEN
Generalforsamling 2018
Tirsdag d. 27. november, kl. 19.00 på Kroen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsen foreslar at man ophæver borgerforeningen. Mød op
hvis I vil være med i den beslutning. ( Kan ophæves hvis 2/3 af
de fremmødt stemmer for ).
6. Valg af bestyrelse. Pa valg er:
• Erik Andersen
• Inge Jørgensen

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Evt.
Venlig hilsen Bestyrelsen.
Alle er velkommen, medlemmer har stemmeret.
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Årsmøde og lokalrådsvalg 2018
Indbydelse til årsmøde i Hovborg Lokalråd.
Tirsdag den 6. november kl. 18,00 i Aktivitets ”Huset”.
Vi starter med fællesspisning, made by Lær dansk holdet, v. Kristine
Bech.
Kl. 18,00

Velkomst og spisning

Kl. 18,45

Danish Crown Holsted kommer og fortæller hvordan de integrere udenlandsk arbejdskraft på slagteriet og Kristine
Bech vil fortælle om det lokale frivillige lær dansk hold

Kl. 19,45

Årsberetning 2017/2018
Debat vedr. årsberetning
Forslag til kommende års arbejde i lokalrådet.
Erhverv samt menighedsråd og institutioner er på valg i år.

Kl. 21,00

Evt. og afslutning.

Opfordring til så mange borgere, som muligt, om at komme op og bakke op og give input om Hovborg.
Tilmelding: Køb af spise billetter i Dagli´ Brugsen Hovborg senest den 5.
november. Pris 50 kr, børn under 12 halv pris.
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Løsningen ligger i luften
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Årets bankospil afholdes
søndag d. 4. november kl. 18.30 i HUSET.

Der spilles 10 runder med københavnerbanko
og vi slutter af med 2 extra runder.
Der kan købes amerikansk lotteri.
Kom op og få en hyggelig aften og vind måske
Mortens-anden med hjem.
Der kan købes øl, sodavand, kaffe og te.
ALLE ER VELKOMMEN

NØRKLE – KLUBBEN
Nørkle klubben starter igen op i HUSET hver onsdag fra kl. 14 – 17.
Her mødes vi til socialt samvær, kaffe og mange former for håndarbejde
fx strikning, hækling, papirklip, patchwork og mange andre ting.
Kun fantasien sætter grænser.
Så mød derfor op og få nogle hyggelige timer de onsdage,
hvor du har tid og lyst.
ALLE er velkommen – og det er ganske gratis.
15
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LOKALARKIVET
Markering af 100-årsdagen for
1. verdenskrigs afslutning 11-11-1918
Lokalarkivet og Menighedsrådet inviterer til et fælles-arrangement på
100-årsdagen, dvs.
Søndag den 11.-11.-2018 kl. 9.30 – 12.00
Kl. 9.30 mødes vi i HUSET til kaffe og rundstykker. Derefter vil vi fortælle om krigens indvirkning på livet i Danmark, og specielt hvordan
dagligdagen var her i Hovborg-området i årene 1914 – 18.
Danmark var neutral under krigen, men vore to store handelspartnere
Tyskland og England var på hver sin side, og vi var afhængige af dem
begge. Og så gik grænsen til Tyskland ved Kongeåen kun 20 km syd for
Hovborg.

Kl. 11.00 mødes vi i kirken til mindegudstjeneste, og her vil koret medvirke.
(Kl. 11.00 er det officielle tidspunkt for våbenhvilens ikraft-træden, og
det markeres med klokkeringning).
Vel mødt!

Menighedsrådet og Lokalarkivet
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Igen i år har vi fået Danny Bruuslund og Jess Christensen fra
Ansager til at besøge Hovborg.
Denne aften vil de synge og spille julesalmer og julesange – og vi vil
komme til at høre om

JULENS HISTORIE OG TRADITIONER

Det sker fredag d. 30. november kl. 19.00 i HUSET i Hovborg.
Vi vil i løbet af aftenen servere æbleskiver og gløgg
– kaffe/te og småkager.
Der kan købes vin, øl og vand.

Prisen for denne aften er
Medlemmer: 60 kr.
Ikke medlemmer: 80 kr.
TILMELDING SENEST D. 24. NOVEMBER TIL
Hanne Fogh-Madsen
Jytte Pedersen

Tlf. 61548238
Tlf. 40337754
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

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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Nørre Torv 1
7200 Grindsted
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HOVBORG KIRKE
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 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 kirke

Lindknud kirke

4. nov

Alle Helgen

14.00 HN*

11. nov

24.s.e. Trin

16.00 HN*
11.00 HN*

18. nov

25.s.e. Trin

25. nov

S. s. i kirkeåret

9.00 NN

2. dec

22.s.e. Trin

9.00 HN

10.30 NN

10.30 HN

Kirkekoret deltager

HN: Helle Nørby
NN: I skrivende stund kendes navnet på præsten ikke, men følg med
på kirkens hjemmeside
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby

Alle Helgen
Søndag den 4. november holdes der Alle Helgens gudstjeneste i Hovborg kirke, hvor navnene på dem, som vi i det forgangne år har taget
afsked med bliver læst op. Alle er naturligvis velkomne til denne stemningsfuld gudstjeneste.
Helle Nørby

Maria Norby
24
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HOVBORG KIRKE
Kirkebio
Så er vinterens kirkebio faldet på plads, og i denne sæson vil omdrejningspunktet være den danske filminstruktør Nils Malmros. Gennem de
mørke vintermandage vil vi først se tre af Malmros film, inden instruktøren selv kommer og holder foredrag mandag den 4. februar.
Den første film vises allerede mandag den 5. november kl. 19.00 i Brørup Bio. Det er ungdomsfilmen ”Kundskabens træ”, der på mange måder må betegnes som Nils Malmros gennembrudsfilm. Med baggrund i
sin egen skoletid og opvækst i Århus giver Nils Malmros i denne film et
fantastisk skarpt og levende portræt af en tid og en ungdom, som på
trods af det lokale præg er universelt. Vi følger en skoleklasse fra 2. til 4.
mellem, med særlig interesse for Niels-Ole og Elin. Og selvom filmen er
fra 1981 er den fortsat vedkommende, idet den blandt andet behandler
vigtige temaer som kærlighed, rivalisering, mobning og forældres uforstand.
Det fulde program for kirkebio 2018-19 er:
•
•
•
•

Mandag den 5. november 2018 kl. 19.00: Kundskabens træ
Mandag den 3. december 2018 kl. 19.00: Barbara
Mandag den 7. januar 2019 kl. 19.00: Sorg og glæde
Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00: BESØG AF FILMISTRUKTØREN NILS MALMROS

Kirkebio foregår i Brørup Bio, Nørregade 22, 6650 Brørup, og som optakt til filmfremvisningen vil der være et kort oplæg i relation til dagens
film. Efter forestillingen vil der være et debatforum med mulighed for at
drøfte aftenens film, ligesom biografens café vil være åben, så man kan
købe en kop kaffe eller et glas rødvin.
Billetter til kirkebio købes i biografen umiddelbart før forestillingerne,
og for hele sæsonen er 250 kr. Det er også muligt at købe billet til en
enkelt film, så er prisen 50 kr. mens foredraget med Nils Malmros koster 100 kr. (forudsat der fortsat er pladser)
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
11.11 – Fred efter første verdenskrig
Den 11. november 1918 blev der indgået en våbenhvile i første verdenskrig, der reelt blev afslutningen på krigen. Derfor vil 100 året for
denne skelsættende dato også blive markeret i Hovborg søndag den
11. november, hvor Lokalarkivet kl. 9.30 byder på morgenkaffe og
beretninger om livet i Hovborg under første verdenskrig. Senere fortsætter vi med gudstjeneste i Hovborg kirke kl. 11.00, hvor blandt andet kirkens kor deltager.
Alle er naturligvis velkomne.
Lokalarkivet og Hovborg menighedsråd
”Tro og helbred” – Foredrag med Niels Christian Hvidt
I samarbejde med Lindknud menighedsråd og Lindknud aftenhøjskole
får vi torsdag den 29. november kl. 19.00 besøg af Niels Christian
Hvidt, der vil tale om ”Tro og Helbred”.

Niels Christian Hvidt er dr. theol. ved Syddansk Universitet, hvor han
er ansat som professor i eksistentiel og åndelig omsorg. Foredraget
vil tage udgangspunkt i Hvidts forskning, som ligger i krydsfeltet mellem tro og sundhedsvidenskab. Et emne, der hidtil har været overset i
både teologisk og sundhedsfaglig forskning.
Foredraget finder sted på Bøgevang i Lindknud (Favrskovvej 8), og der
er en entré på 50 kr. Medbring selv kaffe eller te til pausen.
Hovborg menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Lørdag d. 3. november 2018 kl. 16.00:
Koncert med Stakkels Far (Lindknud)
Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 19.30:
Kirkekorets julekoncert (Hovborg)
Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.30:
Kirkekorets julekoncert (Lindknud)
Sogneeftermidag:
Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 15.00:
Karsten Holm fortæller om Kim Larsen, og syn
ger en række af hans kendte sange (Lindknud)
Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Torsdag d. 25. oktober:
Edith Hansen og Else Christensen og har valgt
aftenens sange.
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HOVBORG KIRKE

Julekoncerter 2018:

’Jazzy Christmas’
Medvirkende:
The HoLi Choir
The HoLi Choirschool
The HoLi Brothers&Sisters
Anders Kjerkegaard, T-sax, A-sax, klarinet og fløjte
Benjamin Kirketerp, bas
Mikkel Moeglich, trommer
Gregers Kirkelund, klaver og dirigent
Hovborg Kirke: Tirsdag d. 4. december kl. 19.30
Lindknud Kirke: Torsdag d. 6. december kl. 19.30
(af hensyn til korets øvning åbnes dørene først 19.10)
Efter koncerterne byder menighedsrådene på en kop kaffe,
hh. på Hovborg Kro og i konfirmandstuen i Lindknud.
- fri entré -

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
30
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Lindknud Aftenhøjskole 2018-2019
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud .
Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.
1. november 2018. Ditte Marie Seeberg. ”Niels Barfod om Peter Seeberg”. Ditte Marie Seeberg er antropolog og yngste datter af forfatteren Peter Seeberg. I 33 år arbejdede han som museumsinspektør på
Viborg Stiftsmuseum sideløbende med, at han udgav sine bøger. Vi skal
se en film, som Ditte Seeberg lavede i 2015. Aftenen afholdes i samarbejde med Brørup Bibliotek.
8. november 2018. Ingeborg og Brian Holm: ”Fra sygeplejerske og
sælger til bondegård og 7 børn – om at kombinere livsværdier med et
aktivt landmandsliv”. Ingeborg og Brian Holm fortæller om deres vej
fra livet som lønmodtagere til det effektive landmandsliv. Aftenen krydres med sange fra højskolesangbogen.
15. november 2018. Stephanie Lose: ”I spidsen for region Syddanmark, regionerne og sundhedsvæsenet”. Regionsformand og formand
for Danske Regioner Stephanie Lose fortæller om hverdagen i spidsen
for regionerne og sundhedsvæsenet.
22. november 2018. Arne Mariager: ”Grin er godt”. Tag med Arne Mariager på en lattervækkende tur ind i humorens verden. Humor hverken
kan eller skal sættes på formel, men der er alligevel nogle fælles træk i
humorens verden, som mennesker kan samles om. Arne Mariager er
journalist og bl.a. tidligere chefredaktør på Fredericia Dagblad.
29. november 2018. Niels Chr. Hvidt: ”Tro og helbred”. Foredragsholderen er theol. dr. v. Syddansk Universitet, hvor han er ansat som professor i eksistentiel og åndelig omsorg. Foredraget vil tage udgangspunkt i Hvidts forskning, som ligger i krydsfeltet mellem tro og sundhedsvidenskab. Aftenen afholdes i samarbejde med Lindknud og Hovborg Menighedsråd.
10. januar 2019. Tom Hansen: ”Foredrag om en tur bag tremmer”.
Tom Hansen fortæller om den ene fejl, der kostede ham en dom på 7
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
års fængsel. Han fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker, der følger med en fængselsdom. Tom Hansen er nu løsladt og en
del af projektet ” Cafe Exit”.
17. januar 2019. Jesper Theilgaard: ”Hvad sker der med vejret”? Foredragsholderen er forfatter, meteorlog og klimaekspert. Foredraget giver
et letforståelig indblik i den komplicerede debat om klimaændringerne.
Hvad ligger bag forandringerne, hvad er risikoen for fremtiden, men
også- hvilke muligheder kan forandringerne give. Spørgsmålene er
mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste. I samarbejde med
Vejen Folkeuniversitet.
24.januar 2019. Helle Bodi og Tony Holmstrøm Larsen: ”Den halve
jord rundt”. En rejsefortælling i ord og billeder. Rejselyst og nysgerrighed har bragt Helle og Tony til bl.a. Færøerne, Japan, New Zealand,
Australien og Californien. Helle Bodi er tidligere folke- og musikskolelærer og skolebibliotekar. Tony Holmstrøm Larsen er reklamefotograf.

31. januar 2019. Hans Jørgen Larsen: ”To godser – Ledreborg og Sønderskov – og hvordan de håndterede ”det moderne” i 1700-tallet”. I
Midten af 1700-tallet overtog Johan Ludvig Holstein godset Udlejregård ved Roskilde, men ændrede hurtigt navnet til Ledreborg. Han satte
reformer i gang på mange områder. Næsten samtidig overtog Samuel
Nicolaus Claudius Sønderskov ved Brørup, og han forsøgte også at modernisere sit gods. Hvad ville de, hvad gik der galt og hvad kan vi lære
af det? Spørgsmålene belyses i aftenens foredrag.
7. februar 2019. Christine Skovbjerg Bech: ”Brasilien. Folk, territorie
og konflikter”. Et billedforedrag, hvori der forsøges at afbilde Brasilien
set fra et regionalt perspektiv. Et land med kontinentale proportioner,
kæmpe diversitet og et land, hvori der i dag sker uforudsigelige ændringer. Christine er Bachelor i Brasilianske studier og er brasiliansk gift.
Aftenen slutter med generalforsamling.
Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond. Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.
Tak til Team Lindknud.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang oktober 2018
Onsdag den 31. oktober
Spis sammen dag. Efter maden starter vi på forberedelserne til vores
julestue. Pris 60 kr. Tilmelding senest mandag den 29. oktober.
Onsdag den 7. november
Forberedelse til julestue
Onsdag den 14. november
Forberedelse til julestue
Torsdag den 15. november
T
Tøjbussen kommer fra kl. 14 og sælger efterårs- og vintertøj. Der er mulighed for at prøve tøjet.
Onsdag den 21. november
Forberedelse til julestue
Lørdag den 24. november
JULESTUE kl. 10.00 – 14.00 Alle er hjertelig velkomne.
Tombola og amerikansk lotteri.
Tombola åbner kl. 10.00 og igen kl. 13.00
Amerikansk lotteri sælges kl. 11.00 og udtrækkes kl. 12.30
Salgsboder med juleting, dekorationer, pileflet, kirkegårdspynt
Klippebord for børn
Salg af vafler, kaffe, saftevand og suppe. (Suppe fra kl. 12)
Brugergruppen 75388009/20433787
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
02.11.18
03.11.18
04.11.18
06.11.18
11.11.18
13.11.18
27.11.18
30.11.18
04.12.18
06.12.18
25.01.19
25.01.19
20.02.19
17.05.19
19.05.19
16.08.19

Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”
Kl. 16.00 Koncert med Stakkels Far i Lindknud Kirke
Kl. 18.30 Bankospil i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
Fællesspisning og årsmøde. Arr. Lokalrådet
Kl. 9.30 Højtideligholdelse af 100 års jubilæum for 1. verdenskrigs
afslutning. Arr.: Menighedsrådet og Lokalarkivet
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling borgerforeningen, på Kroen
Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen,
arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Hovborg Kirke
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Lindknud Kirke
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 18.30 11. januarfest på Kroen. Arr: Borgerforeningen.
Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen
Konfirmation Lindknud Kirke
Konfirmation Hovborg Kirke
Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )

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
2018
Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 48

2019
Torsdag d. 17. jan.
Torsdag d. 14. feb.
Torsdag d. 21. marts
Torsdag d. 18. april
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 5
Blad udkommer i uge 9
Blad udkommer i uge 14
Blad udkommer i uge 18
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.
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