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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 : Mads Kristensen 6175 4613 
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 21. november 2019 

 
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  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
 Tina Jønsson 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 9                   40. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Så fedt syntes Johannes Ramsgaard 
 det er at være til Hurlumhej weekend 

mailto:matthesen@icloud.com
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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 fle-

re. At deltage i aktiviteterne giver for de fleste, som regel en fysisk til-

fredsstillelse, 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. 65 

børn, temaet havde vi ikke lagt så meget vægt på, men fandt vi fandt da 

ud af at temaet kunne være regnvejr. Vejret var helt usædvanligt meget 

regnfuldt. Børnene ankom mellem 14.30-15 hvor de startede med lidt 

at spise, inden aktiviteterne startede.  

Der var planlagt uden-

dørsaktiviteter, men 

inden vi svømmende 

helt væk afbrød vi og 

trak indenfor. Igen i år 

havde vi valgt at bru-

ge nogle af rideskole-

pengene på en KÆM-

PE hoppeborg for de 

store og en mindre til 

de små børn, de var meget populære. Så katastrofen pga. vejret, var 

ikke så stor.  

Efter spisning var der hoppeborg og hygge, og til sidst kom selvfølgelig 

også film. 

Lørdag morgen stod den på oprydning, lidt mere hoppeborg og derefter 

kunne nogle trætte børn tage hjem på efterårsferie. 
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Ingeborg og Brian holm havde sponseret æg til dysterne 

og Heino kom med kagemand fra Brugsen i Hovborg, da Rikke havde 

fødselsdag, 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 må-

der, 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. Hurlumhej-

weekend arrangeres i et samarbejde mellem LGU, Holmeåskolens 

støtteforening og HUIF. 

HÆRVEJSKLYNGEN 

I samarbejde med Hærvejsklyngen er vi en del af E-sports projektet. Det 

er endnu for tidligt at sige hvordan det endeligt skal se ud men vi håber 

at kunne skabe nogle gode LAN / E-sports arrangementer rundt i de en-

kelte byer, hvor vi har mulighed for at dyste mellem byerne. Det er ikke 

vores hensigt at vi skal engagere os rundt i alle 5 byer, men kunne vi nu 

koordinere arrangementerne, så der kunne skabes en landdistriktsmo-

del for E-sport, der kunne støtte op om de unge i vores område, kunne 

det være fantastisk. Se desuden andetsteds i bladet. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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E-SPORT I HOVBORG & LINDKNUD 
 

Kære Hovborg og Lindknud 
 

I forbindelse med E-sports projektet i Hærvejsklyngen er vi nu ved at starte en 
proces op hvor vi skal til at starte E-sport projektet op med DGI og med støtte 
fra Landistrikspuljen. 
 

MEN vi mangler hjælp, for at dette skal blive en succes og vi får opbygget en 
kvalitetstilbud til de unge! 
 

Vi mangler følgende fra hver by som…… 
 

 tovholder der koordinere og udvikler sammen med den tilknyttet kon-
sulent og DGI 

 der min er 17+ år der har lyst til at blive E-sports træner 
 der er mellem 13 – 17 årige der har lyst til at blive assisterende E-

sports træner 
 er frivillige der har lyst til at hjælpe med det praktiske til 1 – 2 årlige 

LAN / E-sports arrangementer. 
 

Du skal ikke ….. 
 

 bruge alt din fritid på dette 
 Være IT kyndig på højeste plan   

 

E-sport handler om andet end computerspil, det handle også om de gode ram-
mer, idrætsaktiviteter der fysisk understøtter og giver energi samt de gode 
relationer. E-sport i Hovborg-Lindknud vil som udgangspunkt være forankret i 
det lokale. 
 

Næste LAN arrangement i Hovborg / Lindknud bliver et juleLAN i Lindknud den 
27-28 december. 
 

Har du spørgsmål til projektet eller er nysgerrig på om du kan byde ind med 
noget, må du meget gerne kontakte mig på: tlf.: 41601134 eller matthe-
sen@icloud.com        

 Mvh Thomas N. Matthesen. 

E-SPORT 

mailto:matthesen@icloud.com
mailto:matthesen@icloud.com
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BORGERFORENINGEN 

Generalforsamling 2019 

Tirsdag d. 19. november, kl. 19,00 på Kroen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag. 

5. Hvad skal der ske med Borgerforeningen i fremtiden ??? 

6. Valg af bestyrelse. Pa  valg er:  

• Jens Haahr Jensen ( ønsker ikke genvalg ) 

• Inge Andersen ( ønsker ikke genvalg ) 

7. Valg af suppleant 

• Yvonne Kristiansen ( ønsker ikke genvalg ) 

8. Valg af revisor 

• Johanne Jørgensen 

• Peter Bruun ( suppleant ) 

9. Evt. 
 

N.B. Else Skovsgaard er tilknyttet som kasserer uden at være valgt 

til bestyrelsen ( ønsker at fortsætte ) 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

Alle er velkommen, medlemmer har stemmeret. 

Mød talstærkt op !!!!! 
Hvad skal der ske, sidste år blev der 

besluttet at fortsætte 1 år. 
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Snerydning og glatfø-

rebekæmpelse af fortove i Hovborg. 

Pris  Parcelhus: 700,- kr. 

 Hjørnegrund: 1400,- kr. 

Donslund Multiservice 

Ivan Trøjborg 

29 43 47 04 

Snerydning og glatførebekæmpelse af fortove.  
 

Jeg tilbyder igen i år rydning og saltning  
af fortove i Hovborg.  

 

Var du tilmeldt sidste år, er du i år automatisk 
tilmeldt, medmindre du framelder. 

 

Nye kunder kan tilmelde sig på tlf. 29 43 47 04 
 

Jo før man tilmelder sig, jo mere får  
man for sine penge:-) 

 

Mvh  Ivan Trøjborg 
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HOVKNUD 

Så er udendørssæsonen så småt ved at gå på hæld, og vi er 
klar til at rykke indenfor med opstart i uge 43. I den forbindel-
se vil fodboldudvalget gerne sige tusind tak til Dorthe Jørgen-
sen og Frederik Dalsgaard for at have stået i spidsen for vores 
U9 og U10/11 hold, og til Andreas Matthesen for at have givet 
en hjælpende hånd i foråret.  

Der skal også lyde en stor tak til Jan Erik, som igen i år har pi-
sket damespillerne rundt på grønsværen. 

Jeres indsats har i den grad bidraget til, at vi har kunnet tilbyde 
fodbold i ”Hovknud”. 

Det håber vi selvfølgelig stadigvæk at kunne, så derfor er det 
altafgørende for fodbolden i Hovknud at der fortsat er nogle, 

der har lyst til at tage en trænertjans. Så har du en lille fod-
boldtræner i maven, så kontakt endelig fodboldudvalget 
(Anita) enten på tlf. 28 56 48 53 eller mail: 
a_trost@hotmail.com 

Med venlig hilsen fodboldudvalget.  
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REVY 

Revyholdet håber I har sat et stort X i kalenderen  
den 1. november. 

 

Der øves på livet løs hver uge, så I kan godt glæde jer. Der er mange lo-

kale der har lavet rigtig gode tekster, så I kommer til at møde en entusi-

astisk coach der belærer foreninger, den fine frue, politikere, en meget 

klog professor, en alternativ ornitolog. Vi tager jer også med i kroens 

reception, hvor der opstår forskellige forviklinger. I kommer også med i 

kirke til konfirmation og til årets sidste grill party. Der vil naturligvis og-

så være sang, hvor forskellige situationer i byen måske kan genkendes, 

og så er også overraskelser, som vi slet ikke vil nævne på forhånd. 

Vi glæder os til at se rigtig mange til J dag og revy  
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VINAFTEN 

 

Hovborg Husholdningsforening og Dagli’Brug-
sen Hovborg, er gået sammen og har lavet en 

spændende aften rundt i vinens verden. 
 
 

 
 

Fredag den 15. november Kl.: 19:00 i Brugsen 
 

Vi har sammensat en spændende smagning, af dejlige vine der passer 
fantastisk til julen & nytårets fester 

 
Billetterne koster kun 100 kroner og kan købes i DIN butik,  

Dagli’Brugsen Hovborg 
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Billeder fra hurlumhej weekend. 
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Så er vi klar med årets bankospil 

 

 

 

Hovborg Husholdningsforening afholder bankospil i Huset 

3. november kl.: 19:00 

Vel mødt 

Juleting i garagen Baldersbækvej 26 
 

A ben d. 23. og 24. november fra 10-15 

A ben den 30. nov. og 1. december fra 10-15 

Der er gratis gløgg og æbleskiver. 

Der er ogsa  a ben na r flaget er ude, i november og december, 

eller gi´ et ring 50 40 76 35 
 

Der sælges: Dekorationer - adventskranse - malet sten -  

strikket ting og beton figur. 

 

Mvh. Bjarne Trøjborg  
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Sidsel Keibel Blom 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf. 21 46 78 31 
Henvendelser kan ske: mandag - torsdag. Fredag er fridag 
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 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 

mailto:sikb@km.dk
http://lindknud-hovborg-kirker.dk/


24 

Gudstjenesteplan 

Tegn forklaring: SKB: Sidsel Keibel Blom   
  IKB: Inge Klarlund Bach 
  AJ: Anna Jensens  
 
* Koret deltager 
 
 

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

27-10-19 19. søndag efter tri-
nitatis 

- 14:00 ved Biskop 
emeritus Elisa-
beth Dons Chri-

stensen. Efterårs-
møde 

3-11-19 Alle helgens dag 16:00 SKB* 14:00 SKB* 

10-11-19 21. søndag efter tri-
nitatis 

9:00 SKB Henvisning til Jo-
hanneskirken 

10:30 SKB 

17-11-19 22. søndag efter tri-
nitatis 

9:00 SKB 10:30 SKB 

24-11-19 23. søndag efter tri-
nitatis 

- 10:30 IKB 

1-12-19 1. søndag i advent 10:30 SKB 9:00 SKB 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE 

Allehelgen 
 

Allehelgen falder i år den 3. november. Allehelgen falder nemlig altid 

første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både 

dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne 

tro videre gennem generationer. Gennem bønner og salmer skabes 

plads til at mindes. Ved Allehelgensgudstjenesten oplæses navnene på 

dem, vi i det forgangne år har taget afsked med. Alle er velkomne. 

 
Fra efterår til vinter 

Her mellem modenhed og død, 

velsign os med den sidste glød 

af jordens lyse sommer, 

og bryd så sindets frøskal ned, 

så alt i os er kærlighed 

den nat, da kulden kommer (DDS 731 vers 4) 

Inden længe er det mellem trinitatissøndagene tid til Alle Helgen, og 

sidenhen til det nye kirkeårs begyndelse med 1. søndag i advent. Det er 

en tid, hvor det tiltagende mørke både favnes og perspektiveres med 

lys og salmesang.  

Vær velkommen i kirkerne til de stemningsfulde højtider, vi går i møde 

nu, med lys og med sang.  

Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt, 

se strålen mild og blid,  

en stråle af Guds kærlighed  

i signed juletid. (Nu tændes tusind julelys, sidste vers). 
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HOVBORG KIRKE 

Lindknud Menighedsråd og Hovborg Menighedsråd indby-

der til et spændende foredrag, torsdag d. 14. november kl. 

19 på Bøgevang i Lindknud.  Foredraget afholdes i samar-

bejde med Lindknud Aftenhøjskole. 

Foredragsholder er Korshærspræst  

Morten Aagaard : 

”Hvordan det går os her i livet afhænger af,  

hvor meget far og mor kysser hinanden”. 

Morten  Aagaard har haft  et spændende arbejdsliv, han har været 

generalsekretær for Det danske Bibelselskab, direktør for Lego-

Fondene, leder af Kirkens Korshær i Århus og nu Korshærspræst sam-

me sted.  Han vil fortælle om kirkens sociale arbejde for samfundets 

mest udsatte, om den sociale arv og hvordan vi som kirke og privat-

personer bedst kan hjælpe. 
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Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Hovborg Kirke 
 

Torsdag d. 5. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Lindknud Kirke 
 

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:  

 Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg) 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 

Tirsdag d. 12. november:  

 Elisabeth Hansen har valgt aftenens sange 

 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke 
 

Sangaften omkring højskolesangbogen 
 

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30 

Elisabeth Hansen 
har valgt aftenes sange 

 
- Der er fri entre og alle er velkomne - 

 

HOVBORG KIRKE 
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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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LOKALRÅDET HOVBORG 

Fællesspisning og årsmøde i lokalrådet 

   Torsdag den 14. november 2019 på Hovborg Kro 

Aftenens program: 

 18.00 Velkomst og spisning 

Menu: Buffet med Krydderstegt svinekam, salater,   

kartofter og rodgrøntsager 

 Billetter til fællesspisning købes i Dagli’Brugsen   

senest 12.november. Pris for spisning kr. 65,00 

 19.00  Lokalrådets årsmøde 

  Vi får i år besøg af Preben Boye Jørgensen fra Balance Dan-

mark. Han vil fortælle om tilflytterboliger, et forsøgspro-

jekt, hvor familier kan komme og bo nogle måneder i 

landsbyen i en tilflytterbolig, inden de beslutter sig for at 

flytte til byen. Et projekt der er langt fremme i regi af Hær-

vejsklyngen  

• Lokalrådets årsberetning 

• Herunder debat og forslag til kommende års arbejde i 

lokalrådet  

• Valg: De valgte repræsentanter for foreninger,   

 landbrug og ældre er på valg i år.  

• Evt 
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Lindknud Aftenhøjskole 2019-2020 

Hvor intet andet er nævnt foregår foredragene på Bøgevang,  
Favrskovvej 8, Lindknud. Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 

 

21. november 2019. Poul Hansen:” Lindknud Kommune 1909-1919”. 
En lokalhistorisk aften, om en vigtig  periode i vores nærområde. Hvor-
for blev Brørup- Lindknud Kommune delt? Hvordan klarede sognerå-
det opgaverne, og hvordan var dagligdagen for kommunens borgere i 
skyggen af 1. verdenskrig?  Og til slut lidt om  Niels Thøgersen, der 
gennem mange år satte sit præg på egnen. 
 

28. november 2019. STED:  HUSET i HOVBORG, Lindevej  1.  Peter 
Rathje: ”Hvordan kan man bo billigere, bedre og mere klimavenligt?” 
Peter Rathje er direktør for Projekt Zero i Sønderborg. Han vil inspirere 
og  give eksempler på, hvordan man gennem ansvarlighed, samarbej-
de og handlinger, kan spare på energien og omstille til vedvarende 
energi. 
 

9. januar 2020. Hans Jørgen Larsen: ”Varus-slaget – et skelsættende 
militært nederlag for over 2000 år siden”. Ved slaget blev Romerriget 
standset i ekspansion mod nord, og denne grænse ved Rhinen er på 
mange måder stadig gældende i dag.   
 

 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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16. januar 2020. Abelone Henriette Glahn: ”Du kan ikke tage det 
med dig”. Abelone Glahn er foredragsholder og journalist. Foredrag 
for seniorer om at flytte fra stort til små – om at være i god tid – at 
involvere sine børn – at finde inspiration til ny bolig m.m. I samarbej-
de med Vejen Folkeuniversitet. 
 

23. januar 2020. Ejvind Winther: ”Fortælling”.  Ejvind Winther har 
været lærer i 40 år og  er nu  Fortæller.  Det 20. århundredes historie 
fortalt gennem oplevelser i tre generationer. Beretningen tager ud-
gangspunkt i faderens dagbog  fra  hans udvandring  til Canada i 
1905.  
 

30. januar 2020.  OBS Sted følger ”Tågelundkoret”. Koret arbejder 
med såvel verdslig som kirkelig musik og aftenen vil byde på musik af: 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Zoltan Kodály og Hans Leo Hassler, 
samt en blandet buket af forskellige sange.  
 

6. februar 2020. Bo Ejstrud:”Landskabet og dets historie”.  Muse-
umslederen ved Museet på Sønderskov vil, i forlængelse af tidligere 
foredrag, fortælle om, hvordan den lokale historie hænger sammen 
med resten af verden og sætter sig spor i landskabet.  Aftenen slutter 
med generalforsamling. 
 

Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.   
Sponsorer: Dagli’Brugsen Lindknud & Dagli’Brugsen Hovborg.  

Ret til ændringer forbeholdes. 
  Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  september 2019.  
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787    
 

Onsdag den 30. oktober  kl. 12.00  - 16.00   
Spis-sammen-dag. Efter maden starter vi på forberedelserne til vores 
julestue.                                                                                                                                   
Pris 60 kr. Tilmelding senest mandag den 28. oktober. 
 

Onsdag den 6. november kl. 14.00 – 16.00  
Julestueforberedelser.  
 

Onsdag den 13. november kl. 14.00 – 16.00  
Julestueforberedelser.  
 

Onsdag den 20. november kl. 14.00 – 16.00  
Julestueforberedelser.  
 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes ….. 
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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/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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BØGEVANG 

Lørdag den 23. 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) 
Lokalhistorisk Værksted holder åbent hele formiddagen. Kig ind og få en 
snak og løs årets Quiz 
 

Onsdag den 27. november                                                         
Spilledag  i finder spillene frem og en enkelt juleleg eller to.                        
 

Onsdag den 3. december kl. 13.00 – 17.00 
Tur til Middelfart. Vi besøger juleudstillingen på Middelfart Museum 
med ”Peters Jul” og en 
Peberkageby.                        
Tilmelding senest mandag 
den 2. dec. Pris  100 kr.        
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

27.10.19 Efterårsmøde, start 14.00 i Lindknud Kirke 
01.11.19 Revy og J-dag i HUSET 
03.11.19 Banko, arr: Husholdningsforeningen 
05.11.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
14.11.19 Årsmøde i Lokalrådet 
15.11.19 Kl. 19.00 Vinaften i Brugsen,. Arr. Brugsen & Husholdningsforeningen 
19.11.19 Kl. 19.00 Generalforsamling Hovborg Borgerforening, på Kroen 
03.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Hovborg Kirke, The HoLi Choirs 
05.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Lindknud Kirke, The HoLi Choirs 
07.01.20 Sangforedrag med Karsten Holm, arr: Husholdningsforening 
18.01.20 Kl. 18.30 Januar-fest, på Kroen, arr: Borgerforening 
19.02.20 Foredrag med Jette´s foto, arr: Husholdningsforening 
07.03.20 Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud 
20.03.20 90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsforening 
22.04.20 Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor 
 
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivi-
tetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2019 

Torsdag d. 21. nov. Blad udkommer i uge 49 
2020 
Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 20. feb. Blad udkommer i uge 10 
Torsdag d. 19. marts Blad udkommer i uge 14 
Torsdag d. 16. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 21. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 23. juli Blad udkommer i uge 32 
Torsdag d. 20. aug. Blad udkommer i uge 36 
Torsdag d. 17 sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 22. okt. Blad udkommer i uge 45 
Torsdag d. 19. nov. 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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 
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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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