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NYT FRA HUIF
Nu kan vi altså ikke komme udenom mere. Sommeren har forladt os og
det er for alvor efterår, snart vinter, dagene bliver korter og koldt. Vi vil
varme os i familiens skød, men der er også mulighed for at få varmen
ved at deltage i de mange aktiviteter som vi har i vores dejlige forening.
I forhold til samme tidspunkt sidste år er der heldigvis mange aktiviteter i gang igen. Danmark er åbnet op men vi skal stadig passe på hinanden.
En nyhed som er startet mandag den 25. oktober, er et gymnastik hygge hold fra 0-6 år (forældre/barn). Dette forgår i Hovborg fra kl. 16.1517.15. Kom frisk med jeres dejlige unger og nydt samværet på en anden
måde. Det koster 250 kroner for at deltage.
Der er afholdt Hurlumhejweekend for børn og unge fra 0. klasse og op
efter i Lindknud/Hovborgområdet, her kan I læse mere om andet sted i
bladet.
Dagli´ Brugsen Hovborg har stillet plads til rådighed, for en OK sælger
som var behjælpsom med at oprette tankkortene eller opsætning af
app. Ved at tanke hos OK, støtter man HUIF. På den måde kan vi holde
kontingenterne så lavt som nu muligt. Vi håber på lige så stor opbakning igen i 2022.
På kassererfronten er der sket en ændring. Ulla vil fremover stå for posten alene. Vi som forretningsudvalg vil selvfølgelig være hende behjælpelig der hvor hun har brug for det. Vi har dog store tiltro i hendes evner. Al henvendelser til hende skal fortsat ske via mail
HUIF.kasse@gmail.com.
Forretningsudvalget.
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E-SPORT

LAN ARRANGEMENT
I samarbejde med Hærvejsklyngen arrangerer HUIF & LGU LAN arrangement i Huset Hovborg, Lindevej 7.
Det foregår fra fredag den 12. november kl. 16 til lørdag den 13. november kl. 16.
Arrangementet er for alle børn og unge, dog skal børn under 10 år hentes senest kl.22 og kan komme igen efter kl.8 lørdag og spille videre
igen.
Pris: 125 kr. som dækker aftensmad fredag, morgenmad & middagsmad
lørdag. Der må medbringes slik og sodavand, i rigelige mængder, men
alkohol og energidrikke må ikke medbringes.
Udstyr: Du skal selv have computer, PlayStation eller hvad du foretrækker med. Derudover skal du have et netværkskabel med, min. 10m. Alle
installationer og download af spil skal være udført hjemme inden.
Der vil i løbet af weekenden bliver sat dyster op mod Gesten, Gjerndrup
og Bække som ligeledes afholder LAN. Det vil sige at der skal kæmpes i
bl.a. Fortnite og CSGO, som vi samtidig kan følge live via storskærm.
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E-SPORT
Aktiviteter: For de som ikke ønsker at spille hele tiden,
kommer der til at være et program med forskellige aktiviteter som er
frivilligt at deltage i, herunder hockey, fodbold og dødbold m.v.

Skulle du have lyst til at deltage som hjælper, kagebagere eller på mad
hold, hører vi meget gerne fra dig, det er ikke nødvendigt at være IT
sagkyndig for at hjælpe.
Kontaktperson: Thomas, 41601134 eller matthesen@icloud.com eller
Gitte Dalsgaard Hansen, 26612902.
Tilmelding via klubmodul: https://hovborguif.klub-modul.dk Sidste tilmelding den 8. november.
BEMÆRK der er maksimalt plads til 45. Vi forbeholder os desuden ret til
at tage og anvende billeder ifm. Arrangementet, der kan anvendes til
markedsføring m.v. Ved ønske om undtagelse ift. foto skal der gøres
opmærksom på dette ved tilmelding under bemærkninger.
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KUNSTFORENING

KUNST SKAL SES I “HUSET”
Sommeren er forbi, og efteråret er i fuld gang. Det betyder, at en ny
udstilling er er sat op i “HUSET”.
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KUNSTFORENING
Mange TAK til de “gamle” udstillere, som var: Nanna 8 år, Birthe Pedersen fra børnehaven, Jane fra Holmeå Kunstforening, Aron fra Hejlsminde. Christine Skovbjerg Bech, samt stenmalepigerne: Hanne Madsen,
Annelene Tobiasen og Birthe Damgaard Sørensen og Alligatore-malerne
fra Børne- billed skolen. - Det var bare en flot og spændende udstilling.
Endnu en spændende udstilling pryder lokalet de næste måneder.
En samling af Færø-billeder skabt af billedkunstner Hanne Jette Guttesen fra Bindeballe.
Hanne Jette skriver om sig selv: “- Født i Thy 1951. Læreruddannelse
fra Nr. Nissum Seminarium 1975.
Jeg er lærer og billedkunstner, og har haft billeder med på en del censurerede udstillinger.
Mine billeder er blandt andet inspireret af naturen, både her og på Færøerne, ligesom jeg lader mig inspirere af meget forskellige teknikker og
materialer.
Hvis det ønskes kommer jeg gerne til stede med et udvalg af egnede billeder, ligesom særlige ønsker om motiver efterkommes.
Jeg deltager meget gerne i udstillinger og har haft mange af slagsen”.
Hanne Jette Guttesen har en hjemmeside: www.tingkaervej.dk
Her kan man se et udsnit af hendes billeder, så ved man, hvad man kan
bliver udsat for, før man møder op i “HUSET” - for husk, det er jo her,
kunst skal ses.
Holmeå Kunstforening har besluttet at vi fremover vil forsøge at arrangere fernisering i forbindelse med nye udstillinger - så sæt kryds i kalenderen ved fredag d. 12. nov. Der er åben mellem kl. 16.30 og 18.00.
Hanne Jette Guttesen vil være til stede og fortælle lidt og skåle i rødvin
med os.
Holmeå Kunstforening.
TB
9

HURLUMHEJWEEKEND
73 børn i alderen 6 – 13 år deltog i årets Hurlumhej
weekend. Sidste år havde vi ikke hurlumhejweekend pga. Corona, så
det var dejligt at vi kunne i år.
Børnene kom fredag lige efter skole og først stod den på afkrydsning og
fordeling på fem forskellige hold. Derefter pizzasnegle, frugt og kage,
som hurtigt blev spist, så vi kunne komme ud i det gode vejr og i gang
med aktiviteterne. Der var fem forskellige poster, som alle havde noget
med sanserne at gøre. Blindebold hvor børnene havde bind for øjnene
og skulle spille bold ved at lytte sig frem til hvor den var (der var en
klokke i bolden). De skulle lugte til forskellige ting og se hvordan en
hund, som er
danmarksmester, bruger sin
lugtesans når
den går spor.
Smagssansen
skulle bruges til
at gætte forskellige madvarer, der var alt
mellem nutella
og chili. Følesansen blev
brugt til at gætte forskellige ting, med bind for øjnene. Og endelig kom
alle sanserne i brug ved rundbold.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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HURLUMHEJWEEKEND
Vi havde hoppeborg i hallen og mulighed for at få neglelak på.
Aftensmaden bestod af pasta med kødsovs og grønt til.
De ældste, fra 4. klasse og op efter, var på aftenløb, som måske var lidt
skræmmende for nogen, men det var meningen at de skulle forskrækkes og måske synes at det var lidt uhyggeligt.
Aftenen blev sluttet af med film og snolder.
Lørdag var der morgenmad og hoppeborg inden vi sagde farvel og god
efterårsferie.
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HURLUMHEJWEEKEND
Tak til alle hjælpere der gav en hånd med, uden Jer
ville det ikke være muligt at afholde Hurlumhejweekend. Og tak til
alle forældre, der bakker op om arrangementet ved at sende Jeres
børn afsted.
Hurlumhejweekend var arrangeret af
HUIF, LGU og Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter.
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Torsdag d. 4. november fra kl. 13, og resten af dagen.
Vi vil gerne byde på lidt mundgodt, i stalden
på Krøgebækvej 36 ( bemærk nr. 36 ), til alle der
har lyst til at komme og ønske Carl tillykke.
Dagny og Carl Boisen
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TENNIS
TENNISAFSLUTNING
Tirsdag den 11. oktober gik tennistræningen på vinterferie.
14 unge har i løbet af sommeren trænet ihærdige, og bliver for hver
sæson bedre og bedre hvem ved måske en dag kommer en af dem til
OL elle Wimbledon. Uanset hvad hygger vi os i hvert fald.
Pga. vejret ved årets sidste træning spillede vi lidt forskelligt i hallen,
hockey, høvdingebold og dødbold, og sluttede af med frugt og en enkelt flødebolle. ☺
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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LINDKNUD G&U

Kæmpe succes….
Mange dårlige ting kan vi sige om corona, men det har også gjort at vi
nu sætter større pris på ting vi måske tog forgivet førhen. Vi havde som
så mange andre meget tomme lokaler i ungdomsklubben og det gav
næsten ekko, når vi trådte ind i lokalet for at gøre rent i håb om vi snart
måtte starte op.
Nu har corona lagt sig lidt, og vi har nu slået døren op i ungdomsklubben. Vi har fuld knald på. Selvom vi synes vi havde godt gang i den inden
corona, med ca. 40 medlemmer, så er vi nu oppe på 60 medlemmer.
Dette bevidner hvor meget de unge virkelig mangler hinandens selskab,
og vi er utrolig glade for vi kan give dem de rammer.
Vi har I klubben været så privilegeret, at vi er
blevet nomineret til foreningsprisen og det vil
vi gerne sig tusind mange tak for. Sjælden har
vi da fået så mange fine ord med på vejen.
Generelt vil vi I klubben gerne sige tak for
støtten både fra vores medlemmer, LGU, Jan
Erik og specielt vores frivillige og trofaste
hjælpere, som gør at vi overhovedet kan skabe disse gode rammer for vores dejlige unge mennesker.
Vi er nu i fuld gang med at arbejde på at få et lille værksted etableret,
som gerne skulle give nye muligheder for kreativitet, både for store
og for de knap så store medlemmer. Der er mange forskellige ideer
i gang allerede, så vi håber meget
vores arbejde bærer frugt om kort
tid.
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LINDKNUD G&U

Grundet vores store opbakning, valgte vi at holde ekstra
åben i efterårsferien. Vi havde åben onsdag fra kl. 14-17 hvor vi var ca.
20 mand. De hyggede sig med varm kakao og boller. De synes det gav
hygge på en anden måde, da de ikke var så mange som de plejede.
Vi har fået henvendelser på, om ikke det er muligt for os at holde åbent
i julen, selvom vi plejer at lukke ned i december måned, og med alt den
dejlige opbakning er det jo svært at sige nej. Vi vælger derfor at holde
åbent således:
Onsdag d. 1 december: Juleafslutning
Onsdag d. 8. december: alternativ åben ”Julemandens værksted”
Onsdag d. 15. december: alternativ åben ”Julemandens værksted”
Nærmere info for de sidste 2 dage vil komme på vores Facebook side.
Kærlig hilsen
Lindknud Ungdomsklub
Lise Hedegaard Knudsen tlf. 3032468
Linda Pedersen tlf. 28696855
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Formandens klumme
Efteråret er for alvor over os og de måneder som plejer at være brugsens bedste er forbi. Det kommer jeg tilbage til.
Tak for en rigtig fin opbakning til vores Go’ Smag-dag d. 8. oktober.
Det var rigtig fint besøgt og super hyggeligt. Vi håber at hyggen og vores
smagsprøver frister jer til at handle ind i Dagli´ Brugsen Hovborg.
Sådan en dag mærker vi for alvor, hvad Brugsen betyder for vores dejlige by. Det er vores hyppigste samlingspunkt og en mulighed for at møde dem, som du ikke lige får talt med til daglig. I denne mørke tid hvor
mange holder sig mere indendørs, er det måske også her du møder din
nabo. Det samler os alle og er med til at skabe hygge og nærvær. Det er
altså noget du ikke mærker i lidt større byer.
Vi forsøgte denne gang at gøre opmærksom på vigtigheden I at bruge

OK tankkort eller OK APP’en når du tanker. Helt konkret bidrager OK
med 30% mere til HUIFs klubkasse, sammenlignet med tidligere. Bruger
du almindelig dankort til betaling, bidrager du desværre ikke til HUIF.
Når jeg skriver at de måneder som plejer at være Brugsens bedste er
24
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forbi, så mener jeg at det behøver de ikke at være. Vi har stadig godt 2
måneder tilbage i år - og hvem siger at November/december ikke kan
være lige så gode?
Vi håber at I alle vil handle hele eller dele ind i Brugsen, til efteråret og
julens mange middage. Det vil betyde en rigtig god afslutning på året
for vores alle sammens aktiv - Dagli’ Brugsen Hovborg.
Hvis du opdager mangler eller har specielt ønske til sortiment, så tøv
ikke med at hive fat i uddeler eller bestyrelse. Vi ønsker at have de varer på lager, som du ønsker at købe.
Jul i Brugsen:
D. 28. november inviterer Brugsen dig og din familie på lun gløgg og
æbleskiver. Vi håber at mange vil kigge forbi i løbet af eftermiddagen :-)
Personalenyt:
Efter at have nydt godt af Heino som uddeler i nogle år, er det besluttet
at vi skal et step videre nu. Det indbefatter, at der er aftalt fratrædelse
med Heino som uddeler.
Heino har lovet at drive Brugsen videre, indtil vi har en ny uddelerprofil
på plads.
Vi takker Heino for hans indsats
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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
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HOVBORG KIRKE
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 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
7-11-21
14-11-21
21-11-21
28-11-21
5-12-21

Kirkedag
Alle helgens dag
24. s. e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
2. s. i advent

Hovborg Kirke
16.00 DK*
10.30 DK
9.00 DK*1
10.30 IKB

Lindknud Kirke
14.00 DK*
9.00 SKB
10.30 DK*

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten.
1. 1. søndag i advent genoptager vi traditionen med kaffe og the efter
gudstjenesten.
DK: Dorte Kirkegaard
SKB: Sidsel Keibel Blom
IKB: Inge Klarlund Bach

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Lys i mørket
Det er blevet november, og dagene er blevet kortere. Mørket er taget
til. Indimellem regner og rusker det udenfor. Sådan er det, når det er
efterår. Det er også blevet koldere, så vi er ikke lige så meget ude. Det
er blevet tid til at hygge sig mere indenfor. Vi kan forsøge at skabe en
hyggelig stemning og fx tænde stearinlys – lys i mørket. Vi kan jo prøve
at nyde den mørke tid. Vi danskere er berømte for at hygge os. For et
par år siden var jeg på café med min mor i London ved Portobello Market. Caféen hed ”Hygge”.
Når vi tænder lys, kan det minde os om, at der er lys i mørket. Det var
noget, jeg også talte med efterårets minikonfirmander om, og de lavede
de fineste lanterner, som lyste op i mørket. Lysene kan minde os om, at
der altid er håb, uanset hvad vi bøvler med i vores liv at udfordringer,
problemer, sygdom eller tab. Der er altid håb. Det viste og forkyndte
Jesus på mange forskellige måder. Han kom med tilgivelse, nyt mod,
han helbredte, han vakte til live. Han hjalp mange mennesker, og det
gør han stadig, og det vil han stadig gerne.
Vi må aldrig miste modet, og vi må aldrig miste håbet – for der er altid
håb. Også når vi mister. Den 7. november er det Allehelgens dag – dagen hvor vi mindes dem, vi har mistet i det forløbne år. Vi holder mindegudstjenester i kirkerne – kl. 14.00 i Lindknud Kirke og kl. 16.00 i Hovborg kirke. Vi sætter lys på gravene. Og gudstjenesterne er faktisk relevante for alle, fordi vi alle sammen oplever at miste mennesker, vi holder af. Midt i mørket og sorgen lyser håbet om de dødes opstandelse.
Der er altid et lys, der brænder og minder os om, at døden ikke har det
sidste ord. Der er altid et lys, der hjælper os med at finde vej i mørket.
Et lys, der modsiger alt, hvad der er destruktivt eller ondt. Et lys, der vidner om, hvad der er sandt her i verden. At kristendommen er sandheden, fordi Jesus Kristus er Guds søn, og han er verdens lys.
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Nu går det fremad ved præstegården.
Langt om længe, er der nu blevet lagt nyt fortov omkring indkørslen.
Der er i den forbindelse, blevet lavet et nyt flot skilt, så alle kan finde vej
til præstegården.
Skiltet er fremstillet af Gerda Storm Nielsen, Vittrup.
Vi vil endnu engang takke Gerda for det fine arbejde og de mange timer,
der er blevet lagt i projektet. Det skulle gerne kunne stå der i rigtig mange år fremad.
På vegne af præstegårdsudvalget
Susanne Voss
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Lindknud Aftenhøjskole 2021-2022
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud
Mødetidspunkt kl. 19. (undtagen 30.9)
Kontaktperson Olav Paulsen. Tlf. 60473169
4. november 2021. Rikke Holm. ”Møder med Tove Ditlevsen”. Højskoleforstanderen ved Askov Højskole vil i dette foredrag gå på opdagelse i
Tove Ditlevsens univers af erindringer, digte, fortællinger og breve. I
samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
11. november 2021. Elsebeth og Jens Fischer-Nielsen: ”Den lokale menighed er verdens håb”. En fortælling om et menighedsudviklingsprogram i Bangladesh, som parret har været dybt engageret i siden dets
opstart i 2008.
18. november 2021. Rita Brohus Wienberg: ”Ord om tilgivelse”. En
livshistorie om den personlige erkendelse, at Bibelen er en manual for
livet.
25. november 2021. Biskop Elof Westergaard: ”Kirkegårdens udvikling
i nutid og fremtid”. Elof Westergaard holder foredraget som formand
for ”Foreningen for kirkegårdskultur”. I samarbejde med Lindknud og
Hovborg Menighedsråd.
6. januar 2022. Anette Kjær: ”Højskolesangbogen - Sange fortæller”.
Anette Kjær er organist, sanger og foredragsholder og leder af Midthimmerlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
13. januar 2022. Helle Nørby Jensen: ” Fra trædemølle til hamsterhjul”. Foredraget fordyber sig i tidens uhåndgribelige størrelse, og med
et kig ind i litteraturen overvejes det, hvordan forståelsen af tid præger
og præges af mennesker. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
34
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
20. januar 2022. Herdis Hansen: ”Anker Fjord Hospice – fokus på livet”. Herdis Hansen er hospicechef, og vi skal høre om dagligdagen på
hospice. Den lindrende pleje og omsorg. At være pårørende. Den nødvendige samtale.
27. januar 2022. Hans Jørgen Larsen: ”Genforeningen 1920 – et fredeligt resultat af en stor krig”. Vejen fra 1.verdenskrig til genforeningen
og de knap så gode tider derefter for Sønderjylland.
3. februar 2022. Poul Hansen: ”Livet på kanten før socialreformen”.”
Hvordan var det at være syg, fattig eller udsat i gamle dage – i Danmark
og hos os lokalt. Aftenen slutter med generalforsamling.
Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Tak til Lindknud og Hovborg Menighedsråd.
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.
Tak til Team Lindknud.
Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.

Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.
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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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HOVKNUD
Fodbold i Hovborg/Lindknud
Når græsset stopper med at gro, så er det tid til at vi rykker indenfor og
spiller fodbold. Her er der plads til alle store som små, nye som gamle,
kom og få sved på panden og ha´ det sjovt med dine venner ☺
Opstart uge 43. Grundet Bierfest i Lindknud hallen d. 29 oktober starter
børneholdene først i uge 44.
Tiderne er som følgende:

Mandag kl. 19-20.30 i HUSET i Hovborg, spiller friske piger
og kvinder.
Der er plads på holdet til alle, så kom hvis
du har spillet fodbold i mange år eller bare
gerne vil prøve, om det er for noget for dig.
Vi har det altid sjovt.
Kontakt: Anita Trøst 28 56 48 53

Onsdag kl. 17-19.00 i HUSET i Hovborg, spiller friske fyre og
mænd.
Der er plads på holdet til alle, så kom hvis
du har spillet fodbold i mange år eller bare
gerne vil prøve, om det er noget for dig. Vi
har det altid sjovt.
Træner Mads Kristensen 61 75 46 13
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HOVKNUD
Onsdag fra kl. 19.00 i HUSET i Hovborg, spiller +50 herrerne.
Er du mand, over 50 år og synes du stadig det er
sjovt at spille fodbold. Så mød op i Hovborg og få
lidt sved på panden.
Kontakt: Niels Kristian 20 32 83 71

Fredag kl. 14.00-15.00 i Lindknud hallen spiller 0.-3.klasse.
Kom frisk alle børn og ha´ det sjovt med dine venner.
Træner Susan og Jesper Huusmann 61 79 24 88

Fredag kl. 15.00-16.00 i Lindknud hallen spiller 4. - 6.klasse.
Kom og spil med dine venner og ha´ det sjovt.
Træner Susan og Jesper Huusmann 61 79 24 88
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang november 2021
Brugergruppen 75388009/20433787
Onsdag den 3. november kl. 14.00 – 16.00
Forberedelse til julestue.
Vi arbejder med forskellige ting til vores julestue.
Onsdag den 10. november kl. 14.00 – 16.00
Forberedelse til julestue.
Vi arbejder med forskellige ting til vores julestue.
Onsdag den 17. november kl. 14.00 – 16.00
Forberedelse til julestue.
Vi arbejder med forskellige ting til vores julestue.
Onsdag den 24. november kl. 13.45 – 16.15
Filmeftermiddag.
Vi nyder en god film sammen og slutter selvfølgelig med kaffe. Hvilken
film vi finder frem, kan ses på Bøgevangs opslagstavle fra 14 dage før.
Onsdag den 1. december kl. 14.00 – 16.30
Besøg på Lundtoft i Brørup. Vi synger julen ind sammen med beboerne
på Lundtoft. Vi kommer med en julebuket og har Bent Svarre med til
at spille. Lundtoft sørger for kaffebord.
Tilmelding af hensyn til kørsel og kaffebord senest
mandag den 29. nov. Pris 20 kr.
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BØGEVANG
JULESTUE PÅ BØGEVANG.
Lørdag den 20. november kl. 10.00 – 14.00.
Kl. 10.00 Julestuen åbner med diverse boder, hvor der er
mulighed for at købe juledekorationer, advents
kranse, julepynt, små hjemmelavede gaver og meget andet.
Kl. 10.30 Vores gode tombola åbner.
I år er der kun 1 runde med tombola.

kl. 11.30 Vi starter med at sælge Amerikansk Lotteri
Kl. 12.00 Vi er klar med hjemmelavet suppe
Hele dagen er der salg af varme vafler, kaffe, te og saftevand.
Lokalhistorisk Arkiv holder også åbent for besøg og snak.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
07.11.21
09.11.21
09.11.21
27.11.21
07.12.21
09.12.21
22.01.22
26.01.22
13.05.22
15.05.22

Kl. 16.00 Bankospil i Huset. Arr:: Husholdningsforeningen
Kl. 19.00 Hvor sætter du dit X, på Hovborg Kro. Arr.: Erhvervsklubben
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Lave julepynt og dekorationer i Huset. Arr.: Husholdningsf.
Julekoncert i Hovborg Kirke
Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset.
Kl. 9.30 Suppe kursus i Huset. Arr.: Husholdningsforeningen.
Koncert med Haderslev Pigekor samt The HoLi Choir i Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke

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
2021:

Torsdag d. 18. nov.

Blad udkommer i uge 48

2022:

Torsdag d. 20. jan.
Torsdag d. 17. feb.
Torsdag d. 17. marts
Torsdag d. 21. april
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 5
Blad udkommer i uge 9
Blad udkommer i uge 13
Blad udkommer i uge 18
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.
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