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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Forretningsudvalget 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Jimmi Johnson  
SparKron-løbet : Christian Christiansen 
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. november, 

 

på e-mail til: HUIF.blad@gmail.com 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
Nella Benedictus   3054 3028  
Thomas Matthesen   4160 1134 
 

Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 

   Nr. 7                   43. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Både store og små til Hurlumhej 
 weekend ( foto: Thomas Matthesen ) 

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

Efterår – tiden hvor naturen viser sig i smukke nuancer, vejret skifter 

hele tiden og hvor HUIF nyder godt af at se de mange glade medlem-

mer, som er aktive på hver deres måde. Personligt synes jeg det er livs-

bekræftende at se de 

helt små udfolde sig til 

gymnastik, fodboldstøv-

ler på græsset, de store 

børn på aftenløb med 

lommelygter, tennisbol-

de der flyver rundt og 

frivillige der passer på 

HUSET og dets udenoms-

arealer. Det vidner om et 

engagement og fælles-

skab, som vi godt kan være stolte over.  

Sidste gang skrev jeg om, at vi i forretningsudvalget vil kigge ind i, om vi 

gør nok for at være en attraktiv forening at være frivillig i. Vi er selvføl-

gelig enige om, at vi altid kan gøre mere – og at balancen er den der 

kan være svær at finde. Ikke desto mindre er første konkrete tiltag sat i 

værk: frivillighedsaften! 
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Det er en aften, hvor frivillighed vil være i fokus. Med god, solid opbak-

ning fra DGI er det lykkes os at få en konsulent med denne aften. Der 

bliver også tid og mulighed for at snakke mere med os i udvalget om 

det arbejde vi laver, ligesom der er sat tid af til hygge og sparring. Der 

er mere om denne aften andetsteds i bladet. Vi håber selvfølgelig, at se 

en masse nysgerrige og glade Hovborgere denne aften.  

Jeg vil lige slutte af med en lille opfordring. I en, for mange, økonomisk 

trang tid, kan det være at du eller din familie har overvejet et bank-

skifte. Hvis det er tilfældet kan i slå et slag forbi vores sponsor Sparekas-

sen Kronjylland i Vorbasse. Her er jeg sikker på personalet vil tage godt i 

mod jer – og hvis der henvises til HUIF ved et eventuelt skifte, støttes 

HUIF med yderligere sponsorkroner fra Sparekassen Kronjylland. Det er 

muligt at finde henvisningskort i cafeteriet i HUSET. 

Vi ses i Dagli’Brugsen ☺ 

De bedste hilsner 

Charlotte 

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
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NYT FRA HUIF 
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Bestyrelsens klumme  
Mareridt!  

I morges vågnede jeg helt svedig pga et slemt mareridt. Jeg læste dette 
i Jyske Vestkysten (bemærk årstal): 

Mandag 5. Juni 2024 

‘Dette er desværre de sidste ord fra bestyrelsen i Dagli’ Brugsen Hov-
borg. Nu er Brugsen lukket og vi har solgt den sidste liter mælk, udleve-
ret den sidste pakke og den sidste pose med receptpligtig medicin. De 
kære medarbejdere i Brugsen har ydet den sidste service til alle jer tro-
faste kunder, som virkelig kæmpede for Brugsens eksistens til det sid-
ste. Vores uddeler, resten af personalet samt bestyrelsen har sagt det 
sidste ‘Tak og på gensyn’. 
Det er trist, men det lykke-
des desværre ikke at holde 
Brugsen åben. Allerede før 
corona krisen og energikri-
sen skulle Dagli’ Brugsen i 
Hovborg kæmpe for at op-
retholde et overskud, og i 
efteråret 2022 oplevede vi 
et stort fald i det gennem-
snitlige antal daglige kun-
der. Et fald på hele 45 kun-
der pr. dag skulle vise sig 
at være fatalt for vores lille Brugs (Tal fra september 2022). 

Det blev en rigtig hård vinter med fortsat faldende omsætning. Mange 
valgte at handle hos discountbutikkerne i Holsted, Brørup og andre byer 
for at spare penge, og det virkede måske som et godt valg på den korte 
bane, men nu oplever vi alle den ærgerlige konsekvens af vores valg. 
Mange har taget fat i os og fortalt, at hvis bare de kunne gøre det om, 
så havde de støttet Brugsen meget mere end de gjorde. De troede sim-
pelthen ikke på, at den ville lukke. 
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Nu er huspriserne faldet markant, børnefamilierne flytter fra byen, vi 
skal hente vores medicin uden for byen, bygningen står og forfalder og  
ingen ved hvad vi skal bruge den til. Hovborg er så småt på vej til at bli-
ve en soveby, og den har mistet en del af den gnist, man altid har kun-
net kende den på, ligesom man altid har kunnet kende Hovborg på sin 
aktive Dagli’ Brugs.’ 
…Åhh det var da heldigvis bare en drøm! Et mareridt! Vi har stadig vo-
res dejlige Dagli’ Brugs og kan handle ind til weekenden, til hverdagen, 
til fest, til jul osv. Vores børn og børnebørn kan trygt hente lidt lækkert 
hos Betina og de søde medarbejdere.  

Noget sandt er der i drømmen for tallene viser at vi ca har 45 kunder 
mindre i butikken hver dag, at de kunder der kommer køber mindre. 
Det er netop det vi har forsøgt at undgå ved at skrive ud til Hovborgs 
borgere og dermed håbet at flere ville komme i butikken og også købe 
lidt mere.  

Samtidig er det ikke nyt for nogen at vores energiomkosninger er steget 
markant.  

Heldigvis har bestyrelsen, Betina og personalet i vores alle sammens 
Brugs, ikke mistet håbet og vi kæmper videre.  

Og lige om lidt kan Hovborgs borgere mødes og ønske hinanden glæde-
lig jul, d. 27. november klokken 16 - 18 er der ”Jul i Brugsen”-
arrangement, hvor der serveres godter og ris á lá mande og selvfølgelig 
også en overraskelse til børnene.  
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Der er selvfølgelig også åbent omkring jul, så du kan få handlet de ting 
der slap op, eller ikke var kommet med på sedlen fra din første indkøbs-
tur i Brugsen. 

 

 

 

Åbningstider  

24. December 7.30 - 13.00 

25. December LUKKET  

26. December 7.30 - 13.00 

31. December 7.30 - 13.00 

1. Januar LUKKET 

 

Vi ses i Brugsen ☺ 

 

Med venlig hilsen Lena  

og bestyrelsen i Dagli’ Brugsen Hovborg  
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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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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Traditionen tro har der været afholdt Hurlumhej-

weekend fredag inden efterårsferien. 

Der var aktivitetshoppeborg i hallen hvor børnene fik sved på panden. 

Af mere stille aktiviteter var der mulighed for at tegne og få neglelak på. 

Der var 

skovstratego, 

fangeleg og 

floorball 

udendørs om 

eftermidda-

gen.  

Børnene fra 

4. klasse og 

op efter var 

på aftenløb, 

hvor de skulle hjælpe troldmanden Yummibear! Aftenløbet var rundt i 

Hovborg hvor der var forskellige uhyggelige opgaver som børnene skul-

le løse inden de nåede frem til troldmanden Yummibear. 

Aftenen sluttede af 

med film, chips og snol-

der for alle børn.  

Lørdag morgen var der 

igen gang i hoppebor-

gen både før og efter 

morgenmaden, inden 

børnene blev hentet og 

det sidste skulle ryddes 

op.  

HURLUMHEJWEEKEND 
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HURLUMHEJWEEKEND 

Der deltog 65 børn i alderen 0. – 7. klasse. Der var 12 friske unge hjæl-

pere fra 8. og 9. klasse, som alle gjorde en kæmpe indsats både fredag 

og lørdag. Derudover var der 12-15 

”voksne” hjælpere, en teknikhaj og 

nogle kagebagere. Tusind tak til alle 

hjælpere, børn som deltog og til for-

ældrene for at lade Jeres børn delta-

ge.  

Tak til Huset og deltagerne i arbejds-

dagen, for at det kunne lade sig gøre 

at vi afholdte Hurlumhejweekend 

samtidig med at I havde arbejdsdag. 

Vi er klar igen til foråret 2023 med 

Halløjweekend i Lindknud. 

 

LGU, HUIF & Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter 
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VENNEFORENINGEN 

Vi takker alle der har støttet Venneforeningen med køb af 
medlemskort. Tak for at i tog godt imod os. 
 

Vi har udtrukket gavekort fra Dagli` Brugsen på de solgte 
medlemskort, tillykke til de heldige vindere som er: 
 

 Else Gjerlevsen 
 Hanne Fogh-Madsen 
 Toni Larsen 
 
Venneforeningens formål er at skaffe midler til Aktivitetshu-
sets drift, vedligeholdelse og nyanskaffelser m.m. med for-
uden salg af medlemskort, at afholde div. arrangementer 
samt hjælpe ved foreningers arrangementer.  
 

Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages meget 
gerne. 
 

Med venlig hilsen 
Karin Kamp 

Pva. Venneforeningen 
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NYT FRA BYEN HOVBORG 
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BORGERFORENINGEN 

Musikken er bestilt, og vi er i Hovborg Borgerforening klar 

med festtøjet, så reserver allerede nu Lørdag den 7. januar, 

for nu skal der endelig festes. 

Fortsættes i næste nummer…….. 
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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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Kirkebogsførende sognepræst: 
Dorte Kirkegaard 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Favrskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf. 75388031 og 21467831 
Mandag er fridag 
E-mail: doki@km.dk 
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

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

Kirkebil 
 

For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle 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. Det første lys i adventskransen er tændt i begge kirker 1. s. i advent. Spej-
derne medvirker ved familiegudstjenesten i Lindknud Kirke. Bagefter går de 
med lygter og fakler rundt i byen og spreder lys i mørket. Alle generationer er 
velkomne. 

2. Skumringstid for børn og barnlige sjæle. I år vil Juniorkoret opføre en jule-
musical over juleevangeliet. Alle generationer er velkomne. 

3. Vi synger sammen julen ind. Velkommen til en stemningsfuld aften, hvor vi 
skal synge mange smukke julesalmer. 

4. 2. juledag. Vi henviser til Folding Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 
ved Sidsel Keibel Blom. 

* Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 

** Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten. 

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

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

6-11-22 Allehelgensdag 14.00 DK* 16.00 DK* 

13-11-22 22. s. e. trinitatis   10.30 IB 

20-11-22 Sidste s. i kirkeåret 9.00 SB   

27-11-22 1. s. i advent 10.30 DK* 17.00 DK*1 
Familiegudstjeneste 

4-12-22 2. s. i advent   9.00 SB 
De ni læsninger 

11-12-22 3. s. i advent 10.30 DK   

18-12-22 4. s. i advent 16.00 DK* 
Skumringstid2 

19.00 DK** 
Syng julen ind3 

24-12-22 Juleaften 14.30 DK* 16.00 DK* 

25-12-22 Juledag 9.30 DK 11.00 DK 

26-12-22 Anden juledag 4 4 

1-1-23 Nytårsdag 14.00 SB*   16.00 IB* 

DK: Dorte Kirkegaard 
IB: Inge Klarlund Bach 
SB: Sidsel Keibel Blom 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Mistrivsel blandt unge mennesker 

Når I læser dette, har der nok lige været folketingsvalg – det var jo den 
1. november. Og noget af det, der blev snakket rigtig meget om under 
valgkampen, det var, at der er mange unge mennesker, der mistrives. 
Det synes jeg er virkelig trist. Jeg syntes heller ikke, det var nemt at væ-
re ung – at være teenager. Tværtimod. Men eksperterne i dag siger, at 
det er blevet sværere at have det svært. Så det er sværere for dem, der 
er unge i dag, end det var for deres forældres generation.  

Men hvorfor? Ja, de kloge siger, at det er noget med, at der bliver stillet 
høje krav. Noget med, at man skal præstere – både i skolen, hvor man 
gerne vil klare sig godt og have gode karakterer. Men det er ikke kun i 
skolen, at de unge føler, at de skal præstere. Det er også i fritiden og 
blandt vennerne. Der er en perfekthedskultur, som ikke er sund. Men 

sandheden er jo, at vi ikke 
behøver at være perfekte, og 
at man ikke kan være god til 
alt. At man ikke kan have suc-
ces med alt. 

Der er også et højt tempo i 
samfundet – og det er der 
mange, der bukker under for, 
ikke kun de unge. Og så er 
der også en individualisering i 

vores samfund. Og en psykologisering – ikke kun blandt unge menne-
sker – men blandt mange af os, hvor man hele tiden synes, man skal 
mærke, hvordan man har det, og hvor man ser indad, hvis man ikke lyk-
kes. Man tager selv ansvaret og føler, at det er ens egen skyld. Og så sy-
nes man ikke, at man ikke duer til noget, og man føler sig som en fiasko. 

Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre, for at forbedre trivslen blandt unge men-
nesker. Men noget af det, vi kan sige til dem og noget af det, jeg fortæl-
ler mine konfirmander, er, at de ikke behøver at være perfekte. For det 
kan de slet ikke. Det kan ingen mennesker. Og jeg kan faktisk bedst lide 
at være sammen med mennesker, som ved, de er fejlbarlige og ved, de  

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

har svagheder, og som står ved det. For det er meget mere menneske-
ligt. Og vi mennesker skal jo lære at tilgive os selv og acceptere os selv, 
som vi nu er. 

Hvis man ikke synes, man er særlig pæn – så kan man altså godt have et 
rigtig godt og rigt liv alligevel. Det er der mange mennesker, der kan 
skrive under på. Og hvis der er noget i skolen, man ikke er særlig gode 
til, så kan man selvfølgelig prøve at blive bedre, men uanset hvad, så går 
det altså alligevel. Hvis man ikke klarer sig så godt rent fagligt – så går 
det også alligevel. Der er brug for os alle sammen. Og alle skal ikke sam-
men være lige dygtige og lige kloge og lige gode til det samme. Vi er for-
skellige, og det er kun godt. Og hvis man ikke ved, hvad man gerne vil 
være, og derfor heller ikke endnu ved, hvad man gerne vil uddanne sig 
til – så går det også alligevel.  

Og så er det vigtigt at huske, at man altså ikke kan have det godt og væ-
re lykkelig hele tiden. Livet er sådan, at man har det godt noget af tiden, 
og så er der også noget af tiden, hvor man ikke har det særlig godt. Lyk-
ke er ikke en permanent tilstand, men noget, vi får lov til at opleve i 
glimt. I virkeligheden er det mere realistisk at gå efter at blive tilfreds 
med livet, frem for at blive lykkelig, for det er som sagt kun noget, vi op-
lever i øjeblikke. 

Og til det her med, at unge i dag føler, de ikke duer til noget, hvis de ikke 
har succes på nærmest alle områder. Til det sagde Jesus, at vi alle hver 
især er uendelig meget værd. Uanset om vi så virkelig slet ikke kan finde 
ud af noget. Så er vi så meget værd, fordi vi er skabt af ham, og vi er 
hans børn, og vi tilhører ham. Og hans kærlighed til os hører aldrig op. 

Dorte Kirkegaard 
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JULETRÆSFEST 

Søndag, den 4. december 2022 
kl. 14.00 – 16.00 

 
Vi mødes i Lindknud Hallen, hvor vi skal hygge os med dans 

om juletræet, gløgg/kaffe og æbleskiver. Måske kan vi 
hidkalde julemanden, hvis vi råber højt nok og ellers er sø-

de resten af året   
 

Så tag mor og far og bedsteforældre med til nogle fornø-
jelig timer, og husk julehumør og nissehuen. 

 
Entre  25,- kr. pr. person 
Børn under 4 år er gratis 

 
 

Arrangører: Lindknud G&U og Lindknud Hallen 
Godteposer er sponseret af TeamLindknud 

Så-

LINDKNUD G&U 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

Lindknud Aftenhøjskole- 2022-2023. 
Foredragene finder sted på ”Bøgevang”, Favrskovvej 8,  

Lindknud. 6650 Brørup. 
 

3. november 2022. Foredraget er aflyst på grund af sygdom.  
 

10. november 2022. kl. 19. Foredrag med Hans Jørgen Larsen er aflyst 
på grund af sygdom.  I stedet foredrag ved Anders Kingo om Søren Ki-
erkegaard. 
 

17. november 2022. kl. 19. Anders Bonde: ”Er der noget at grine af, 
når vi bliver gamle”?  Humoristisk og opbyggende foredrag om livets 
efterår.  I samarbejde med Lindknud og Hovborg Menighedsråd. 
 

24. november 2022. kl. 19. Herdis Hansen: ”Anker Fjord Hospice – fo-
kus på livet”. Vi skal høre om den lindrende pleje og omsorg, om 
dagligdagen på et hospice, hvor patienter og pårørende kommer i 
første række, og hvor man forsøger at gøre ventetid til levetid. I 
samarbejde med Lindknud og Hovborg Menighedsråd. 
 

5. januar 2023. kl. 19. Lars Grundvad: ”Fæstedskatten og den kongeli-
ge guddommelige forbindelse”. Foredraget handler om guld, sølv og 
kongesæder,  med udgangspunkt i  arkæologiske fund i  en stor udgrav-
ning nær Harreby. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 
 

12.januar 2023. kl.  19. Elena Vas Andersen: ”Min vej fra Sibirien til 
Danmark”. Foredraget vil handle om, hvordan det er gået til, at Elena er 
havnet i Danmark, og om hvorfor hendes familie måtte bo i dette bar-
ske område så langt mod nord.  
 

19. januar 2023. kl. 19. Jakob Bram Jensen: “De vilde naturoplevelser i 
vores nærområde i billeder og historier”. Som naturfotograf  ønsker 
Jakob  i sit foredrag at sætte fokus på  viden, forståelse og ansvarsfølel-
se for naturen, med kameraet i hånden – alene og sammen med sine 
børn. 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

26. januar 2023. kl. 19. Iben Krogsdal: “Under Karlsvognens glitrende 
stjerner. Hvad betyder et menneskeliv? Og kan man stadig møde Gud 
under stjernehimlen?” Forfatteren og salmedigteren vil fortælle om 
tro, håb og kærlighed - og om rejsen gennem livets aldre fra fødsel til 
død. 
 

2. februar 2023. kl. 19.  Hans Petur Kirkegaard: “Færøerne”. En aften  
om Færøerne og Færøernes historie og om egne minder. Om at fange 
fisk med hænderne i åen, om   fjeldture, fugleliv, hvalfangst og den bar-
ske men smukke natur. 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 Team Lindknud  

Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.  
Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.   

Kontaktperson: Olav Paulsen. Tlf. 6047 3169 
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Samværsdage på Bøgevang, Brugergruppen 
75388009/20433787 
 

Onsdag den 2. november kl. 13.00 – 16.00. 
Vejen Kirke. 
2020-2021 gennemgik Vejen Kirke en større renovering. Marie Ulsdal 
fra menighedsrådet vil fortælle om arbejdet og vise os det flotte resul-
tat. Kaffekurven er med og vi må nyde den i deres sognegård.  
Tilmelding senest mandag den 31. oktober. Pris 35 kr. 
 

Onsdag den 9. november kl. 14.00 – 16.00 
Forberedelse til julestue. 
Vi arbejder med diverse ting til vores julestue. 
                                                                                                     

Onsdag den 16. november kl. 14.00 – 16.00. 
Forberedelse til julestue. 
 Vi arbejder med diverse ting til vores julestue 
 

Onsdag den 23. november kl. 14.00 – 16.00 
Forberedelse til julestue. 
Vi arbejder med diverse ting til vores julestue 
 

Onsdag den 30. november kl. 13.30 –  16.15. 
Sangeftermiddag på Lundtoft i Brørup. 
Traditionen tro tager vi på besøg på Lundtoft og synger julen ind sam-
men med beboerne. Vi har Ellinor Jensen med som vores pianist og 
Lundtoft sørger for det fælles kaffebord. 
Tilmelding mandag den 28. november . Pris 20 kr. 
 

 
 

 
 

BØGEVANG 
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BØGEVANG 
 

Lørdag den 26. november kl. 10.00 – 14.00 
JULESTUE PÅ BØGEVANG 

 
Kl. 10.00 Julestuen åbner. 
  

Her er boder, hvor du kan købe juledekorationer,  vinterpynt til kirke-
gårde og adventskranse ( adventskranse kan også ses på Lene Hansens 
facebookside)  
Forskelligt julepynt og hjemmestrikkede karklude i massevis. 
Du kan også finde ting, der kan lune dig , når vinteren kommer. 
Holmeåskolen støtteforening er også med. 
 

Fiskedam for de yngste og børnebord, hvor man kan være kreativ. 
 

Vi har amerikansk lotteri, hvor vi trækker 2 vindere kl. 11, og 2 vindere 
kl. 13. 
 

Kl. 12.00 er vi 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. 
 

Kig ind til en hyggelig dag. 
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AKTIVITETSKALENDER 

31.10.22 Kl. 19.00 -  Er din el- og varmeregning også vokset ”op over skorstenen”?  

06.11.22 Kl. 19.00 Banko i HUSET, arr: Husholdningsforeningen 
09.11.22 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud Kirke 
15.11.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
19.11.22 Kl. 9.00 Tur til Jul på Krusmølle, arr: Husholdningsforening 
24.11.22 Kl. 17.00 Frivillighedsaften i HUSET, arr: HUIF 
27.11.22 Kl. 16-18 Jul i Brusen 
04.12.22 Kl. 14-16 Juletræsfest i Lindknud, arr: LGU 
06.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Hovborg Kirke 
08.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Lindknud Kirke 
18.12.22 Kl. 19.00 ”Syng julen ind” i Lindknud Kirke 
07.01.23 11. Januarfest  
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg Kirke 
 

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 
andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 
 
2022: Torsdag d. 17. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

2023: Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 16. feb. Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 16. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 20. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 18. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 20. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 17. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 21. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 19. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 16. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

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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