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NYT FRA HUIF
HURLUMHEJ
I den kommende periode er der hurlumhejweekend fra fredag den 12.
oktober til lørdag den 13. oktober, for alle førskole børn – 6. klasse. Det
bliver helt sikkert en ligeså stor succes som de sidste par år. I år har
valgt at bruge en smule af de penge vi har arvet, fra Hovborg Rideskole,
på dette arrangement. Pengene vil blive brugt på en STOR ekstra ting,
som er helt i tråd med årets tema. Der er en stor gruppe frivillige fra
Holmeåskolens Støtteforening, LGU og HUIF samt en masse forældre,
der aktivt er med til at sikre en god oplevelse til børnene, og der kommer løbende nye til så det er virkeligt godt. Se desuden andetsteds i
bladet.
AKTIVITETER
Vinteraktiviteterne er ved at komme i gang, tilmelding og kontakt kan
findes via www.hovborguif.klub-modul.dk
Tennisbanen er klargjort til nyt belægning og dette udføres i ugerne 39
– 40, har du lyst til at hjælpe med udvikling og indretning m.v., har vi
stadig brug for folk til at hjælpe med dette. Kontakt gerne Magnus ved
spørgsmål.
FRIVILLIGE

Der er altid plads til flere frivillige i foreningen. Lige pt er der især mangel på nogen der vil hjælpe med de mere praktiske opgaver, bl.a. PR
arbejde, annoncesalg ifm. bladet samt sponsoraftale.
Vi håber at der er nogle der har lyst til at byde ind på opgaver.
Det er sjoves at løfte i flok og det betyder jo også at selvom der sidder
frivillig i udvalgene kan det være godt med en hjælpende hånd udefra.
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NYT FRA HUIF
SPONSOR
Jeg vil gerne stadig opfordre til at støtte alle vores sponsorer, herunder
Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland har netop inviteret til
alle deres kunder til Djurs
Sommerland til nedsat pris,
en årlig begivenhed der formentlig finder sted igen til
næste år. Hvis man overvejer et skifte, vil vi meget
gerne have at vi bliver
nævnt i sparekassen, da vi i
så tilfælde bliver støttet
med et højere beløb. Henvisningskort der kan bruges til dette findes i
Huset Hovborg.
Fredag den 12. oktober er vi at finde i Brugsen sammen med OK, fra kl.
14 – 18.
Thomas Nørager Matthesen

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK

5

VESTERGADE 7 | 7200 GRINDSTED | 7535 3538

6

REGNVANDSFRONTEN
Kloakprojekt i Hovborg – hvad er status?

Kom til orienteringsmøde i Huset
mandag d. 29. oktober klokken 17.00 – 18.30.
Vejen Kommune og Vejen Forsyning inviterer alle i Hovborg til et kort
orienteringsmøde om det kommende kloakprojekt.
Projektet for håndtering af vejvand og vand fra fællesarealer er stadig
under udvikling. Ved mødet vil vi fortælle om de overvejelser og udfordringer, der er dukket op undervejs. Vi vil også give en status på de løsninger, der arbejdes med.
Der er allerede mange af byens huse, hvor regnvand og spildevand nu
er separeret. I alt har kommunen modtaget færdigmelding fra 68 husejere (pr. medio september). Du kan få tilbagebetalt dit tilslutningsbidrag, når kommunen har fået en færdigmelding, der er underskrevet af
en kloakmester. Det er Vejen Forsyning, der udbetaler pengene.
Mød frisk op mandag d. 29. oktober klokken 17.00 i Huset og hør mere
om status for projektet. Vi byder på en kop kaffe.
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Kære lokalområde i Lindknud og Hovborg.
Skoleskak er blevet introduceret på Holmeå Børnecenter – og det er
populært.
Vi har ikke helt nok skakspil, især ikke når vi kommer til skolernes skakdag den 8.2.2019 (før vinterferien).
Derfor vil vi gerne høre vort netværk, om man skulle ligge inde med et
spil, som man kunne tænke sig, at donere til skolen.
Hvis man er i genbrugen alligevel, må man gerne kigge der også, og lade os det vide. På forhånd tak og hav et fantastisk efterår.
Venlig hilsen
Thomas Bak
Skoleskakansvarlig Holmeå Børnecenter

VENNEFORENINGEN
Vi takker alle der har støttet Venneforeningen, da vi var ude at sælge
medlemskort. Tak for I tog godt imod os.
Vi har udtrukket gavekort til
på de solgte medlemskort, tillykke til de heldige som er:
Jan Christiansen, Råbjergvej 4
Editha Palulot, Engparken 2
Jytte M. Ehmsen, Sandagervej 18
Venneforeningens formål er at skaffe midler til aktivitetshusets drift,
vedligeholdelse og nyanskaffelser, ved f.eks. at afholde foredrag, koncerter, fastelavnsfest m.m. og hjælpe ved andre arrangementer.
Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages gerne.
Med venlig hilsen
Karin Kamp
Pva Venneforeningen
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KROKET
Turnerings sæsonen er nu slut for alle krocket holdene.
Slut stillingen: Hold 1 i M 2 blev nr. 5. Hold 3 i C 1 opnåede en2 plads.
Dem der klarede sig bedst var hold 2 i C 1. De vandt puljen og blev senere suveræne vindere af det Syd Vestjyske mesterskab og kvalificerede sig
dermed til kampen om det Danske mesterskab. Holdet meldte dog afbud
til mesterskabet da man mente at deltager gebyret var for høj i forhold
til en evt. titel. Der var kun 3 hold tilmeldt i C 1. Prisen for at spille 4 kampe var per par ca. 2500 kr. De 4 finale vindere er Erik og Edith Hansen.
Rita Mahler og Pia Eugster. Der udover har Karen og Holger Hansen været med i en turnus ordning.

Parret Edith og Erik Hansen er dem der har klaret sig bedst i år. Med turnerings og stævne kampe er det blevet til 24 sejre i 24 kampe. Vi har ikke
nogen statistik men det er helt sikkert klubrekord.
Selv om turneringen er forbi spilles der stadig kroket (Hvis vejret tillader
det) hver fredag eftermiddag fra kl.13,30 indtil vi igen kan se om aftenen.
Er der nogen der har lyst til at være med er de hjertelig velkommen til en
gratis prøvetid hele vinteren. Vi har ekstra køller.
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Løsningen ligger i luften
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Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 besøger vi
Hobbybiksen i Agerbæk.

Vi skal besøge en butik, der handler med garn og mange andre hobbyartikler.
Vi skal også høre lidt om butikken og får kaffe og kage der ovre.
Vi mødes ved Brugsens p-plads kl. 18.30 og kører samlet derover i private biler.
Prisen for denne aften incl. kaffe, kage og kørsel fra Hovborg og retur
er:
Medlemmer:
Ikke – medlemmer

25 kr.
45 kr.

TILMELDING SENEST DEN TIL 3. OKTOBER TIL
Hanne Fogh-Madsen
tlf. 61548238
Jytte Pedersen
tlf. 40337754
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NYT FRA HUIF
Nu kan du også støtte HUIF med dit Dankort. Det er supernemt, og OK betaler sponsorbeløbet. Hent OK’s Tank & Betalapp, og tilføj dit Dankort i appen. Så støtter du HUIF med 5
øre/liter, hver gang du tanker bilen.
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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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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

7. okt.

19.s.e. Trin

14.00 BLH1*

14. okt.

20.s.e. Trin

21. okt.

21.s.e. Trin

23. okt.

Tirsdag

28. okt.

22.s.e. Trin

9.00 KFM

4. nov.

Alle Helgen

16.00 HN*

Lindknud kirke

10.30 HN
10.30 HN

9.00 HN
16.30 HN2

14.00 HN*

1 Gudstjenesten indleder Efterårsmødet

2 Skumringstid for børn og barnlige sjæle
*
Kirkekoret deltager

HN: Helle Nørby
KFM: Knud Fensteen-Madsen
BLH: Forhenværende Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby

Maria Norby
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HOVBORG KIRKE
Gør ulvetimen til skumringstid
I foråret indbød kirkerne i Lindknud og Hovborg børn og barnlige sjæle til skumringstid,
og det vil vi gentage et par gange her i efteråret. Første gang bliver tirsdag den 23. oktober kl. 16.30 i Lindknud kirke, og ellers fortsætter vi med en juleoptakt lille juleaftensdag i Hovborg kirke.
Skumringstid er en lille halv times gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi mens dagen går på
hæld vil lade aftenen indfinde sig med en
kort fortælling, sang og musik. Alle er naturligvis velkomne.

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 minderig gudstjeneste.
Helle Nørby

11.11 – 11.11
Den 11. november 2018 vil Hovborg kirke i samarbejde med lokalarkivet
markere 100 året for den våbenhvile, der reelt afsluttede 1. verdenskrig. Nærmere om dette i næste blad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Kirkebio
Til mørke vinteraftener hører gode film, og derfor er vi nu også ved at
være klar til at byde velkommen til endnu en sæson med Kirkebio. I år
vil filmene ikke være valgt ud fra et overordnet tema, men planen er at
den røde tråd i år i stedet vil være en bestemt instruktør… Nærmere
information om dette i næste blad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den første mandag i november, december, januar og februar.
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HOVBORG KIRKE
Hovborg menighedsråd inviterer til

Musisk gudstjeneste, hygge og orientering
torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00
Vi starter i kirken kl. 19.00 med en musisk gudstjeneste hvor koret
medvirker.
Derefter tager vi op i Huset, hvor menighedsrådet vil orientere om
dets arbejde det sidste år og fortælle om planerne for de kommende
år. Og vi håber selvfølgelig, at I vil give jeres mening til kende, så vi
kan afstemme mål og forventninger. Og vi er meget interesserede i
ideer til nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter.
Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin
Vi håber, du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig
aften.
Venlig hilsen
Hovborg menighedsråd

Efterårsmøde
Søndag den 7. oktober 2018 er datoen for menighederne i Lindknud
og Hovborgs årlige efterårsmøde. Mødet indledes med en gudstjeneste i Hovborg kirke ved forhenværende korshærschef Bjarne Lenau
Henriksen kl. 14.00. Efterfølgende vil der på Hovborg kro være kaffe
og foredrag ved Bjarne Lenau Henriksen, der vil tale ud fra overskriften: ”Livskvalitet på afmagtens vilkår”.
Bjarne Lenau Henriksen har arbejdet det meste af sit liv i Kirkens Korshær, heraf de sidste 25 år som Korshærens chef. Som pensionist arbejder han i dag frivilligt som ulønnet præst i Horserød Fængsel. Et langt
liv blandt udsatte, indsatte og marginaliserede mennesker medfører
overvejelser om, hvordan man som hjælper møder mennesker med
indlevelse, respekt og anerkendelse. Hjemløshed, psykisk sygdom,
misbrug og kriminalitet forhindrer ikke, at der opstår et værdigt møde
med det nødstedte menneske. Foredraget rummer tanker om sjælesorg, menneskesyn, solidaritet og fællesskab. Håbet er den røde tråd i
arbejdet og samværet med mennesker, der ligner håbløsheden, men
ikke er håbløse!
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Mandag d. 8. oktober kl. 19.30:
Koncert med Bothways (Hovborg)
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)
Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Torsdag d. 25. oktober:
Edith Hansen og Else Christensen har valgt
aftenens sange.

Koncert mandag den 8. okt. 2018 i Hovborg kirke.
Kl. 19. 30 - Fri entré.

BOTHWAYS fortolker både egne og andres numre i stearinlysenes skær.
Repertoiret er stærke og varme sange til en stemningsfuld kirkekoncert
med lidt humor undervejs... Gruppen består af 2 sangerinder Pia Kamp
Brincker og Christina Bering Larsen samt
Lene Bordorff på piano. Pigerne ledsages af
emeritus læge Gunnar Krog på cello.

BOTHWAYS
De stille balladers ”trio”

Bering, Bordorff & Brincker
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HOVBORG KIRKE
Koncert i Lindknud Kirke
Lørdag d. 3. november 2018 kl. 16.00
'Stakkels Far'
Stakkels Far er et søskendeband bestående af tre piger og tre drenge i
alderen 14-27 år, som er opvokset på et landbrug lidt udenfor Lindknud. Musik har haft en stor plads i deres opvækst, og de har modtaget
undervisning fra tidlig alder, og foreløbigt har de to ældste valgt at uddanne sig indenfor musikken. En af de første gange de spillede sammen var til deres bedsteforældres guldbryllup, hvor teksten til
”Mormors kolonihavehus” blev skrevet om, og der blev sunget og spillet for fuld udblæsning. I august 2012 fik bandet navnet ”Stakkels Far”,
og nu spiller de både lokale koncerter og dansemusik til diverse fester.
Repertoiret har udvidet sig i forskellige genremæssige retninger, der
holder sig i den poppede ende inspireret af rock, jazz og funk. Alle i
bandet er skiftevis forsangere og flerstemmigt kor er gennemgående
for udtrykket. I de senere år er de begyndt at skrive deres egen musik,
og de glæder sig meget til at komme til Hovborg Kirke og spille noget af
deres mere personlige musik, hvor de også vil fortælle om inspirationen til sangene og historierne, der ligger bag. Koncerten vil endvidere
indeholde covere af kendte og ukendte numre, nye som gamle, der alle
er udvalgt efter hvilke sange, der betyder særligt meget for søskendeflokken. Kærlighed og livsglæde er gennemgående temaer, og glæden
ved musikken, hinanden, samværet og legen derigennem samt ved at
glæde og røre publikum er bandets primære drivkraft.
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HOVBORG KIRKE
Kirkernes voksenkor 2018
Øveplan
Nye medlemmer til voksenkoret er som altid meget velkomne.
Korerfaring er ikke nødvendig, men er du usikker på om du synger godt
nok, så kom og få en snak med undertegnede. Vi vil rigtig gerne have
nye deltagere!
Tilmelding pr. mail senest søndag d. 8/10.
Øveplan:
Onsdag d. 24/10
Torsdag d. 1/11
Torsdag d. 8/11
Torsdag d. 15/11
Torsdag d. 22/11*
Torsdag d. 29/11*
Søndag d. 2/12
generalprøve
Koncert i Hovborg:

kl. 19.00 - 21.00 Lindknud
kl. 19.00 - 21.00 Hovborg
kl. 19.00 - 21.00 Lindknud
kl. 19.00 - 21.00 Hovborg
kl. 19.00 - 21.00 Lindknud
kl. 19.00 - 22.00 Hovborg
kl. 13.00 - 16.00 Hovborg

Tirsdag d. 4/12, kl . 17.30

Koncert i Lindknud : Torsdag d. 6/12, kl. 18.00
* De sidste prøver øves sammen med HoLi Choir, som øver torsdage
16.20 – 18.00.
Øvetiderne lægges eftermiddag eller aften, hvor flest kan fra begge kor
Venlig hilsen Gregers Kirkelund
gregerskirkelund@gmail.com
tlf.: 61666271
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NYT FRA REDAKTIONEN
Har du lyst til at give en hånd ???
Vi står og mangler en der har lyst til at give en hånd, med annoncesalget, til HUIF bladet 2019.
Hvad består ”arbejdet” af:
•

Indsamle svar fra ang. nye annoncer.

•

Evt. opsøge nye annoncører.

Dette foregår naturligvis i samarbejde med redaktionen og HUIF´s øvrige bestyrelse.
Man behøver ikke være superbruger af PC, - dog er det godt, hvis man
er fortrolig med at sende mails, og brug af simple regneark.
Formålet med annoncesalget er, at HUIF bladet skal være udgiftsneutral.
Evt. interesserede kan kontakt:
Randi Boisen

40 21 64 61

Thomas Matthesen

41 60 11 34

N.B. ”Arbejdsperioden” er ca. 1. november til 1. februar.
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KUNSTFORENING
Ny udstilling i ”Huset”
Endnu en tilskyndelse til at møde op, når der ”foregår noget” i ”Huset”
Efter nogle måneder med billeder malet af Hanne Ernst, Bente Vad,
Karen Christiansen og Tage Brøgger udstillet i ”Husets” mødelokale, er
der nu kommet nye værker på væggene.
Holmeå Kunstforening har på en væg ophængt to store og flotte alligatorer billeder – malet af børnebilledskoleeleverne - (pas på! – de kan
godt være lidt farlige). På de andre vægge hænger der billeder malet af
Susanne Jørgensen og Bente Vad Larsen. Susanne blev født i København
i 1952. Flyttede til Jylland i 1981 og bor nu i Hammerum. Uddannet pædagog og psykoterapeut. Hun fortæller bl.a.: ” – Da mine børn var små,
var de ofte inspiration til mine malerier. Hverdagen med fire småbørn
satte deres aftryk på lærredet. --- Det er dejligt, at bruge farver, pensler,
lærreder og materiale af forskellig art. Motiverne er både planlagte og
hvad der opstår under processen.”
Bente bor i Hovborg. Hun startede med at male på aftenskolehold for
ca. 18 år siden. Har efterfølgende deltaget i malerkurser på følgende
skoler: Helnæs Højskole, Vestjyllands Højskole og Brenderup Højskole.
De sidste 10 år har hun været medlem af en lille malergruppe, der mødes en gang ugentlig. Bente fortæller: ”Jeg maler alt – portrætter, blomster, landskaber, og jeg elsker med lys- og skyggevirkning, at fremkalde
de skønne runde former i krukker, kander, flasker og frugter. Jeg maler
med både acryl- og oliefarver, og af værktøj bruger jeg både spartel og
pensel.”
Opfordring!
Holmeå Kunstforening arbejder for, at der ud over gæsteudstillere altid
er lokale kunstnere, der har værker udstillet i ”Huset”. Da vi ved, at
mange i lokalområdet arbejder med billedkunst i forskellige udformninger (tekstil, maleri, tegning m.m.m.), vil vi hermed opfordre jer til at lade jeres værker udstille. – Henvendelse kan ske til Tage Brøgger tlf.
26471026.
Med venlig hilsen.
Holmeå Kunstforening.
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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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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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Har du også hørt krondyrene brøle hver aften/nat eller tidlig morgen.
Hvis ikke er det noget du skylder dig selv. Inde i byen kan det høres, hvis du ikke bor der, må man kører en tur i skoven.

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang oktober 2018
Onsdag den 3. oktober kl. 13.30 - 16.30
Løvfaldstur til området ved Engelsholm. Hvad vi nøjagtig vil se, afhænger af vejret. Tilmelding senest mandag den 1. oktober. Pris 40 kr.
Onsdag den 10. oktober kl. 18.00
Høstfest. God mad, underholdning og godt samvær. Vi får besøg af
gruppen, ”De grå synger”, der gennem sang og musik vil fører os gennem et helt liv. Drikkevarer kan købes. Tilmelding senest mandag den 8.
oktober. Pris 150 kr.
Læsehesten starter igen.
Alle, der kan lide at læse en god bog er meget velkomne. Den første
bog kan hentes torsdag den 11. oktober kl. 10.30 på Bøgevang. Her er
der også en kop kaffe samt datoerne for læsekredsen. Vi mødes 4 gange før jul og 4 gange efter jul. Bøgerne læses hjemme, drøftes så over
en kop kaffe på Bøgevang. Er du forhindret denne torsdag, så ring
29722507
Onsdag den 17. oktober kl. 14.00 - 16.00
GRÆSKARDAG. Traditionen tro laver vi græskarlygter
og spiser uhyggelige kager sammen med børnebørn/
oldebørn. Tilmelding senest 15. oktober, så vi har
græskar til alle. Pris 10 kr. for kaffe/saft/kage + dagspris for græskar
Tirsdag den 23. oktober.
Vejen kommune inviterer. Er du 75 år eller ældre ønsker Vejen kommune dig tillykke. Vi vil i samme anledning invitere dig til en eftermiddag med information om nogle af de tilbud, der kan medvirke til at understøtte din sundhed og livskvalitet. Vi starter eftermiddagene med
fælles velkomst og sang.
Vejen Kommune vil være værter ved en kop kaffe/the og et stykke kage. Du er meget velkommen til at tage en pårørende, nabo eller anden
med.
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Tilmelding: Senest den 4. oktober 2018 og helst på mail til Marianne
Frikke: marf@vejen.dk eller på nedenstående telefon fra den 1/10 –
4/10 mellem kl. 8-10 79 96 64 62 eller 79 96 63 95 Husk tilmelding
senest 4. oktober. I kan evt. melde jer gennem os på Bøgevang.
Onsdag den 24. oktober
Ingen arrangement på grund af arrangementet dagen før.
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
Lørdag den 24. november
Julestue – sæt kryds i kalenderen.

Brugergruppen 75388009/20433787
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AKTIVITETSKALENDER
03.10.18
07.10.18

Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 14.00 Efterårsmøde, starter med gudstjeneste i Hovborg Kir
ke, efterfølgende foredrag ved Korhærschef Bjarne Lenau Henriksen
på Hovborg Kro.
08.10.18
Kl. 19.30 Koncert med BOTHWAYS i Hovborg Kirke
11.10.18
Kl. 19.00 Tur til Hobbybiksen, arr.: Husholdningsforeningen
23.10.18
Kl. 19.00 Tupperwear/Knæk Canser i HUSET. Arr.: Husholdningsfor.
25.10.18
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke
27.10.18
”Sæt pris på din by - handel lokalt”. Arr. Daglí Brugsen
29.10.18
Kl. 17.00 Orienteringsmøde vedr regnvand, i HUSET
02.11.18
Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”
03.11.18
Kl. 16.00 Koncert med Stakkels Far i Lindknud Kirke
04.11.18
Kl. 18.30 Bankospil i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
06.11.18
Fællesspisning og årsmøde. Arr. Lokalrådet
11.11.18
Kl. 9.30 Højtideligholdelse af 100 års jubilæum for 1. verdenskrigs
afslutning. Arr.: Menighedsrådet
13.11.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
30.11.18
Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen,
arr.: Husholdningsforeningen
04.12.18
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Hovborg Kirke
06.12.18
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Lindknud Kirke
25.01.19
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
20.02.19
Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen
17.05.19
Konfirmation Lindknud Kirke
19.05.19
Konfirmation Hovborg Kirke
16.08.19
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. 18. okt.
Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 44
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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