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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 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Mogens Andersen 2070 7264  

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 22. oktober 2020 

 

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 
 Charlotte Korntved 2810 9399  
 Tina Jønsson 4128 4361  
 

 1. suppleant: 
 Michelle McDonald  2624 2105 
 

Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 8                   41. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Hovborg/Lindknud´s vinderhold i spil-
let CSGO, ved LAN-party i Lindknud. 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

Siden sidst har HUIF været medarrangør til LAN arrangementet i Lind-

knudhallen i samarbejde med LGU og Hærvejsklyngen. 33 unge menne-

sker sad i sikker Coronaafskærmning bag ved skærme som kun kassear-

bejderne ellers kan være med på. Her blev der dystet mod de 2 andre 

byer, Bække og Gesten, i Fortnite og 

CSGO. Gesten løb med trofæet i Fortnite 

dysten og Lindknud/Hovborg løb med 

trofæet for CSGO. Det er selvfølgelig ikke 

kun de 2 spil der bliver spillet. Det står 

deltager frit for hvad man ønsker at spil-

le. Udover computerne var der også 

gang i dødbold og fodbold i hallen, i en 

stor del af tiden. Hele arrangementet 

varede fra fredag den 11 kl. 16 til lørdag 

den 12 september kl. 14.  

Hvis Corona vil det er vi klar igen til JuleLAN den 27-28 december. 
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AKTIVITETER 

Vinteraktiviteterne er ved at komme i gang. Der er masser af plads til 

flere til badminton, billard, fodbold og fitness, så hold jer endelig ikke 

tilbage, tilmelding og kontakt kan findes via www.hovborguif.klub-

modul.dk  

FRIVILLIG 

Der er altid plads til flere frivillige i foreningen. 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. Så hold jer endelig ikke 

tilbage. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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HOLMEÅ BØRNECENTER 

CYKELSPONSORLØB – 6. KLASSE 
 

Vi skal til Tyskland på lejrtur i 6. Klasse 
 

I den forbindelse afholder vi cykelsponsorløb  

fredag d. 9. oktober 2020, ved HUSET i Hovborg. 
Cykelløbet skydes i gang kl. 16.30 og der køres 1 time 
 

Vi sørger for at du kan købe aftensmad:  
  

 Grillpølser med tilbehør 
 Røde pølser/brød 
 Kage- kaffe  
 Sodavand-øl -vin.  
 

Der sælges lodder til amerikansk lotteri, samt gætte konkur-
rence, med rigtig fine præmier. KOM OG VIND BLA. ET WEEK-
END-OPHOLD. 
 

Du kan betale med kontanter, dankort og mobilepay. 
Kom og støt vores tur og vi sørger for en hyggelig aften 
 

Hilsen 
Os alle i 6. Klasse på Holmeå Børnecenter. 
Kontaktperson omkring arrangementet: Thomas Nørager 
Matthesen 4160 1134 
 
 

PS. Vi forbeholder os ret til 
ændringer som følge af Coro-
na, og følger retningslinjerne 
for forsamlinger. 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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TAK 

Tusind tak for al opmærksomhed ved vores  
Krondiamantbryllup. 

Vi havde en rigtig god dag. 
  

Kærlig hilsen 
Emmy og Bent 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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BADMINTON 

HUIF Seniorbadminton 2020/2021 
”Huset” i Hovborg 

 

Der er banetider:  

Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00  
 

Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til Tina Jensen på tlf: 
30 25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.  

 

Pris for en bane i 1 time om ugen er 1000 kr. for hele sæsonen. 
 

Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul  
(http://www.hovborguif.klub-modul.dk) 

 

Under ”BANELEJE”  ->  ”Hallen - ved Huset/Badminton Bane 1-3” 
 

Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret med navn  
og fødselsdato i klubmodul. 

 

Der kan spilles fra og med uge 34, og der er  
betalt baneleje på klubmodul.  

 

Spilleperioden er til og med uge 17 i 2021. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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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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Borgerforeningen har fundet ud  
af at vi har en fane, nu er den genfundet.   

 

Den  er skænket af Danmarkssamfundet. Desværre står der ikke års-
tal. Indtil vi finder et passende sted til den, kan den ses ved indgangen 
til Brugsen. Et sted i Huset måske?? 
Det er jo synd at gemme den væk igen. Den bør også stå i en stander 

ved arrangementer afholdt af Borgerforeningen. 

BORGERFORENINGEN 
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ARBEJDSDAG I HUSET 
 

Fredag den 9. oktober 2020. 
 

Vi håber at se mange til en hyggelig eftermiddag, og ved fæl-
les hjælp give vores Aktivitetshus en ”overhaling”. Det har 
været en stille forår og sommer, heldigvis er der åbnet op for 
idræt og fællesskab. 
 
Der skal ryddes op, gøres rent, måske lidt maling og renses 
tagrender. 
 
Program: 
 Kl. 15:  Kaffe og kage – Derefter fordeles opgaverne. 
 Kl. 18:  Aftensmad fra Hovborg Kro incl. drikkevarer. 
 

Tilmelding til Karen tlf. 51700236 eller  
mail på gitte@hovborg.net 

(Af hensyn til bestilling af mad) 
 
 

Mvh 
Huset's bestyrelse 

HUSET 

mailto:gitte@hovborg.net
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BORGERFORENINGEN 

Vi har holdt bestyrelsesmøde den 17.9, hvor vi bl.a. lige gjorde status 
over de mange opgaver, så vi kan holde hinanden op på at vi nu også 
laver noget. 
 

Første punkt var en drøftelse af hvad vi gør med januar festen 2021. Vi 
har fået at vide at den eneste ledige lørdag er den 9. januar. Af hensyn 
til den sære situation landet er i, tør vi ikke satse på det så tidlig på året. 
Vi besluttede derfor at vente til marts og så holde en god forårsfest på 
kroen, når solen igen begynder at titte frem. Måske med lidt underhold-
ning, det vender vi tilbage til. 
 

Vi har jo som bekendt fået penge fra kommunens landdistriktspulje til 
forskellige tiltag. Et af dem er historiebænke rundt i byen. Holmeå Bør-

necenters støttefor-
ening har leveret 6 
bænke til os, de er sat 
op, historierne der skal 
sættes på er i gang 
med at blive skrevet. 
Der kommer også en 
7’ende bænk, for me-
nighedsrådet vil gerne 
have en på kirkegår-
den, langs den natursti 
der går over kirkegår-
den.  

 

En anden ting vi fik penge til er en 12 meter flagstang ved vores anlæg. 
Vi har tænkt os at placere den i hjørnet ved Brugsen lige op til anlæg-
get. Tony har lavet et billede, hvor han har sat ind, hvordan det kan 
komme til at se ud. ( se andet sted ) Det lægger vi på Hovborg net. Så 
kan folk komme med deres kommentarer.  
 

Hovblomst udvalget har fået meget ros for deres tiltag med at forbedre 
biodiversiteten i byens grønne arealer. Der har været flotte blomster, 
og ved den lille sø ved Holmeåvænget er der kommet guldsmede  
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Men også plads til hygge og afstand. 

og masser af andre insekter er kommet til, både der og i de andre styk-
ker med blomster og insekthoteller. Udvalget fortsætter ufortrødent 
med arbejdet.  

 

Vi har fået lavet en to minutters reklamefilm om Hovborg, den er på 
YouTube og er allerede set at mere end 15.000 over det ganske land. 
Den kører på en skærm i Brugsen, dog uden ret meget lyd, men en flot 
film. 
 

De 4 guidede ture i juli måned var en stor succes, så det vil vi gentage 
næste år. Vi skal nok aftale datoer foreningerne imellem, der var lidt 
sammenfald i år.  
 

Vi vil gerne bruge vores anlæg oven for Brugsen til lidt mere, der er for-
skellige forslag til arrangementer, det arbejder vi videre med.  
Vores generalforsamling i Borgerforening bliver den 26. november på 
kroen. Vi har fastsat kontingent til 50 kr. pr. person 100 kr. pr. husstand. 
Efter nytår deler vi, i lighed med sidste år, en folder rundt i jeres post-
kasser med forskellige oplysninger og hvordan i betaler kontingent en-
ten på mobil Pay eller direkte på kontoen.  
 

Hvis I har ideer til arrangementer m.v. så kontakt os endelig i bestyrel-
sen. 

BORGERFORENINGEN 
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Formandens klumme         
 

Så går sommeren mod enden, desværre fylder covid19 mere i vores 
hverdag igen. 
Heino og personalet, søger for at spritte af og gøre rent. 
Så risikoen for smittespredning er minimal, men vi er afhængige af at 
alle kunder. 

 Husker at hold afstand 
 Bruger håndsprit 
 Gerne bruger engangshandsker 
 Handel lokalt det er trygt og sikkert 

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende: 
Lena Vesterholm Carstensen, Erik Therkelsen, Edwin van Kouwen, 
Næstformand Søren Ramsgaard, Formand Mogens Nielsen , Uddeler 
Heino Pedersen og Suppleant  Susanne Ringlebjerg. 
 

Vores mål er at:  
 Hovborg Brugs er hele Hovborgs dagligvare butik. 
 At vi øger omsætningen, så butikken bliver rentabel. 
 Har de varer som i vores kunder ønsker, til en rimelig pris. 

 

Bestyrelsen er garant for at, den gode drift er i højsædet og at butikken 
fremstår ren og indbydende. 
 

Alle i bestyrelsen står altid klar til at tage en snak. Kun med jeres input 
kan vi gøre Hovborg Brugs bedre. 
 

På vegne af Dagli´ Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
 

 HUSK 
Tank brændstof hos Brugsen  

tank OK - og støt HUIF 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

Lindknud Aftenhøjskole 2020-2021 
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
 

29. oktober 2020. Jørgen Bruun: ” Alle veje fører til Rom”.  Rejsefore-
drag om en vandring i efteråret 2018 ad pilgrimsruterne, Hærvejen, Via 
Roma Germanica og Via Francigena til Peterspladsen i Rom. 
 

5. november 2020. Rikke Holm. ”Møder med Tove Ditlevsen”.  Højsko-
leforstanderen 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.  
 

12. november 2020. Elsebeth og Jens Fischer-Nielsen: ”Den lokale me-
nighed er verdens håb”. En fortælling om et menighedsudviklingspro-
gram i Bangladesh, som parret har været dybt engageret i siden dets 
opstart i 2008.   
 

19. november 2020. Bekendtgøres senere. 
 

26. november 2020.  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. 
 

7. januar 2021. Anette Kjær: ”Højskolesangbogen - Sange fortæller”. 
Anette Kjær er organist, sanger og foredragsholder og leder af Midthim-
merlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 
 

14. januar 2021. Helle Nørby Jensen:  ” Fra trædemølle til hamster-
hjul”.  Som et grundvilkår i tilværelsen vil dette foredrag fordybe sig i 
tidens uhåndgribelige størrelse, og samtidig overveje, hvordan forståel-
sen af tid præger og præges af mennesker. I samarbejde med Vejen Fol-
keuniversitet. 
 

28. januar 2021. Hans Jørgen Larsen: ”Genforeningen 1920 – et frede-
ligt resultat af en stor krig”. Vejen fra 1. verdenskrig til genforeningen 
og de knap så gode tider derefter for Sønderjylland. 
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28. januar 2021. Hans Jørgen Larsen: ”Genforeningen 1920 – et frede-
ligt resultat af en stor krig”. Vejen fra 1.verdenskrig til genforeningen 
og de knap så gode tider derefter for Sønderjylland. 
 

4. februar 2021.  Pouls 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 med hensyn til  

afstand, hygiejne og afspritning. 
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.  

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

Tak til Dagli’Brugsen Hovborg.   

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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HUSK alle arrangementer  

kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 

http://www.hovborg.net


25 

Michelle McDonald har igen været på tur med sit kamera 
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Dorte Kirkegaard 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Favrskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf. 75388031 og 21467831 
Fredag 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 

Tegn forklaring:  

 DK: Dorte Kirkegaard 

 SKB: Sidsel Keibel Blom 

1. Høst- og familiegudstjeneste i samarbejde med Holmeåskolen. 

2. Efter høstgudstjenesten i Lindknud serveres der kaffe og æblekage. 

3. Det årlige Efterårsmøde. Gudstjeneste i Hovborg Kirke med efterføl-
gende kaffe og lagkage på Hovborg Kro og foredrag. Se omtale. 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten an-
nonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 
 
 
 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

4-10-20 17. søndag efter trinitatis 10.30 DK1 
Høstgudstjeneste 

19.00 DK2 
Høstgudstjeneste 

11-10-20 18. søndag efter trinitatis 9.00 DK 10.30 DK 

18-10-20 19. søndag efter trinitatis   10.30 SKB 

25-10-20 20. søndag efter trinitatis 14.00 ved DK 
og Erik Lindsø

3
 

Efterårsmøde 

  

1-11-20 Alle helgens dag 14.00 DK 16.00 DK 

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

Det er blevet efterår, og det kan være med til at give os håb 
 

Bladene er lige så stille begyndt at falde af træerne. Når jeg kigger ud af 
vinduerne lige nu, kan jeg ind imellem se et gult blad, der daler ned. Det 
er blevet efterår. Jeg er taknemmelig for at bo i et land, hvor der er fire 
årstider, og jeg holder meget af at følge årstidernes skiften. Foråret er 
særlig dejligt, synes jeg. Det er vidunderligt med alt det nye liv i naturen, 
og efter vinteren trænger man til lys og længere dage. Og vi nyder nok 
sommeren mere, fordi den er så kort. Men efteråret er også noget helt 
særligt. Det kan fx være utrolig smukt med de grønne, gule, orange og 
røde nuancer i naturen.  
Filosoffen Søren Kierkegaard havde en forkærlighed for efteråret, for 
om efteråret ser man på himlen, og om foråret ser man på jorden. Det 
kan jo også i dag inspirere os til at vende blikket opad. Så vi ser på him-
len og ikke kun på jorden. Så vi husker, at trods alle de bekymringer vi 
kan have her på jorden, så har vi en far i himlen, der passer på os. Må-
ske kan det inspirere os særlig meget i denne tid, hvor der er flere her i 
landet, der bliver smittet med corona. For risikoen for smitte kan gøre 
os bekymrede. 
Vi kan gøre noget. Vi kan passe på os selv og hinanden. Vi kan vise sam-
fundssind. Vi kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men vi skal 
prøve at lade være med at bekymre os. Vi skal tænke os om, men vi skal 
også prøve at huske, at vi ikke er alene i det her. At Gud er med os alle 
dage indtil verdens ende. At vi er i Guds hænder i alt, hvad der sker. Det 
kan være med til at give os håb midt i en tid som denne. 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

Justerede corona-bestemmelser for Hovborg kirke. 
I forbindelse med den gradvise åbning af samfundet efter corona-
nedlukningen er der hele tiden ændringer i smitterisikoen, som medfø-
rer ændringer i vores måde at være sammen på. Det gælder selvfølgelig 
også i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger. Vi har i 
menighedsrådet meget fokus på, at kirkegængere og personale kan føle 
sig trygge, når de deltager i kirkelige handlinger. 
Menighedsråd har derfor genvurderet reglerne for antal deltagere ved 
kirkelige handlinger i Hovborg kirke. 
Ifølge reglerne ”skal der være én meters afstand mellem alle tilstede-
værende, og 2 meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt 
kontakt, kan sidde med normal afstand. Der må max. være én person 
pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.” 
Vi har sammenholdt reglerne med kirkens størrelse og indretning. Kir-
ken er jo ikke bygget efter corona-restriktioner, men vi vurderer, at alle 
kan føle sig trygge, når: 

• hveranden bænk holdes fri, så der vil være god afstand til foran- 
og bagvedsiddende (Der vil så være 16 bænke til rådighed, og i 
gennemsnit kan der sidde 3 pr. bænk). Dvs. at der max. må være 
48 personer plus præst og personale i kirken 

• der er håndsprit ved indgangen. 
Vi håber, I alle vil respektere reglerne, så såvel kirkegængere som per-
sonale kan føle sig trygge. 
Evt. spørgsmål til ovennævnte kan stilles til menighedsrådet 

Venlig hilsen Hovborg menighedsråd 
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HOVBORG KIRKE 

Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

  Koncerten med Kolding Kammerkor er aflyst.  

  Vi sigter mod en dato i maj/juni 2021 

  

  Onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:  

  Haderslev Domkirkes Pigekor. 

 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 
 

  Sangstafetterne er aflyst indtil videre. 
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HOVBORG KIRKE 

 

Sæt allerede nu X i kalenderen: 
 
Den 25. oktober kl. 14.00 holder vi det årlige Efterårsmøde.  
 

Vi begynder med gudstjeneste i Hovborg Kirke med Dorte Kirkegaard 
som præst, og denne dag prædiker Erik Lindsø, som er højskolemand 
og en af landets mest efterspurgte fortællere og foredragsholdere.  
 

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage på Hovborg Kro, og Erik 
Lindsø holder foredraget:  
 

”Livsglædens nødvendighed. Om kunsten at være en glædesspreder” 
Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod er det, som man lø-
bende får sat ind på sin glædeskonto. Foredraget sætter ind på fælles-
kontoen! ”Erik Lindsø har samlet på historier om glædesspredere og 
skrevet en hel bog om dem. ”Det var derfor, jeg begyndte at gå med 
hat, så jeg kan tage den af, når jeg møder dem,” lyder det fra Erik Lind-
sø. Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går – andre når de går. 
Det er de sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger forbi.” 
Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende foredrag, et men-
talt kurbad. Om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften – 
om forskellen på lykken og glæden. 
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Hvor skal flagstangen stå?? 

Borgerforeningen har, som tidligere nævnt fået penge fra kommunens 

landdistriktspulje til forskellige projekter, som vi søgte til. 

Et af den var en 12 meter flagstang enten i eller lige neden for anlæg-

get. Hvordan vil det så komme til at se ud, ja det har vi faktisk diskute-

ret en hel del. Vi fik så Tony til at lave en ”snydebillede”, hvor han har 

tegnet en 12 meter stang med flag ind i et billede. Hvordan synes bla-

dets læsere det ser ud, hvis det står placeret i hjørnet af brugsens P 

plads? Vil det stå bedre oppe i anlægget, eller bliver det for højt. Meld 

gerne tilbage til en af os i bestyrelsen eller skriv en kommentar på vores 

Facebook Hovborg borgerforening. 

BORGERFORENINGEN 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  oktober - november 2020   
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787     
 

Onsdag den 30. september kl. 13.30 – 16.30     
Planetstien ved Jels.                                                                                                      
En smuk vandretur på 3 ½ km. Vi starter ved solen og passerer på vores 
”rumvandring” 8 planeter. Samtidig får vi en fornemmelse af planeter-
nes størrelse og afstand i forhold til vores egen planet Jorden. 
Tilmelding senest mandag den 28. sep. Pris 30 kr. 
 

Onsdag den 7. oktober kl. 13.40 – 16.15 
Vejen Bibliotek. 
Sidste efterår flyttede Vejen Bibliotek til helt nye lokaler. Vi besøger bib-
lioteket, hvor lederen for Vejen Kommunes biblioteker – Kasper Øster-
gaard Grønkjær – viser rundt og fortæller om de muligheder og tilbud, 
biblioteket nu har. Vi slutter med kaffe på cafeen på biblioteket.                                                           
Tilmelding senest mandag den 5. okt. Pris 60 kr. 
 

Onsdag den 14. oktober kl. 14.00 – 16.00                          
Spilledag.   
Canasta. Flere har ytret ønske om at komme i gang med at spille dette 
spil. Spiller man med 2 spil kort er det et forholdsvis hurtigt spil. Man 
kan også spille med 6 spil, det tager dog længere tid. Begge dele er mu-
ligt. 
Vi finder naturligvis også andre spil frem, så der er andre muligheder. 
 

Onsdag den 21. oktober kl. 13.45 – 16.15     
Filmdag.                                              
Vi ser en dansk film om en pige, der er medlem af Jehovas vidner, men 
forelsker sig i en ikke-religiøs mand. Nu står hun med valget mellem 2 
verdener. 
 

Onsdag den 28. oktober kl. 14.00 – 16.00     
En rejse til Grønland.                                                                                        
Bent og Inga Nielsen fra Brørup tog 8 dage til Grønland – de 4 af dagene 
foregik på hundeslæde og med overnatning i en fangsthytte. De fortæl-
ler om turen og viser billeder. 
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BØGEVANG 

Onsdag den 3. november kl. 13.30 – 16.30     
Heksemuseum og cafe i Ribe.                                                                      
Vi  besøger det nyindviede heksemuseum HEX i Ribe.   
Fra 1500-1700 blev der brændt 40-60.000 mennesker for trolddom i 
Europa. I Danmark brændte vi rigtig mange,, og i Ribe var de særligt go-
de til det. Museet fortæller om overtro og frygt fra den tid. 
Tilmelding senest mandag den 1. november. 
Pris 150 kr. for entre til museet (85 kr.) , cafebesøg og kørsel.         
 

MERE FRA BØGEVANG: 
Vi starter gymnastik op igen tirsdag den 20. oktober. 
 Kl. 9.30 -10.30       Gymnastik med Ingeborg Holm 
 Kl. 11.00 – 12.00    Stolegymnastik med Margit Poulsen. 
På grund af corona er må der max. være 10 på hvert hold. 
 

Læseklubben begynder igen torsdag den 22. okt. kl. 9.30 med et kort 
møde, hvor den første bog udleveres, og vi aftaler nærmere om datoer. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

08.10.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
09.10.20     Kl. 15.00 Rengøring i HUSET 
25.10.20 Kl. 14.00 Efterårsmøde, starter i kirken og slutter på kroen med 
  foredrag samt kaffe og kage 
06.11.20 J-dag i HUSET 
12.11.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
26.11.20 Generalforsamling Borgerforening 
27.12.20  Jule LAN party med ”overnatning” 
14.04.20 Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor. 

30.04.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.21 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
20.08.21 Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band. 
 
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 
 2020 
Torsdag d. 22. okt. Blad udkommer i uge 45 
Torsdag d. 19. nov. Blad udkommer i uge 49 
2021 
Torsdag d. 21. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 18. feb. Blad udkommer i uge 9 
Torsdag d. 18. marts Blad udkommer i uge 13 
Torsdag d. 22. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 27. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 22. juli Blad udkommer i uge 31 
Torsdag d. 19. aug. Blad udkommer i uge 35 
Torsdag d. 23. sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 21. okt. Blad udkommer i uge 44 
Torsdag d. 18. nov. 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 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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