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NYT FRA HUIF 

Så nåede vi for alvor efteråret på kalenderen – og vejret følger godt 

med. Inden vi ser os om er der ikke flere blade på træerne og måske 

banker vinteren således også på døren. Det betyder, at HUIF’s uden-

dørs aktiviteter snart holder vinterpause, efter en længe ventet opstart 

ovenpå corona. Samtidig er der godt gang i alle indendørs aktiviteter. Vi 

har rigtig mange tilbud i forenings-regi her i byen, og vi vil gerne opfor-

dre til at bakke op om de frivillige, aktiviteterne og fællesskabet. For-

eningen er på mange måder i udvikling og 2021 har indtil nu budt på en 

masse nye frivillige, nye ansigter og nye tiltag – her kan blandt andet 

nævnes Hovborg Fitness nye forløb ”mandehørm” – det er fedt når vo-

res by kan noget, de andre byer ikke kan! 

Herudover har vi også haft afholdt koncert med Peter Ebberfeld & band 

– hvilket må siges at være en succes. Godt 200 festglade mennesker var 

samlet i teltet til god musik, godt humør og socialt samvær. Det har væ-

ret savnet at kunne samles i den størrelse forsamlinger, og det glæder 

os at høre om den gode stemning på aftenen. Det har dog været vores 

erfaring, at ikke alle vidste besked om koncerten. Vi kan kun opfordre 

alle til at holde øje med opslag i vores Brugs og på Facebook, både på 

HUIF’s side og i gruppen Hovborg fra borger til borger. Det er de mest 

benyttede kommunikations platforme, foruden bladet her. 
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NYT FRA HUIF 

Det er dejligt at se så mange, der over hele linjen, bakker op om vores 

forening og by – der er mange nye frivillige, der er tilmeldinger på alle 

vores idrætsaktiviteter, vi har lokale ildsjæle der stabler arrangementer 

på benene. Det er fedt at være vidne til. Sidder der nogen derude, med 

ønsket om at bidrage, er der altid plads til frivillige. Det gælder både 

langsigtet og kortsigtet. Der afholdes jævnligt arrangementer, byfesten 

vender (forhåbentligt) tilbage næste år, trænere og instruktører. Der er 

mange muligheder. Det er også muligt at støtte HUIF gennem OK benzin 

eller Sparekassen Kronjylland – og faktisk er det også muligt at støtte 

HUIF ved at hjælpe med fx flagalléen, som på fineste vis pryder byen i 

ny og næ. Her går overskuddet nemlig til frivilligt arbejde i Hovborg. Det 

er selv de små ting der er med til at gøre en forskel – og tak til alle der 

bidrager. 

Forretningsudvalget 
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NYT FRA HUIF 

Tak for nu og velkommen – på kassererposten 
 

Efter længere tids søgen er det nu lykkes at finde – ikke bare en, men to 
– nye frivillige til at overtage og varetage kassererposten. En opgave, 
som Elin har haft på sine skuldre siden 2015. Elin har håndteret opga-
ven seriøst og professi-
onelt og med et enormt 
overblik. HUIF vil gerne 
sige mange tak for den 
indsats og tid Elin har 
bidraget med i 6 år – 
det er altid en fornøjel-
se at samarbejde med 
engagerede frivillige, 
der arbejder i forenin-
gens interesse. I forbin-
delse med et af de mø-
der vi har afholdt i over-
dragelsesfasen havde 
HUIF fået vores alleti-
ders, lokale brugs til at 
lave en flot gavekurv, 
som selvfølgelig blev 
overbragt til Elin per-
sonligt, som tak. 

Det er dermed også en stor fornøjelse at kunne præsentere vores to 
nye kasserer; Ulla og Michael. 

Michael er 32 år og flyttede i 2019 til Hovborg, hvor han nu bor med sin 
kone og deres børn. Udover at Michael er aktiv i Hovknud fodbold, har 
han også en baggrund med blandt andet eget firma, hvilket betyder at 
han på forhånd har et relevant kendskab til fakturering, regnskab og 
bogholderi. HUIF har selv kontaktet Michael i forhold til kasserer-
posten, og Michael synes det er spændende at komme ind i og bidrage 
til. 
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NYT FRA HUIF 

Ulla er ligeså tilflytter, og flyttede hertil fra Sønderborg sidste år og bor 
nu med sin kæreste. Ulla har boet og haft pub i England, og har her stå-
et for regnskab, løn og momsregnskab. Derudover har Ulla arbejdet 
som receptionist i 12 år – begge dele bidrager med relevans for opga-

verne som kasserer. Ulla har 
selv kontaktet HUIF med ønsket 
om at bidrage til det lokale og 
glæder sig hertil. 

Begge har ytret og vist interes-
se i at bidrage til HUIF, og det 
glæder os meget. Vi vil i den 
kommende tid arbejde på en 
arbejdsfordeling, der tilgodeser 
foreningens behov og ønsker 
fra Ulla og Michael. Al henven-
delse til kassererne skal fortsat 
ske via mail til 
HUIF.kasse@gmail.com  - og vi 
opfordrer selvfølgelig alle til at 
tage godt imod vores nye team. 

Vi glæder os til at samarbejde med jer begge to og velkommen til. 

På vegne af HUIF 
Mvh forretningsudvalget 
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ARBEJDSDAG I HUSET 

Fredag den 29. oktober 2021. 

Vi håber at se mange til en hyggelig eftermiddag, og ved fælles 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 og gøres rent både ude og inde. 

Udbedre, reparere og vedligeholde hist og her. 
 

Program: 

Kl. 15:    Kaffe og kage – Derefter fordeles opgaverne. 

Kl.18:     Aftensmad fra Hovborg Kro incl. drikkevarer. 

 

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

(Af hensyn til bestilling af mad) 

                                                  Mvh 

                                Huset's bestyrelse 

HUSET 

mailto:gitte@hovborg.net
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

LINDKNUD G&U 

Ungdomsbadminton 
 
Igen i år kan vi tilbyde badminton til vores yngre spillere fra 0. kl. og op-
efter 
Vi starter op i uge 38 og træner i Lindknud hallen på følgende dage: 
 
0. – 3. kl.: Torsdag fra kl. 17.00 til 18.00 
Træner: Jan Erik Hansen – tlf.: 20 94 96 76 
 
4. kl. – op: Onsdag kl. 17:30 til 18:30 
Træner: Pernille Thøstesen – tlf.: 91 33 30 43  
 
Kom og prøv om det er noget for dig, vi har ketcher som du kan låne. 
Kontingent er 250,- kr. for hele sæsonen. 
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GYMNASTIK 
 

Bøllerne 
Fra 3 år – til og med 1. kl. 
Sted:  Lindknud Hallen. 
Tid: 16:15 – 17:15 – opstart uge 39 
Leder: Mette Kyed, Amalie Didrichsen, Christian Bejer,  
 Tanja / Anne-Mette 
Hjælpetrænere:  Cecilie Damgaard, Iben Delay, Christina Hansen, 

 Betina Filtenborg, Christina Nielsen 
Pris:  325 kr. 
 
På ”bøllerne” skal vi have det sjovt, lege en masse lege, blive mere be-
kendte med redskaberne og få en masse sjove oplevelser med gymna-
stikken. Lyder det som noget for dig, så kom og vær med, så kan dig og 
dine kammerater få nogle sjove og spændende timer sammen med os... 
Vi glæder os meget til at se dig.  

LINDKNUD G&U 
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Hurlumhejweekend 
Hurlumhejweekenden er fra fredag den 15. oktober kl. 14.30 til lørdag 

den 16. oktober kl. 9.30. Vi skal hygge os og lave spændende aktiviteter. 

Det er selvfølgelig også muligt kun at deltage noget af tiden, hvis barnet 

evt. ikke vil sove i hallen eller måske kommer senere. 

Alle børn og unge fra 0. klasse og op efter i Lindknud/Hovborgområdet 

er velkommen. Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Eleverne på Holmeå Børnecenter kan tage bussen fra Lindknud kl. 14.22 

og til Hovborg. Der vil stå voksne klar ved skolen og hjælpe dem. Og der 

står voksne klar hvor de skal af bussen i Hovborg. Hvis barnet går i SFO, 

så husk at give besked til sfo’en hvis Jeres barn skal med bussen. 

Lørdag morgen spiser vi morgenmad når vi vågner, derefter er der leg 

indtil forældrene kommer og henter børnene mellem kl. 9.00 og 9.30.  

Husk at medbringe: sovepose, liggeunderlag, hovedpude, sovebamse, 

nattøj, tandbørste (det er ikke sikkert at den bliver brugt ☺) og selvføl-

gelig tøj efter vejret (vi skal være ude meget af tiden). Evt. et håndklæ-

de. Slik og mobiltelefon skal blive hjemme. 

Forældrene er velkommen til at komme med sovegrejet i løbet af da-

gen, så børnene ikke skal have det med i skole og i bussen. 

Billeder: hvis der ikke må tages billeder af barnet SKAL dette oplyses 

ved tilmeldingen. Billederne ligges evt. på hjemmesiderne og på face-

book mv. Hvis der intet er oplyst ved tilmeldingen, betragtes det som 

accept til at billederne må offentliggøres på facebook, hjemmesiderne 

mv. for Hovborg og Lindknud. 

HURLUMHEJWEEKEND 
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Tilmelding senest den 8. oktober af hensyn til plan-

lægningen. Tilmeldingen skal indeholde navn, klasse, om barnet skal 

med bussen fra skolen til Hovborg og telefonnummer på en voksen der 

er til at komme i kontakt med i tidsrummet for arrangementet. Husk at 

oplyse, hvis der ikke må tages billeder af barnet. 

Tilmelding til Dorthe Matthesen på 2945 3875, mail: dorthematthe-

sen@gmail.com 

Hjælpere: hvis du har mulighed for at hjælpe med at bage, overnatte i 

hallen, deltage i aktiviteterne eller noget helt andet, så ring eller skriv til 

Dorthe. Vi kan altid bruge en ekstra hånd.  

Adresse: Huset i Hovborg, Lindevej 7, 6682 Hovborg.  

Hvis du har spørgsmål eller andet, så kontakt Dorthe Matthesen på 

2945 3875.  

Vi ses til en hyggelig, spændende og anderledes weekend 

LGU, HUIF & Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter 

HURLUMHEJWEEKEND 
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BADMINTON 

HUIF Motionsbadminton 2021/2022 
 

”Huset” i Hovborg 

 

Der er banetider:  

Tirsdage: i tidsrummet 19.00 -21.00  

Pris for én 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 når  

der er betalt baneleje på klubmodul.  

Spilleperioden er til og med uge 17 i 2022. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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HÆRVEJESKLYNGEN 

I kan godt begynde at glæde jer 

Der sker noget spændende den 30.10 

Fra kl. 11-16 på Ravnholtgård i Gesten 

Hærvejsklyngen holder hærvejsting  

Temaet for dagen er ”LIVET I FREMTIDENS LANDSBY”. 

I de flotte lokaler på den helt Ny restaurerede Ravnholtgård, bliver der 

opbygget et bud på en fremtidig landsby, nok noget anderledes end vi 

kender det i dag. Vi tror på, at man skal tænke i helt anderledes baner, 

hvis folk i fremtiden skal synes det er attraktivt at bo i en landsby. 

Nedenstående er arbejdsgruppen oplæg efter brainstorming: 
 

Et landsbycenter midt i landsbyen, hvor man kan handle, låne bøger, 

mødes i en lille cafe, sundhedsafdeling med fast tilknyttet sundheds per-

sonale, så man ikke behøver at tage til lægen med småting, få taget 

blodprøver, målt blodtryk m.v. Man kan også få vejledning om kost, få 

genoptræning og meget mere, kun fantasien sætter grænser. Børneuni-

vers med helt anderledes muligheder for undervisning m.v. på tværs af 

aldersgrupper og hvor også ældre kan indgå i dagligdagen. Et infocen-

ter hvor der arbejdes med lokalhistorie, information til turister og ind-

byggere. Der skal være delecykler og delebiler, tandemcykler så ældre 

mindre mobiler kan komme på tur.  

Attraktive bo - områder for alle 

aldre, måske skal nogle boliger 

være på hjul så de kan flyttes 

uden for landsbyen om som-

meren.  

Grønne områder, små køkken-

haver, storparceller alt kan 

komme i spil. 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Det er jo bare klyngerådets oplæg. Der bliver små input i 

løbet af dagen fra en række spændende folk fra det ganske land, er-

hvervsfolk, arkitekter, udviklingschefer, sundhedsfolk, dagligvarekæder 

og allervigtigst: I får mulighed for at bruge den kreative hjernehalvdel, 

og på store plancher rundt i workshop afdelingen, komme med jeres 

bud på livet i fremtidens landsby. 
 

Der bliver områder rundt i hovedbygningen, hvor forskellige aktører vil 

svare på spørgsmål. Lokalhistorisk arkiv fra klyngens område vil vise no-

get om landsbyernes udvikling gennem de sidste 50-100 år.  
 

I udbygningerne bliver der små stande med hjemmelavede produkter, 

og Almondeli fra Bække kommer og laver lækre Tapas. Der bliver også 

mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.  
 

Udenfor vil der også være noget at se og høre.  
 

Alle er meget velkommen, det er gratis at deltage, for-

tæring kan købes, man møder bare op på Ravnholtgård, der vil være 

folk der anviser parkering. I behøver ikke være der hele tiden, men det 

er I selvfølgelig velkommen til, men man kan komme i hele perioden fra 

11-16. 
 

Så ses vi den 30.oktober? 
 

Ravnholtgårds adresse er Ravnholtgyden 5, Ravnholt, 6600 Vejen  
 

Hærvejsklyngens hjemmeside: https://www.haervejsklyngen.dk 
 

Hærvejsklyngen er et samarbejde mellem Hovborg, Bække, Gesten, 

Lindknud og Gjerndrup 

HÆRVEJESKLYNGEN 

file:///C:/Users/Randi/Downloads/%0dHærvejsklyngen%0dhttps:/www.haervejsklyngen.dk%0d
file:///C:/Users/Randi/Downloads/%0dHærvejsklyngen%0dhttps:/www.haervejsklyngen.dk%0d
file:///C:/Users/Randi/Downloads/%0dHærvejsklyngen%0dhttps:/www.haervejsklyngen.dk%0d
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FITNESS 
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FITNESS 
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Formandens klumme         

Vi skriver nu oktober, og sommeren er forbi, en sommer hvor vi igen 

kunne mødes og se flere og flere personer og nu er stort set alle Corona 

restriktioner væk igen, dejligt. 

Omsætningen i Brugsen var ikke helt på niveau med sidste år hen over 

sommeren, det skyldtes jo at en del hovborgere drog på ferie, og der 

kom ikke turister i det omfang vi normalt ser, så vi er bagefter året til 

dato, men håber på jeres gode støtte i resten af året, så vi kan få et til-

fredsstillende resultat. 

Når vi taler om resultater så havde vi en fin grillaften i forbindelse med 

kartoffelfestivalen og takker for jeres støtte, aftenen giver Brugsen et 

lille overskud, det er vi glade ved. 

Igen i år er der en OK konkurrence som går fra 1. september til 30 no-

vember, det gælder om at så mange som mulig tanker med OK kort el-

ler OK app, vi kan vinde 30.000 kroner som vil lune rigtig godt i vores 

kasse, og desuden så er støtten til HUIF øget i samme periode med 30%  
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så HUIF også får en god gevinst, så hvis du ikke har et OK kort eller OK 

app så få det og vær med til at sikre at HUIF og Brugsen vinder. 

Som i forhåbentlig har bemærket så har vi fået sat bannere op ved 

Grindstedvej for at få flere til at dreje forbi OK tanken og Brugsen, vi vil 

gerne sige tusind tak til Dano Mast for at sponsorere de 4 flagstænger. 

Julen nærmere sig og Brugsen kan være behjælpelig med at lave nogle 
fine julegavekurve som kan laves helt efter jeres ønsker og prisniveau, 

til brug til medarbejdere, kunder og venner, tag bare fat i personalet så 
kan de hjælpe jer. 

Vi ses i Brugsen til en god handel. 
På bestyrelsens vegne 

Erik Therkelsen 
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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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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 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 

1. Dorte har gudstjeneste i Johanneskirken kl. 10.30. 
2. Efterårsmøde kl. 14.00. Gudstjeneste ved sognepræst, Hans Petur Kir-
kegaard med efterfølgende foredrag om hjemlandet, Færøerne i Konfir-
mandstuen. Der serveres kaffe og kage. 

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 
DK: Dorte Kirkegaard 
IKB: Inge Klarlund Bach 
HPK: Hans Petur Kirkegaard 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

10-10-21 19. s. e. trinitatis 10.30 DK   

17-10-21 20. s. e. trinitatis 1 9.00 DK 

24-10-21 21. s. e. trinitatis 10.30 IKB   

31-10-21 22. s. e. trinitatis   14.00 HPK2 
Efterårsmøde 

7-11-21 Alle helgens dag 16.00 DK* 14.00 DK* 

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

Voksenkor i Hovborg og Lindknud kirker  
Voksenkoret starter op torsdag d. 28. oktober kl. 19-21 og øver 8 gange. 
Vi skal synge smuk og fængende julemusik af bla. Philip Faber og alle 
sangglade mænd og kvinder er velkomne til være med, både nye og er-
farne sangere. 
Koret afslutter med at synge julekoncerter tirsdag d. 7 og torsdag d. 9. 
december, samt medvirke til ”Vi synger julen ind” søndag d. 19. decem-
ber om aftenen. 
Koret mødes første gang i Hovborg kirke og det er gratis at deltage. 
 

Ungdomskor for 5. klasse – 20 år 
Koret er godt i gang og øver torsdage fra 16.15-18.00. Nye er også vel-
komne her. 
 

Juniorkor for 2.- 5. klasse i Lindknud kirke  
Onsdag d. 13. oktober kl. 14.00-15.15 starter Juniorkoret op. 
I Juniorkoret synges der med masser af bevægelse og i flere stilarter. Vi 
skal synge med til julekoncert og slutter af med at opføre vores helt 
egen julemusical d. 19. december 
i Hovborg kirke. Alle sangglade 
børn er velkomne til at være med 
i koret. 
Det er gratis at deltage og der er 
en lille forfriskning undervejs. 
 
Husk: Tilmelding til Anne-
Kathrine på orga-
nisthl@gmail.com eller sms til 
61773708  
 
 
 

Juniorkoret juni 2021 
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PROGRAM for aktiviteter i foreningen i 2021  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved disse arrangementer, hvor vi 

mødes på tværs af generationer både børn, unge, voksne, bedsteforæl-

dre og ældre borgere i Hovborg. 

Den 7. november kl. 16.00 – 18.30 i HUSET: Bankospil og hjemme-

lavede sandwich af lokale råvarer. Vi spiller 10 omgange med 

følgende gevinster: 1 række: 50 kr., 2 rækker: vingave og endelig 

3 rækker: en and til Mortens aften.  

Den 27. november kl.  10.00 – 12.00 i HUSET: Lav julepynt og deko-

rationer mens vi serverer æbleskiver og hjemmelavet marmela-

de.  

Desuden arbejder foreningen for at sætte højbede op til krydderurter i 

forbindelse med kommende madkursus-aktiviteter i Landsbykøkkenet. 

Kontakt til foreningen: hushold@hovborg.net. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Ulla Pedersen (formand), Jytte Pedersen (næstformand), Jytte Ehmsen 

(kasserer), Connie Skovbjerg (sekretær) med Pia Andersen og Christine 

S. Bech (suppleanter) 

mailto:hushold@hovborg.net
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Lindknud Aftenhøjskole 2021-2022 

Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt kl. 19. (undtagen 30.9) 

Kontaktperson Olav Paulsen. Tlf. 60473169  
 

28. oktober 2021. 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. 

4. november 2021. 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.  

11. november 2021. 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.   

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 Midthim-

merlands Kirkehøjskole. I samarbejde med Vejen Folkeuniversitet. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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13. januar 2022. Helle Nørby Jensen:  ” Fra trædemølle til hamster-

hjul”. 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.  

20. januar 2022. Herdis Hansen: ”Anker Fjord Hospice – fokus på li-

vet”. Herdis Hansen er hospicechef, og vi skal høre om dagligdagen på 

hospice. Den lindrende pleje og omsorg. At være pårørende. Den nød-

vendige samtale.  

27. januar 2022. 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. 

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.   

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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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 



38 

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 

http://www.hovborg.net
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  oktober 2021   
Brugergruppen  75388009/20433787                                              

 

Onsdag den 6. oktober kl. 18.00                                       
Høstfest. En hyggelig aften i godt selskab med 2 retter varm mad, kaffe 
med chokolade og musikalsk underholdning. Vi får nemlig besøg af 4 
velsyngende herrer ”De 4 jakker” fra Vejen,  som synger populære num-
re fra Four Jacks repertoire. Drikkevarer kan købes.                                                       
Tilmelding senest mandag den 4. oktober . Pris 150 kr.     
 

Onsdag den 13. oktober  kl. 13.30 – 16.30                   
Heksemuseet i Ribe. Ribe stod i hjertet af de danske hekseprocesser i                 
15-og 1600 tallet. Museet fortæller historien om heksefrygten og de 
frygtelige konsekvenser dengang. Vi har kaffekurven med.                                                                     
Tilmelding senest mandag den 11. oktober.                                                             
Pris 140 kr. for kørsel, kaffe og entre til museet.  
 

Onsdag den 20. oktober kl. 14.00 – 16.00  
Græskardag. Traditionen tro hygger vi flere generationer sammen ons-
dag i efterårsferien.  Vi glæder os til igen at sige velkommen til glade 
børnebørn og oldebørn, bedsteforældre og oldeforældre. Vi sørger for 
græskar. Sammen skal  vi lave de flotteste lygter, synge og snakke og 
spise uhyggelige kager.                                                                                  
Tilmelding senest mandag den 18. okt. Pris 10 kr. for kaffebord til voks-
ne. Børnene er gratis.                                                                                   
Græskar kan købes for dagsprisen.   
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BØGEVANG 

Onsdag den 27. oktober kl. 12.00                           
Spis-sammen-dag.                                                                                                   
Efter en hyggelig middag starter vi op på vores forberedelser til julestu-
en. Man kan også bare fortsætte snakken eller få et slag kort.                                                               
Tilmelding senest  mandag den 25. oktober.  Pris 60 kr. 
 

Onsdag den 3. november  kl. 14.00 – 16.00                              
Forberedelse til julestue. Vi arbejder med forskellige ting til vores jule-
stue. 
 

MOTION i BØGEVANGS KÆLDER                                                                           
Vores motionsrum i kælderen er nu åbne i tidsrummet 8.00 – 20.00 på 
alle hverdage. Så er du fra området og pensionist, er du velkommen.                            
Er du ny bruger, så kig ind i vores åbningstid (mandag kl. 9.00-12.00 – 
onsdag kl. 9.00-16.00 torsdag kl. 9.00 – 16.30.)  Så kan vi vise dig mulig-
hederne for træning i kælderen. 
 

LÆSEKLUBBEN 
Læseklubben starter igen torsdag den 21. oktober kl. 10. Kan du lide at 
læse, så kom og hør nærmere her. Den første bog udleveres her og så 
mødes vi 4 gange før jul og 4 gange efter jul og snakker om den bog, vi 
har læst og får udleveret en ny. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

13.10.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
29.10.21 Kl. 15.00 Arbejdsdag i Husen 
07.11.21 Kl. 16.00 Bankospil i Huset. Arr:: Husholdningsforeningen 
09.11.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
27.11.21 Kl. 10.00 Lave julepynt og dekorationer i Huset. Arr.: Husholdningsf. 
07.12.21 Julekoncert i Hovborg Kirke 
09.12.21    Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
26.01.22 Koncert med Haderslev Pigekor samt The HoLi Choir i Hovborg Kirke 

13.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud 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 

2021: Torsdag d. 21. okt.  Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 18. nov.  Blad udkommer i uge 48 
 

2022: Torsdag d. 20. jan.  Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 17. feb.  Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 17. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 21. april  Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 19. maj  Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 21. juli  Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 22. sept.  Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 20. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 17. 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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