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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 20. oktober, 

 

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: Sommerens tennis træning  
 ( Foto: Thomas Matthesen ) 

https://www.facebook.com/tore.m.nielsen


4 

NYT FRA HUIF 

Så ramte efteråret for alvor. Det betyder, dagene bliver kortere, tempe-
raturen falder og regningerne stiger. Og selvom energikrisen i forvejen 
fylder rigtig meget i medierne og for mange af os – hvis ikke os alle, 
kommer jeg ikke helt udenom den i dette skriv. Det er ikke nogen hem-
melighed at alle udgifter stiger – herunder varme og el. Det er også ud-
gifter som direkte og primært indirekte påvirker HUIF. Og selvom ud-
giften måske ikke tilfalder HUIF alene eller i nogen tilfælde overhovedet 
(endnu), vil jeg rigtig gerne opfordre alle brugere af fx HUSET til at mini-
mere forbruget af disse ting, så længe det giver mening. Hermed tæn-
ker jeg specifikt på at lukke og slukke efter sig. Der er ingen grund til at 
den varme der vil være tændt skal opvarme mere end planlagt og der 
er ligeledes ingen grund til at have lys tændt, når ingen er der. Jeg hå-
ber, at vi sammen kan hjælpes ad med dette – en god hovedregel er, at 
hvis man selv har åbnet en dør eller tændt lys, ja så skal det også manu-
elt lukkes og slukkes. På forhånd skal der selvfølgelig lyde en tak – også 
til jer der allerede er opmærksomme. 
 

Med fare for at gentage mig selv, vil jeg nu berøre et emne, som fylder 
rigtig meget i HUIF og især i forretningsudvalget: frivillighed. Jeg har 
nævnt det før og i flere sammenhænge: vi mangler frivillige! Vi har i al 
den tid jeg har været med brugt en del energi på at rekruttere nye fri-
villige til vores forening, og det er absolut ikke nogen nem opgave. Der-
for har vi i forretningsudvalget besluttet at kigge indad og skifte fokus. 
Når bladet her udkommer har vi haft første møde og med sikkerhed 
ikke det sidste, hvor det store spørgsmål er: hvordan kan vi blive en  
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attraktiv forening at være frivillig i? Nogle af de spørgsmål der for mig 
underbygger det vi søger svar på kan være: gør vi nok for vores frivilli-
ge? Er vores arbejde synligt og meningsfuldt? Er det nemt at skaffe op-
lysninger om, hvilke opgaver der mangles frivillige til?  
 

Det er spørgsmål, som vi vil forsøge at finde svar på. Det kan være, at vi 
finder nogle helt lavpraktiske ting, som vi kan iværksætte med det sam-
me. Det kan også være vi finder emner, som vi mener vi skal have pro-
fessionel hjælp til at løse. Sidder du og læser med lige nu, og har du no-
get på hjerte, som du mener kunne gøre det mere attraktivt, så tøv ikke 
med at kontakte mig – mine kontaktinformationer står forrest i bladet 
her. Det forpligter ikke at komme med sin mening, men jeg har en klar 
forventning om at input leveres konstruktivt – uanset om du allerede er 
frivillig, kunne tænke dig at blive det eller faktisk slet ikke overvejer det. 
Jeg ser frem til at høre fra jer derude. 
Derudover betyder efterår jo også fuldt drøn på aktiviteter – fitness er 
startet op med fuldt program, fælles-LAN i Hærvejsklyngen afholdes og 
planlægningen af hurlumhejweekend er i fuld gang. Dette er bare nogle 
af de aktiviteter, som HUIF tilbyder.  
 

Og husk – vi ses (også) 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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HUSET 



8 

Bestyrelsens klumme  
Så er vi allerede i gang med det fjerde og sidste kvartal af 2022. Et år 
der er præget af de mange udfordringer som verden, Danmark, og alle 
os i Hovborgs omegn ser os stillet foran. Uanset om det handler om el, 
mælk, benzin eller brød, alt er markant dyrere nu end det var for et år 
siden.  
I Brugsen står vi med de samme udfordringer. Vareindkøb koster mere, 
og vi kan desværre ikke løbe fra elregningen. For at spare lidt på el, har 
vi fjernet nogle kølere og skruet ned på belysning i butikken. Mange 
bække små… Vi tænder også op i gasfyret igen. Vi håber på at det bliver 
en mild vinter. Energiomkostningerne i perioden fra januar til og med 
juli er på 100.000 kroner, omkring dobbelt så højt som i samme periode 
sidste år. Desværre er det ikke nemt at tjene de ekstra penge hjem til at 
udligne de højere omkostninger. 

Vi er nemlig stadig presset på omsætningen. Overordnet set, ser det 
nogenlunde fornuftigt ud. Omsætningen er højere end i sidste år. Men 
det er kun fordi brændstofpriser er så høje. Når vi udelukkende ser på 
butiksvarer – dem man køber i butikken – så er omsætningen en del 
lavere end sidste år. Og her hører det med at priserne er også højere. 
Det betyder derfor at vi sælger færre varer, til færre kunder. En tendens 
vi desværre også har set hen over turistsæsonen i sommeren.  
Dette er en farlig og livstruende cocktail for en dagligvarebutik. Vi håber 
derfor at I alle virkelig kan se fordelen ved en Brugs i byen, også om et  
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eller to år. Derfor er det meget vigtigt at alle handler lokalt så meget 
som muligt. Lige som vores loyale kunder allerede gør. Tusind tak til jer! 

Vi er bevidste om at det ikke har været nemt de sidste måneder. Der 
har været alt for mange tomme hylder i butikken. Det beklager vi me-
get. Heldigvis er situationen forbedret i løbet af de seneste uger. Der er 
færre leveringsproblemer fra leverandører, og Coop’s nye system er 
bedre kørt ind nu. Det betyder ikke at alle varer er tilbage på hylderne. 
Der er fortsat nogle leverandører der ikke kan levere de varer Coop ger-
ne vil have. Hvad der er til rådighed, bliver fordelt over alle butikkerne. 
Vi regner med at i vil opleve færre tomme hylder fremad. 
Så er der nyt fra Coop. Som koncern er Coop også påvirket af de mange 
udfordringer. Derfor er der besluttet at lave Coop til en mere enkelt 
virksomhed med færre kæder. Det betyder at Kvickly og Super Brugsen 
vil blive samlet som en kæde med fælles navn i fremtiden (navnet er pt. 
ukendt). Fakta forsvinder som koncept og de fleste butikker bliver til 
Coop 365 butikker. Dette er Coops bud på discountbutikker der skal 
kunne konkurrere med andre kendte af slagsen. 
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Og hvad så med Dagli’ Brugsen? Konceptet er til for at blive for de 
brugsforeninger, der kunne klare sig inden energipriserne gik amok. Bu-
tikker der ikke kunne det, kan blive lukket. Der vil være flere muligheder 
for lokal indflydelse og mindre centrale styring. Hvordan det kommer til 
at se ud vides ikke endnu. Men det tyder på mere selvstændighed og 
frihed hvilket vi ser som et positiv tegn. Nu må vi, ved fælles hjælp, 
knokle for at vores butik kan klare sig. Det er ikke en nem kamp fordi 
det kræver at vores omsætningen stiger.  
Til sidst er der ikke noget nyt ved at Julen også ligger i fjerde kvartal. Og 
med julen kommer den hyggelige adventstid. Derfor vil vi jer gerne invi-
tere til Jul i Brugsen på første adventssøndag, den 27. november 2022 
fra 16:00 til 18:00. Her er der plads til at hygge sig med andre kunder, 
imens i nyder julegodter.  

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

Edwin van Kouwen 
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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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TAK 
Mange tak til de flinke kagebagere, som bagte lækre 
kager, også tak til Freddy for sponsering af kartofler, 
Hovborg Kro for forplejning, og til de friske damer 
som hjalp med salget i boden, samt alle der gav en 
hjælpende hånd til Kartoffelfestivalen. 

Pva 
Venneforeningen 

Karin 
 

VENNEFORENINGEN 

KROCKET 

Sommeren er nu gået på hæld. Så vi er begyndt at træne til vintertider. 
Så ind til det igen bliver forår trænes der tirsdag eftermiddage fra kl. 
13,30 til man ikke gider mere. Det er selvfølgelig pensionisttider, men 
alle 16 nuværende spillere er også pensionister. Hvis man har tid og lyst 
til at prøve at spille krocket, er man hjertelig velkommen. Vi har ekstra 
køller man kan bruge. Vi startede vinterhalvåret med en dyst mod spil-
lerne fra Vejen kl. 10,00. De blev spillet på 4 baner, og til middag blev 
der grillet og senere var der kaffe og kage. En rigtig god dag så vi be-
sluttede at gentage succesen til næste år med en træf både i Vejen og 
Hovborg. Vi skal også have afviklet en intern par turnering med udde-
ling af diplomer i år. Så har vi en mulighed for at feste lidt igen. Det soci-
ale samvær er lige så vigtig som spillet i vores alder. Vi håber på en mild 
vinter i år så vi kan spille de fleste tirsdage. 

                                                        Erik Hansen 
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HURLUMHEJWEEKEND 
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NYT FRA BYEN HOVBORG 
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HUSET 

Arbejdsdag i Huset.  
 

Fredag d. 14.10.2022 er der efterårsrengøring  
Vi mødes kl. 15 til kaffe og kage.  

Der skal ryddes op og gøres rent, både inde og ude.  
Udbedre små reparationer og vedligeholde hist og her.  

 

Vores Aktivitetshus skal være klar til 25 års jubilæum.  
 

Program: Kl. 15.00 Kaffe og kage, 
derefter arbejdsfordeling  

Kl. 18.00. Aftensmad fra Hovborg Kro.  
 

Tilmelding til gitte@hovborg.net  
eller Karen tlf. 51700236 (af hensyn til mad)  

 
Mvh Huset’s bestyrelse  
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Lokalrådet har haft det årlige møde med kommu-
nens økonomiudvalg. I forvejen havde lokalrådet indsendt emner vi 
gerne ville drøfte. Følgende emner blev drøftet på mødet:  
Mangel på erhvervsgrunde i Hovborg.  Her arbejder kommunen på at 
finde en løsning på udlægning af nyt erhvervsjord.  
De nye byggegrunde i Kroskoen. Der er 7 grunde, som er næsten klar til 

at udbyde til salg, kommunen kender ikke prisen endnu.  
Af andre emner der blev drøftet var: Fremtiden for Holmeå Børnecen-
ter, Græsslåning i byen, minigolfbane og Autocamperplads på Torpet, 
bogkasser som erstatning for bogbussen der er stoppet.  

LOKALRÅDET HOVBORG 

Sådan ser byggegrundene ud pt. 
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Vedr. bogkasserne har Huset givet lov til at bog-
kasser kan stå i Huset til afhentning, når folk har bestilt. Rent praktisk 

arbejder biblioteket på at finde en løsning. Vi melder ud når vi hører 
nærmere.   
De øvrige emner arbejder de forskellige udvalg i kommunen med. Lo-
kalrådet  er i løbende dialog med dem.  
Lokalrådet har som udgangspunkt møde den 2. tirsdag i hver måned. 
Alle er velkommen til at komme med forslag i ønsker drøftet. Kan sen-
des til formanden Nicolaj Pedersen på Nicolaj@okogris.dk  
På sidste møde den 13.9 diskuterede vi salg af de nye byggegrunde i 
Kroskoven, og hvordan vi, som lokalsamfund, kan være med til at mar-
kedsføre dem. Vi er enige om at vi skal gøre en større indsats for at få 
markedsført grundene, men også de huse der er til salg i byen. Vi ene-
des om at bruge lidt penge på projektet, måske andre foreninger i byen 
vil bidrage lidt også.  
Et andet emne vi debatterede var minigolfbane og autocamperplads. 
Der er nu lidt skred i sagen, vi er i gang med at søge fonde om penge, 
efter at kommunen har givet brugsret til området hvor minigolfbanen 
skal være, op mod hyttebyen på modsat side af campingpladsen.  
Christine  Skovbjerg Bech har siddet i lokalrådet som repræsentant for 
de unge i Hovborg. Hun vil gerne have orlov et stykke tid på grund af 
studier i Odense. Vi opfordrer unge i byen til at melde sig, hvis nogen 
har lyst til en periode i lokalrådet. Send gerne en mail Nicolaj. 
 

Lokalrådet. 
 

LOKALRÅDET HOVBORG 

mailto:Nicolaj@okogris.dk
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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. Velkommen til årets Efterårsmøde i Hovborg. Vi begynder med en 
kort gudstjeneste i Hovborg Kirke kl. 14.00 ved Peter Viuff. Koret 
medvirker. Bagefter er der kaffe på Hovborg Kro, og vi skal høre 
det spændende foredrag ”Hjem til gården”. 

2. Det første lys i adventskransen er tændt i begge kirker 1. s. i ad-
vent. Spejderne medvirker ved familiegudstjenesten i Lindknud 
Kirke. Bagefter går de med lygter og fakler rundt i byen og spre-
der lys i mørket. Alle generationer er velkomne. 

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 
DK: Dorte Kirkegaard 
PV: Peter Ole Finnemann Viuff 
IB: Inge Klarlund Bach 
SB: Sidsel Keibel Blom 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  
 

 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

9-10-22 17. s. e. trinitatis   10.30 DK 

16-10-22 18. s. e. trinitatis 14.00 PV1* 
Efterårsmøde 

  

23-10-22 19. s. e. trinitatis   9.00 IB 

30-10-22 20. s. e. trinitatis 9.00 DK   

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 DK2* 17.00 DK2* 
Familiegudstje-

neste 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Vi er her for at tænde lys 
 

Det er blevet efterår – dagene er blevet kortere, og det er blevet kolde-
re udenfor. Solen står ikke lige så højt på himlen midt på dagen, som 
den gjorde for få måneder siden, og der er ikke lige så meget lys uden-
for. I den mørke tid gælder det om at minde os selv og hinanden om, at 
der stadig er lys. Vi kan tænde lys for hinanden, som Lars Lilholt synger i 
sangen ”For at tænde lys”. Ja, vi er her for at tænde lys for hinanden. 
Og i kirken tænder vi også lys. Det gør vi hver eneste gang, der er guds-
tjeneste. Vi gør det, når vi har barnedåb, når vi holder konfirmation, og 
når vi har vielse, og når mennesker går bort. 
 

Vi tænder lys både i bogstavelig forstand med stearinlysene på alteret. 
Men vi tænder også lys, når vi minder os selv og hinanden om, at der er 
mere mellem himmel og jord. At der altid er håb. At vi alle er elskede og 
uendelig meget værd. Og at livet ikke slutter med døden. 
 

Og vi tænder lys på særlige dage og ved særlige arrangementer, som 
kan skabe glæde og trøst og lyse op på dage, hvor det meget vel kan 
regne og ruske udenfor, og hvor bladene falder af træerne.  
Dette efterår har vi både et spændende Efterårsmøde den 16. oktober, 
hvor vi er så heldige at få besøg af Peter Viuff, og vi skal høre foredraget 
”Hjem til gården”.  
 

Vi har også gudstjeneste Allehelgensdag, den 6. november, hvor vi vil 
læse navnene op på alle dem, der er gået bort i sognene det seneste år. 
Og kirken er det bedste sted at gøre det – for her tror vi jo på de dødes 
opstandelse. Og her er der plads til både at mindes og at sørge, håbe og 
tro. Her forkynder vi det største lys i verden.  
 

1. søndag i advent, den 27. november tændes lyset i adventskransen i 
begge kirker, og i år medvirker spejderne ved familiegudstjenesten i 
Lindknud Kirke, og bagefter vil de gå rundt i byen med lygter og fakler 
og sprede lys. At gå en lille tur i mørket sammen giver også en god følel-
se af at gøre noget sammen, og så kan det jo minde os alle om, at vi er 
her for at tænde lys for hinanden. 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

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

Lindknud. 6650 Brørup. 
 

27. oktober 2022. kl. 19. Billedforedrag ved Mette og Søren Nørup: 
”Dengang vi drog afsted – en vandretur gennem grænselandet”.  Tu-
ren går fra det sydvestligste hjørne af Danmark over Padborg og ad gen-
darmstien. Vi skal synge sange, se billeder og høre fortællinger om eg-
nen og dens nationale følelser. 
 

3. november 2022.  kl. 14. OBS TIDSPUNKT. Rita Knudsen: ”Da Aage 
forsvandt”. En fortælling om livet som pårørende til en ægtefælle med 
sygdommen Alzheimer Demens.   
 

10. november 2022. kl. 19. Hans Jørgen Larsen: ”1920 folkeafstemnin-
gen i Slesvig og hvad vi kan lære af den i den aktuelle storpolitiske si-
tuation i Ukraine”.  I foredraget vil Hans Jørgen Larsen se på vejen fra 
1. Verdenskrig til den lykkelige dag i dansk historie:  Genforeningen – og 
på de knap så gode tider derefter for Sønderjylland.   
 

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.  
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

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. 
 

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 5. oktober kl. 18.00 
Høstfest. 
En hyggelig aften i godt selskab med 2 retter mad, kaffe og lidt sødt. 
Aftenen krydres med lidt musikalsk sjov/quiz med Nick Holme Kjeldsen.  
Tilmelding senest mandag den 3. oktober. Pris 150 kr. 
 

Onsdag den 12. oktober kl. 12.30 – 17.30 
Flugt – museum i Oksbøl. 
Det nye museum i Oksbøl åbnede 29. juni og har fået flotte anmeldelser 
lige siden. Museet byder på 2 udstillinger indenfor: ”Flygtninge til alle 
tider” – her bliver tal til mennesker. ” Livet i Oksbøllejren, som da den 
var størst husede 35.000 tyske flygtninge. Udenfor er der en lydvan-
dring i den tidligere Flygtningelejr  (ca. 4 km på skovsti, dog med mulig-
hed for at skyde genvej) Du vælger selv, hvilke udstillinger du vil se, der 
er ikke en fysisk guide med, men alle får en audioguide.  
Vi har kaffekurven med. 
Tilmelding senest mandag den 10. oktober. Pris 200 kr. 
 

Onsdag den 19. oktober kl. 14.00 – 16.00. 
Græskardag. 
Traditionen tro samler vi flere generationer onsdag 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 og 
finde ud af hvor mange edderkopper, der mon gemmer sig på Bøge-
vang.                                                                                   
Tilmelding senest man-
dag den 17. oktober.                                                    
Pris 15 kr. for kaffebord 
til voksne. Børnene er 
gratis. Græskar kan kø-
bes for dagsprisen.   
 
 
 
 

BØGEVANG 
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BØGEVANG 
Onsdag den 26. oktober kl. 14.00 – 16.00 
Spilledag. 
Vi finder spillene frem og hygger os med kort, terninger og snak. 
 

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. 
 

GYMNASTIK PÅ BØGEVANG. 
Vi starter gymnastik igen tirsdag den 25. oktober: 
Kl.  9.30 –-10.30 Gulvholdet. 
Det er ikke lykkedes at finde en leder endnu, men ved fælles hjælp og 
gymnastikprogrammer, som vi følger på storskærmen starter vi sæso-
nen. Mens vi leder videre efter en leder. 
Kl. 10.30 -11.00 Fælles kaffe for de 2 hold 
Kl. 11.00 – 12.00 Stolegymnastik. 
Vi er så heldige, at Margit Poulsen leder dette hold videre i første om-
gang. Også her fortsætte vi med at lede efter en afløser. 
 

LÆSEHESTEN 
Vil du være med til at læse bøger og snakke om dem, så mødes vi tors-
dag kl. 9.30 4 gange før jul og 4 gange efter jul her i de kolde måneder.  
Du kan komme og høre nærmere og få den første bog torsdag 13. ok-
tober kl. 9.30.  
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PRÆMIESPIL 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

06.10.22 Kl. 10.45 Tage Sørensen, Lindknud vil orientere om Ældrerådet 
  i Vejen Kommune. 
13.10.22 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud Kirke 
26.10.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
29.10.22 25 års jubilæumsfest for HUSET 
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 
27.11.22 Kl. 16-18 Jul i Brusen 
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. 20. okt. Blad udkommer i uge 44 
 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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