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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 

Fest : Kurt Smidt       3054 6593 

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Friluft : Forretningsudvalgets  
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 17. oktober 2019 

 
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 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
 Tina Jønsson 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 8                   40. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Jonas Poulsen fra ”Rigtige Mænd”, 
 holdt et fantastisk foredrag ifbm. Hov-
 borg Fitness 10 års jubilæum. 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

HURLUMHEJ 

I den kommende periode er der hurlumhejweekend fra fredag den 11. 

oktober til lørdag den 12. oktober, for alle førskole børn – 6. klasse. Det 

bliver helt sikkert en ligeså stor succes som de sidste par år. Igen i år 

har valgt at bruge en smule af de penge vi har arvet, fra Hovborg Ride-

skole, på dette arrangement. Det er en gruppe frivillige fra Holmeåsko-

lens 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  

FITNESS 

Fitness fejrede deres 10 års jubilæum lørdag den 14.september. Det var 

en rigtig hyggelig dag som startede helt i fitness ånden med lidt fysisk 

aktivitet enten som en gåtur med lokalguide eller på det lidt mere fy-

siskkrævende hold med lokalindpiskerende. Derefter var der gratis ka-

gebord. Efter kagebordet var der foredrag med Jonas Poulsen fra rigtige 

mænd, et helt igennem ærligt foredrag, som både var humoristisk, al-

vorligt og oplysende. Dagen sluttede af med fællesspisning som Husets 

venneforening stod for, det var en super god dag, hvor der dog også, 

var plads til flere. 

REVY 

Årets revy er ved at tage form. Den tage igen i år udgangspunkt i det 

lokale i området i Hovborg - Lindknud, og der er masser at komme om-

kring, så tag endelig naboen med til en super hyggelig aften og få en på 

opleveren. Se desuden annonceringen på de Facebook og i Brugsen 

m.v.  

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

SPONSOR 

Jeg vil gerne stadig opfordre til at støtte alle vores sponsorer, herunder 

Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland har igen i år inviteret 

alle deres kunder til Djurs Sommerland til nedsat pris, en årlig begiven-

hed 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. 

Som nævnt i sidste blad er vi at finde i Brugsen, sammen med OK, den 

27. september og den 20. november, fra kl. 14 – 18. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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Invitation til fællesspisning 
 

FORSAMLINGSBRUGSEN I HOVBORG: BY I UDVIKLING ELLER AFVIK 
Den økonomiske udvikling, kommunesammenlægningerne, og den sta-
dige tilflytning til de store byer har sat mange lokalsamfund under pres. 
Civilsamfundsforskeren Anker Brinch Lund, der er professor ved på Co-
penhagen Business School, vurderer, at op mod halvdelen af alle dan-
ske landsbysamfund ikke vil eksistere om 25 år! 
Derfor må landsbyerne nu sætte ind for at gøre deres landsby til et 
attraktivt sted at bo. Som en landsbybo spidsformulerede det: “Enten 
så udvikler vi byen, eller også så lader vi den blive afviklet.” 
Derfor inviterer Brugsen i Hovborg til debat om, hvordan vi sammen 
kan sikre, at Hovborg forbliver et levende og engageret landsbyfælles-
skab i mange år fremover! 
 

Torsdag d. 3. oktober, i HUSET 
 

PROGRAM 
Kl 17:30 til 18:15 Spisning pris 50 kr. – Betaling i brugsen 
Kl 18:15 til kl 21:00 DEBAT I FORSAMLINGSBRUGSEN – BY I 
UDVIKLING  
Oplæg - debat – v. Andreas Lloyd - medstifter af Samfundsla-
boratoriet Borgerlyst (se mere på borgerlyst.dk) 
Der vil være kaffe og kage omkring kl. 20:00 
 

Brugsen håber at rigtig mange vil være med til at udvikle Hov-
borg, sammen er stærkest. 
 

På vegne af Dagli´ Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand  

http://borgerlyst.dk
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BADMINTON 

HUIF Seniorbadminton 2019/2020 
”Huset” i Hovborg 

 

Der er banetider:  
Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00 

Tirsdage: 19.00-20.00   
 

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.  
Hvis du gerne vil spille, men mangler en makker, så ring gerne, så prø-
ver vi, om vi kan finde en eller flere du kan spille med. 
Man lejer en bane for 1 time pr. uge, og prisen er 1000 kr. for hele sæ-
sonen. 
 

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 37 når man har 
betalt på klubmodul. Spilleperioden er til og 
med uge 18 i 2020. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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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HURLUMHEJWEEKEND 
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HURLUMHEJWEEKEND 
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Kære alle 
 

Vi vil gerne takke for den store interesse, de mange besøg og gaver 
I forbindelse med indvielsen af den nye børnehaveafdeling i Lind-
knud. Det var en dejlig dag, som vi alle nød – små som store. 
 

På børnenes, personalets, bestyrelsens og ledelsen vegne 
Trine og Rita 
Centerledelsen. 

HOLMEÅ BØRNECENTER 
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NYT FRA HUSET 
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Sådan står det i  Hovborg Dagli´ Brugs, pr.  31. august 2019 
 

Der er kæmpe stor interesse for, hvordan det går med vores Brugs? 
Lidt tal pr 31 08 2019 

Hvis vi kun kikker på bundlinjen pr. 31 08 2019, så har vi et lille plus. 
19.000 kr. 
 

• Hvor vi sidste år havde et stort minus på 186.000 kr.  

• Helt klart et kæmpe fremskridt. 
• Vi har desværre haft et lidt vigende salg, så her mangler vi en del i 

at nå vores målsætning, dette er der mange grunde til.  
• En af de væsentlige årsager er, vores fastpris vare, her er prisen 

sat ned, så vi omsætter flere vare, men omsætter færre kroner. 
• Likviditet er de penge vi har på kontoen, de er øget med 107.000 

kr. hvor vi sidste år mistede 166.000 kr., Likviditet er de penge vi 
kan betale regninger med.  

  2018   2019   Diff.   Budget 
  

Omsæt-
ning 

5.777.000 kr. 5.718.000 kr. -59.000 kr. 6.320.000 kr. 

Overskud -186.000 kr. 19.000 kr. 205.000 kr. -17.000 kr. 

Likviditet -166.000 kr. 107.000 kr.         
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• Selv om Brugen har en stor egenkapital, skal vi have en relativ 
stor likvidkapital. 

• Vores mål er, at være alle faste Hovborgeres, primære dagligvare 
butik.  

• De penge der bliver brugt og tjent i Hovborg, bliver i Hovborg, en-
ten i Brugsen til investering i fremtiden, eller som sponsorat til 
byen. 

• Hvad der er godt for Hovborg er også godt for Hovborg Brugs. 
• Men der er mørke skyer i horisonten, både for Hovborg og Brug-

sen.  
• Hvis vi ikke holder sammen og hjælpe hinanden, kan vi ikke holde 

vores dejlige By og Brugs i live. 
 

Ud fra det perspektiv inviterer Brugsen til Fællesspisning d. 3. okto-
ber, kl. 17:30 i Huset. 
 

På vegne af Dagli´ Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
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VINAFTEN 
 

Hovborg Husholdningsforening og Dagli’Brug-
sen Hovborg, er gået sammen og har lavet en 

spændende aften rundt i vinens verden. 
 
 

Fredag den 15. november Kl.: 19:00 i Brugsen 
 

Vi har sammensat en spændende smagning, af dejlige vine der passer 
fantastisk til julen & nytårets fester 

 
Billetterne koster kun 100 kroner og kan købes i DIN butik,  

Dagli’Brugsen Hovborg 
 
 

Så er vi klar med årets bankospil 

 

 

 

 

Hovborg Husholdningsforening afholder bankospil i Huset 

3. november kl.: 19:00 

Vel mødt 
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NYT FRA HUSET 
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Hovborg fitness 10 års jubilæum.  

Dagens program startede kl. 14 hvor Børge Nielsen bød velkommen, og 

folk kunne enten tage med Connie på en gåtur rundt i lokalområdet, 

hvor hun fortalte lidt historie. Eller man kunne tage med Lena på uden-

dørs CrossFit.  

Kl. 15 var der kaffe bord med kage 

og frugt der var ca. 30 pers. til 

motion og kaffe. 

Kl. 16.30 fortalte Børge Nielsen 

om hvordan Hovborg fitness star-

tede. Derefter kom Jonas Poulsen 

fra Esbjerg der har været med i TV 

programmerne ”Rigtige mænd, 

nu med damer” og holdt et foredrag om hans fortid. Hvordan man kom-

mer så langt ud, at man bliver så stor, og hvordan han så gik vendt sku-

den og kom på rette spor igen. Og hvordan det var at være med i tv pro-

grammet.  

Bagefter havde venneforeningen sørget for rigtig lægger mad med kyl-

ling og salat bord.  

Der var ca. 40 perser til foredrag og aftensmad.  

TAK til alle der deltog. 

FITNESS 
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Sidsel Keibel Blom 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf. 21 46 78 31 
Henvendelser kan ske: mandag - torsdag. Fredag er fridag 
Email: sikb@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 be-
nyttes 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 

HOVBORG KIRKE 

mailto:sikb@km.dk
http://lindknud-hovborg-kirker.dk/
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Gudstjenesteplan 

Tegn forklaring: SKB: Sidsel Keibel Blom   
  IKB: Inge Klarlund Bach 
  AJ: Anna Jensens  
 
 

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

Søndag den 6. oktober er der mulighed for høstgudstjeneste i Brørup 

Gammel kirke kl 10:30 ved sognepræst Inge Klarlund Bach 

 

Allehelgen 
Allehelgen falder i år den 3. november. Allehelgen falder nemlig altid 
første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både 
dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne 
tro videre gennem generationer. Gennem bønner og salmer skabes 
plads til at mindes. Ved Allehelgensgudstjenesten oplæses navnene på 
dem, vi i det forgangne år har taget afsked med. Alle er velkomne. 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Lindknud 

6. okt. 16. søndag efter 
trinitatis 

- 9:00 SKB 

13. okt. 17. søndag efter 
trinitatis 

9:00 SKB   

20. okt. 18. søndag efter 
trinitatis 

- 10:30 IKB 

27. okt. 19. søndag efter 
trinitatis 

- 14:00 SKB 
(Efterårsmøde) 

3. nov. Allehelgen 16:00 SKB 14:00 SKB 

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

Efterårsmøde søndag d. 27.oktober 2019 
 

Menighedsrådene ved Lindknud og Hovborg kirker inviterer hermed til 
årets efterårsmøde d. 27.10. 
Vi har været heldige at få vores tidligere biskop Elisabeth Dons Chri-
stensen til at komme til Lindknud for både at afholde gudstjeneste og 
give os et spændende foredrag om med temaet: Det sårbare samliv (se 
nedenfor) 
Vi starter i Lindknud kirke med gudstjeneste kl.14.00. Efter gudstjene-
sten vil der være kaffebord og foredrag i konfirmandstuen. 

Vel mødt 
På vegne af menighedsrådene 

Lars Hvelplund 
 

" Hold af, hold ud, hold fast" eller  
"Husk at vande hinandens – tørstige - kameler" 

 

De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene med. Men det er 
ikke en særlig synd at blive skilt, kun synd for de to og deres eventuelle 
børn, hvis skilsmissen kunne have været undgået. Hvad er forskellen 
mellem forelskelse og kærlighed? Hvad betyder opfindelsen af ”Kong 
Barn” for skilsmissetallene? Hvorfor er samlivet mellem to der elsker 
hinanden blevet så sårbart? Hvorfor voksede de ikke bare sammen i ste-
det for fra hinanden? Har vi overbelastet vore parforhold med ”den sto-
re eneste, ene kærlighed” Og hvad kan kirken og alle vi andre gøre for 
at hindre at sårbarheden bliver til skilsmisse og ulivssår i stedet for til 
godhed og glæde?   
Det vil blive en eftermiddag, hvor der dykkes ind alle vore hverdagspro-
blematikker og den kristne og - ikke kristne - kærlighedsforståelse med. 
Og det med både humor og alvor, for det handler jo om os mennesker 
som de underlige og forunderlige skabninger, vi nu engang er. 
 

Venlig hilsen Elisabeth Dons Christensen 
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HOVBORG KIRKE 

Kirkernes Julekoncerter 2019: 
The Brexit Concerts part II:  

'Christmas' 
Voksenkorets øveplan 

 

Nye medlemmer til voksenkoret er som altid meget velkomne.   
 

Korerfaring er ikke nødvendig, men er du usikker på om du synger godt 
nok, er du velkommen til at kontakte undertegnede.  
 

Tilmelding  pr. mail  senest   søndag  d. 6/10. 
 

Øveplan: 
 Onsdag d. 23/10   kl. 19.00 - 21.00 Lindknud    
 Onsdag d. 30/11   kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 
 Onsdag d. 6/11   kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 
 Onsdag d. 13/11*  kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 
 Onsdag d. 20/11*  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 
 Onsdag d. 27/11*  kl. 19.00 - 22.00 Hovborg 
 Søndag d. 1/12  generalprøve  kl. 13.00 - 16.00 Hovborg 
 
Koncert  i Hovborg: Tirsdag d. 3/12, kl . 17.??** 
 
Koncert  i Lindknud : Torsdag d. 5/12 kl.  18.??** 
 

Vh/Gregers Kirkelund 
gregerskirkelund@gmail.com 

tlf.: 61666271 
 
* De sidste prøver øves sammen med HoLi Choir, som øver torsdag. 
Øvetiderne lægges hvor flest kan fra begge kor. 
** Mødetidslpunktet aftales senere 
 

mailto:gregerskirkelund@gmail.com
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Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Hovborg Kirke 
 

Torsdag d. 5. december kl. 19.30: 

 The HoLi Choirs: Julekoncert i Lindknud Kirke 
 

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:  

 Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg) 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 

Tirsdag d. 8. oktober:  

 Karen Lisbeth og Holger Hansen har valgt aftenens sange 

HOVBORG KIRKE 

Sangstafet i Hovborg Kirke 
 

Sangaften omkring højskolesangbogen 
 

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30 

Karen Lisbeth og Holger Hansen 
har valgt aftenes sange 

 
- Der er fri entre og alle er velkomne - 
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TUR TIL LILLELUND JULEMUSEUM 
 

TORSDAG D. 24. OKTOBER 2019, KL. 19:00 

 
Benny og Brian Lillelund. 

 

Vi mødes ved Dagli’ Brugsen kl. 18:30. 
Lillelund sørger for vi får kaffe og en småkage. 

 

Pris: Medlem 60 kr 
Ikke medlem 80 kr. 

 

Tilmelding til Pia Andersen 30204227,  
senest d. 16. oktober 2019. 

 

For at vi ikke skal optage for mange p-pladser ved Dagli’ Brug-
sen. Opfordre vi til det kun er de biler der bliver samkørt i, der 

holder ved Brugsen.  
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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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LOKALRÅDET HOVBORG 
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Lindknud Aftenhøjskole 2019-2020 

Hvor intet andet er nævnt foregår foredragene på Bøgevang,  

Favrskovvej 8, Lindknud. Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
 

31.oktober 2019. Christine Skovbjerg Bech: Brasilien. Folk, territorie 
og konflikt del 2. ”Udvikling i ubalance”.  Dette er fortællingen om pe-
rioden med social udvikling og opgangstid  i Brasilien under Lula rege-
ringen fra 2002 til 2014.  Men også en fortælling om efterfølgende 
statskup og nyvalg af fascistisk præsident Jair Bolsonaro, samt fængs-
ling af den populære præsident Lula. 
 

7. november 2019. Sv. Erik Larsen: Foredrag om bogen: ”Lyden af en 
hånd, der klapper” af Richard Flanagan.  Foredragsholderen er prof. 
emeritus v. Aarhus Universitet. Romanen handler om en verden i bevæ-
gelse, om de følelser, erindringer og angst der følger med, når kulturer 
blandes.  Bogen  foregår i Tasmanien og handler om indvandrere fra 
Slovenien efter Balkankrigen. Aftenen afholdes i samarbejde med Brø-
rup Bibliotek og Vejen Folkeuniversitet. 
 

14. november 2019. Morten Aagaard: ”Hvordan det går os her i livet 

afhænger af, hvor meget far og mor kysser hinanden”.  Morten 

Aagaard er korshærspræst i Aarhus og fortæller om kirkens sociale ar-

bejde for samfundets mest udsatte, om den sociale arv og om, hvor-

dan man som kirke og privatpersoner bedst muligt kan hjælpe.  I sam-

arbejde med Lindknud og Hovborg Menighedsråd.   
 

21. november 2019. Poul Hansen:” Lindknud Kommune 1909-1919”. 

En lokalhistorisk aften, om en vigtig  periode i vores nærområde. Hvor-

for blev Brørup- Lindknud Kommune delt? Hvordan klarede sognerå-

det opgaverne, og hvordan var dagligdagen for kommunens borgere i 

skyggen af 1. verdenskrig?  Og til slut lidt om  Niels Thøgersen, der 

gennem mange år satte sit præg på egnen. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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28. november 2019. STED:  HUSET i HOVBORG, Lindevej  1.  Peter 
Rathje: ”Hvordan kan man bo billigere, bedre og mere klimaven-
ligt?” Peter Rathje er direktør for Projekt Zero i Sønderborg. Han vil 
inspirere og  give eksempler på, hvordan man gennem ansvarlighed, 
samarbejde og handlinger, kan spare på energien og omstille til ved-
varende energi. 
 

9. januar 2020. Hans Jørgen Larsen: ”Varus-slaget – et skelsætten-
de militært nederlag for over 2000 år siden”. Ved slaget blev Ro-
merriget standset i ekspansion mod nord, og denne grænse ved Rhi-
nen er på mange måder stadig gældende i dag.   
 

16. januar 2020. Abelone Henriette Glahn: ”Du kan ikke tage det 
med dig”. Abelone Glahn er foredragsholder og journalist. Foredrag 
for seniorer om at flytte fra stort til små – om at være i god tid – at 
involvere sine børn – at finde inspiration til ny bolig m.m. I samarbej-
de med Vejen Folkeuniversitet. 
 

23. januar 2020. Ejvind Winther: ”Fortælling”.  Ejvind Winther har 
været lærer i 40 år og  er nu  Fortæller.  Det 20. århundredes historie 
fortalt gennem oplevelser i tre generationer. Beretningen tager ud-
gangspunkt i faderens dagbog  fra  hans udvandring  til Canada i 
1905.  
 

30. januar 2020.  STED: Lindknud  Kirke. ”Tågelundkoret”. Koret ar-
bejder med såvel verdslig som kirkelig musik og aftenen vil byde på 
musik af: Felix Mendelssohn Bartholdy, Zoltan Kodály og Hans Leo 
Hassler, samt en blandet buket af forskellige sange.  I samarbejde 
med Lindknud og Hovborg Menighedsråd. 
 

6. februar 2020. Bo Ejstrud:”Landskabet og dets historie”.  Muse-
umslederen ved Museet på Sønderskov vil, i forlængelse af tidligere 
foredrag, fortælle om, hvordan den lokale historie hænger sammen 
med resten af verden og sætter sig spor i landskabet.  Aftenen slutter 
med generalforsamling. 
 

Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.  Ret til ændringer forbeholdes. 
  Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

FITNESS 

 

Billeder fra 10 års jubilæum 

http://www.hovborg.net
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  september 2019.  
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787    
 

Onsdag den 2. oktober  kl. 14.00 – 16.00 
Er du 75 år eller ældre? I lighed med sidste år inviterer Vejen Kommune 
til en eftermiddag på Bøgevang med information om nogle af de tilbud, 
der kan understøtte din sundhed og livskvalitet. Denne gang om hjem-
mebesøg, demens, diabetes, ældrerådet og det at blive alene. Vejen 
kommune er vært ved kaffebordet. Du er velkommen til at tage en na-
bo, en pårørende eller en ven med.                                                                                        
Tilmelding senest 5. september hos os eller på marf@vejen.dk. 
 

Onsdag den 9. oktober  kl. 13.30 – 16.15                                                                   
Vejen Kunstmuseum.  En sand skattekiste med rester og kasserede ting 
fra Niels Hansen Jacobsens værksted blev fundet i forbindelse med en 
udgravning ved hans værksted. 2 amatørarkæologer var med og har 
siden stykket nogen af stumperne sammen igen. Karen Thygesen var en 
af disse amatørarkæologer. Hun vil vise os rundt og fortælle os om                  
denne skat.                                                                                                 
Tilmelding senest mandag den 7. okt. Pris 35 kr. 
 

Fortsættes…. 
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

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/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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BØGEVANG 

Onsdag den 16. oktober kl. 14.00 – 16.00      
GRÆSKARDAG. Traditionen tro laver vi græskarlygter og    spiser uhyg-
gelige kager sammen med børnebørn/oldebørn.                                                                                  
Tilmelding senest 14. oktober, så vi har græskar til alle.                                                                   
Pris 10 kr. for kaffe/saft/kage + dagspris for græskar 
 

Onsdag den 23. oktober  kl. 14.00 – 16.00                                     
Spilledag. Vi finder spillene frem. Måske kan vi nå frem til en turnering i 
”Partners” inden vinteren er omme.                                   
 

Onsdag den 30. oktober  kl. 12.00  - 16.00   
Spis-sammen-dag. Efter maden starter vi på forberedelserne til vores 
julestue.                                                                                                                                   
Pris 60 kr. Tilmelding senest mandag den 28. oktober. 
 

Læsehesten starter igen.                                                                            
Alle, der kan lide at læse en god bog er meget velkomne.  Den første 
bog kan hentes torsdag den 17. oktober kl. 10.30 på Bøgevang. Her er 
der også en kop kaffe samt datoerne for læsekredsen.   Vi mødes 4 gan-
ge før jul og 4 gange efter jul.                                                                                                
Bøgerne læses hjemme, og  drøftes så over en kop kaffe på Bøgevang.                                                          
Er du forhindret denne torsdag, så ring 29722507  
 
Kortspil                                                                                                                            
Vi kunne rigtig godt bruge lidt flere kortspillere om torsdagen.         
Så kan du lide at spille kort/whist så kig ind.                                                    
Vi spiller fra kl. 14.00 – 16.30 og får kaffe midtvejs. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

03.10.19 Kl. 17.30 Fællesspisning i HUSET, arr. Brugsen 
08.10.19 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke, Karen Lisbeth og Holger Hansen 
09.10.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
24.10.19 Besøg på Lillelund Julemuseum, arr: Husholdningsforening 
27.10.19 Efterårsmøde, start 14.00 i Lindknud Kirke 
01.11.19 Revy og J-dag i HUSET 
03.11.19 Banko, arr: Husholdningsforeningen 
05.11.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
14.11.19 Årsmøde i Lokalrådet 
15.11.19 Kl. 19.00 Vinaften i Brugsen,. Arr. Brugsen & Husholdningsforeningen 
03.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Hovborg Kirke, The HoLi Choirs 
05.12.19 Kl. 19.30 Julekoncert i Lindknud Kirke, The HoLi Choirs 
07.01.20 Sangforedrag med Karsten Holm, arr: Husholdningsforening 
19.02.20 Foredrag med Jette´s foto, arr: Husholdningsforening 
07.03.20 Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud 
20.03.20 90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsforening 
22.04.20 Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor 
 
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 an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 
 2019 

Torsdag d. 17. okt. Blad udkommer i uge 44 
Torsdag d. 21. nov. Blad udkommer i uge 49 
2020 
Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 20. feb. Blad udkommer i uge 10 
Torsdag d. 19. marts Blad udkommer i uge 14 
Torsdag d. 16. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 21. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 23. juli Blad udkommer i uge 32 
Torsdag d. 20. aug. Blad udkommer i uge 36 
Torsdag d. 17 sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 22. okt. Blad udkommer i uge 45 
Torsdag d. 19. nov. Blad udkommer i uge 49 

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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