Foto: Trine Nielsen

40. ÅRGANG
NR. 7 - 2019
SEPTEMBER

2

HOVBORG UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Nr. 7

40. årgang

Forretningsudvalg:

Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Per Midtgaard Olesen
Tina Jønsson
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:

Oplag 350 stk.

4160 1134
6175 4613
2548 1348

matthesen@icloud.com

3112 7599

huif.kasse@gmail.com

Badminton
Billard
Cykel
Fest
Fitness
Fodbold
Friluft
Gymnastik
Håndbold
Kroket
Teater
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973

Birgitte Schneider
Mads Kristensen
Forretningsudvalgets
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Magnus Jacobsen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

5092 9685
6175 4613

Redaktion

: Randi Boisen

Kurt Smidt

3054 6593

7539
5133
4023
6095
6095

6317
3129
8385
9480
9480

4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 19. september 2019
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt
sendt på e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com
Forsidebillede:

Årets OK-penge overrækkes af Brug
sen til HUIF i forbindelse med kartof
felfestivallen.

3

NYT FRA HUIF
Trods mere regn i år end sidste år er det stadig én sommer der nærmere sig enden og snart skubber efteråret på for at komme i gang. Vi har
kunne nyde en fantastisk sommerfest, udendørs motion, som f.eks. cykling, tennis, fodbold og kroket, trods alt i ganske fint vejr i løbet af hele
sommeren. Vi har også igen i år hjulpet Vorbasse marked og byfesten i
Lindknud. Der har selvfølgelig også været en masse frivillige til vores
egen byfest, der skal lyde et stort tak til alle der har hjulpet i løbet af
sommeren.
Vi nærmer os også vinterens aktiviteter. Der er både nye tilbud, og tilbud som i kender. Så der skulle være rig mulighed for at deltage i aktiviteter for alle. Se andetsteds i bladet og på Hovborg.net.
HURLUMHEJWEEKEND
Inden længe starter planlægningen af årets Hurlumhejweekend i Hovborg, HUIF er arrangører sammen med LGU og Støtteforeningen. Hjælpere kan der altid bruges, så hold Jer endelig ikke tilbage hvis I vil give
en hånd i weekenden eller med planlægningen. Kontaktperson er Dorthe N. Matthesen på tlf. 2945 3875 eller dorthematthesen@gmail.com.
SOMMERFESTEN
Sommerfesten er endnu ikke gjort helt op, men det tyder ikke på det
helt store overskud, nok nærmere at det render rundt, med et lille
overskud som de forrige år. Efterhånden har sommerfesten fået funktionen af at være en del af byens samlingspunkt, frem for en ekstra indtjening til idrætsforeningens aktiviteter, men det er vel reelt set også
ok.
HÆRVEJSKLYNGEN
I forbindelse med Hærvejsklyngens samarbejde har vi tidligere, som følge heraf, afholdt en LAN arrangement med stor succes. Det har også
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NYT FRA HUIF
givet os mulighed for at være en del af det Esportsprojekt i Hærvejsklyngen som er støttet med 252.000kr.
For at få mest muligt ud af dette samarbejde, vil jeg gerne opfordre alle
der kunne være interesserede i at bakke op omkring dette, til at henvende sig til mig. Det er ikke et kompliceret projekt, det kræver blot at
vi står sammen for at få mest muligt ud af det.
I Hærvejsklyngen er der ligeledes startet et unge projekt op, med støtte
fra DGI og Velux Fonden. Dette projekt er mere udefineret, men vil helt
sikkert også have en positiv virkning for HUIF, hvis vi altså ønsker at deltage. Har du spørgsmål eller gode idéer der vil kunne gøre noget godt
for vores unge i området, er du ligeledes velkommen til at kontakte mig
herom.

OK
Igen har ildsjæle vist hvad der kan gøres hvis man vil, og stablet en fantastisk Kartoffelfestival på benene, det var virkelig et imponerende program der var blevet strikket sammen. HUIF blev også beriget denne
weekend, hvor Tina og Erik kunne modtage hele 16.957,99kr. fra OK
sponsorpenge, som blev overrakt i forbindelse med Brugsens grillarrangement. Det må være ny rekord, tak fordi i tanker lokalt.
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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NYT FRA HUIF
Som en lille påmindelse vil jeg lige gøre opmærksom på,
at man stadig kan få et nummereret OK kort, så du støtter HUIF når du
tanker udenbys. I efteråret står vi i Brugsen, sammen med OK, den 27.
september og den 20. november, her er du velkommen til at komme og
hører hvad vi bruger pengene til, samt at få et OK kort.
STØTTE
I forbindelse med sponsoraftalen med Sparekassen Kronjylland, støtter
man foreningen hvis man flytter sine aktiviteter fra en anden bank til
Sparekassen Kronjylland, så husk at nævne støtten ved et skifte i banken, på den måde er du uden omkostninger med til at støtte foreningen.
Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme af
med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen.
De mange sponsorer, er sammen med de mange frivillige med til at sikre gode aktiviteter til billige kontingenter, for alle brugere.
Thomas Nørager Matthesen.

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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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 prøver 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 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 37 når man har
betalt på klubmodul. Spilleperioden er til og
med uge 18 i 2020.
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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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BOGBUSSEN
Fremover holder bogbussen ved Brugsen i stedet for Engparken.
Bogbussen er i Hovborg hver tirsdag fra 17.30 – 18 og hver onsdag fra
13.45 – 14.15.
Hvis man vil låne bestemte bøger kan de bestilles på nettet:
www.vejbib.dk og oftest er de så med bussen dagen efter. Kan man
ikke selv bestille den på nettet, - er det altid meget hjælpsomme i bogbussen.
Det er vigtigt vi bruger bussen, så vi kan blive ved at
have den service her i Hovborg. Bussen har også en
masse bøger med, så man
kan blive inspireret til at finde god læsning, der er også
lydbøger og bøger med stor
skrift.

BYFORSKØNNELSE
Rengøringsholdet.
Vi er et lille hold frivillige på 6 personer der prøver på at renholde området rundt om HUSET m.m. ca. en gang om måneden. Er der nogen der
har lyst til at være med er der arbejde nok til flere. Så har du/i lyst til at
være med er næste rengørings dag onsdag d. 11 september fra kl. 13,30
til ca. 17. HUSET giver en kop kaffe med brød plus en forfriskning når
dagens arbejde er slut. Af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilbagemelding hvis nogen vil deltage.
Personlig eller telefonisk til Edith eller Erik Hansen tlf. 75396317 eller
2196014
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VENNEFORENINGEN
Vi takker alle der har støttet Venneforeningen, da vi var ude at sælge
medlemskort. Tak for I tog godt imod os.

Vi har udtrukket gavekort til
på de solgte medlemskort, tillykke til de heldige som er:

Helle Kristensen, Holmeåvænget
Steen Pedersen, Lindegårdsvej
Erna Jensen, Engparken
Venneforeningens formål er at skaffe midler til Aktivitetshusets drift,
vedligeholdelse og nyanskaffelser, ved f.eks. at afholde foredrag, koncerter, fastelavnsfest m.m. og hjælpe ved andre arrangementer.
Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages gerne.
Med venlig hilsen

Karin Kamp
Pva.Venneforeningen

11

12

13

14

15

16

Vi vil hermed gerne sige mange tak, for den store opbakning i forbindelse med vores grill og musik aften ved kartoffelfestivallen.
Ca. 250 var mødt på i teltet til en rigtig hyggelig aften.
Mange tak.
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KARTOFFELFESTIVAL
Hovborg Lokalråd vil gerne takke alle for en fantastisk opbakning til den
afholdte Kartoffelfestival. Herfra skal lyde en kæmpe tak til gæster, udstillere, sponsorer og ikke mindst alle de frivillige, for at være med til at
gøre festivalen til en succes, som vi i Hovborg kan være stolte af, på
trods af vejrligets udfordringer - Tak!
Hovborg Lokalråd
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KARTOFFELFESTIVAL
Grej med forskellige ”hestekræfter” var i gang.

Kartofler i flere former.
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KARTOFFELFESTIVAL
Ingen kartoffelfestival uden ”The Kartoffel-women”
selveste Gertrud Sand, og hun havde bla. også inviteret grise-bonden
med.
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REVY
DET ER DIG VI MANGLER !!!!
I kan allerede nu begynde at glæde jer til året J. dag den 1. november.
Her vil der igen i år blive revy.
Hovborg-Lindknud revyen er ved at varme op. Der har været gode folk i
gang med at skrive tekster, og vi kan godt love det er rigtig gode tekster. Vi har en lille flok entusiastiske folk der er klar til at påtage sig roller i årets revy.
Vi mangler dig fortsat et par stykker der har lyst til at være med. I behøver ikke at have prøvet det før.
Der er flere roller, hvor der ikke skal læres en hel masse udenad, og
nogle er bare få replikker. Så i revyholdet håber vi at der er et par stykker der har lyst til at være med.
Vi øver om torsdagen. I kan ringe til Kirsten Bruun på 51333129 eller
maile kp.bruun@gmail.com, hvis I vil være med. Vi mangler også folk
bag scenen til det
praktiske.
Vi giver ikke nogen løn, men vi
garanterer vi har
det sjovt, så vi
grinet meget undervejs.
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HOVBORG KIRKE
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 benyttes til pastoratets øvrige kirker.

Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Brørup/Holsted Taxa
tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76
Senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september
Tegn forklaring:

Kirkedag
11. søndag
efter trinitatis
12. søndag
efter trinitatis
13. søndag
efter trinitatis
14. søndag
efter trinitatis
15. søndag
efter trinitatis
SKB:
IKB:
AJ:

Hovborg kirke
10:30 ved familien Erbs
9:00 SKB

Lindknud kirke

10:30 SKB
10:30 SKB

10:30 SKB

19:00 SKB

9:00 AJ

Sidsel Keibel Blom
Inge Klarlund Bach
Anna Jensens

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

Septembers himmel og septembers høst!
Årets høstgudstjenester ligger d. 22. september. I Hovborg kirke kl.
10:30 holder vi familiegudstjeneste, hvor spejderne og børnene fra Holmeå Børnecenter er inviterede med. I Lindknud kirke er der høstgudstjeneste 19:00, hvor der serveres æblekage bagefter. Koret deltager til
begge gudstjenester.
Ferieafløsning
I perioden 12. august og til og med 1. september rettes alle henvendelser til sognepræsterne Inge Klarlund Bach og Anna Jensen, da jeg holder
ferie.
Inge Klarlund Bach
mail: IKB@KM.dk
tlf.: 20563656
Anna Jensen
mail: ANSJ@KM.dk
tlf.: 75383391
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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 Christensen 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 gudstjenesten 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 stedet for fra hinanden? Har vi overbelastet vore parforhold med ”den store 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 hverdagsproblematikker 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
Onsdag d. 30/11
Onsdag d. 6/11
Onsdag d. 13/11*
Onsdag d. 20/11*
Onsdag d. 27/11*
Søndag d. 1/12 generalprøve
Koncert i Hovborg:

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

Tirsdag d. 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
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Den danske salmeduo (Lindknud)
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

32

33

HOVBORG KIRKE
Koncert i Lindknud Kirke:
'Den Danske Salmeduo'
- Nyfortolkninger af danske salmer –
Christian Vuust - saxofon og klarinet
Hans Esbjeg – klaver

Torsdag d. 19. september kl. 19.30
- Fri entré Den Danske Salmeduo
"Instrumentalt kammerspil af fineste karat", skrev Information
En koncert med Den Danske Salmeduo er en medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den
klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions
legende improvisationer.
Den Danske Salmeduo er Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på
saxofon og klarinet. Duoen har siden 1996 givet over 400 koncerter i kirker og
på spillesteder, og har seks anmelderroste cd'er bag sig. Den røde tråd er de
utrolig smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er
beriget med - med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan
misunde. Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres
hverdag i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske
klassikere, sange der bliver stående.
Den Danske Salmeduo har lavet en
række spændende og stemningsfulde nye bud på hvordan disse
sange kan spilles - med respekt for
det musikalske udgangspunkt og
fornemmelse for den tekstlige baggrund.
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

36

LOKALARKIVET
25 – års jubilæum i Hovborg Lokalarkiv
samt stiftende generalforsamling.
Onsdag den 18. september kl. 19.00 i Lokalarkivets
lokaler på Lindevej.
Lokalarkivet indbyder alle interesserede til at være med til at fejre jubilæet.

Arrangementet vil vare til ca. kl. 21.15 og undervejs vil der være gratis
kaffe og kage til alle.
Første del af arrangementet vil dreje sig om selve jubilæet. Der vil blive
vist billeder, genstande og andet fra arkivets samling.
Efter kaffen vil der blive afholdt stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne lægges frem til godkendelse.
Kom og vær med til at fejre jubilæet og få en snak med andre og hør om
arkivets arbejde indtil nu og i fremtiden.
Lokalarkivet har gennem det sidste kvarte århundrede oparbejdet en
ganske betragtelig samling af ikke mindst fotos fra Hovborg by og fra
nærområdet. Arkivet er jo alle lokales historie, så husk at lade være
med at smide noget væk, som kan være med til at sikre den historie, vi
alle er en del af.
Lokalarkivet har stadig åbent hver 1. og 3. tirsdag i hver måned med
undtagelse af juli måned og første åbningsdag efter ferie bliver således
tirsdag den 20. august.
Vel mødt til jubilæet den 18. september!
Med venlig hilsen
Lokalarkivet
Efterfølgende er forslag til de kommende vedtægter.
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LOKALARKIVET
Vedtægter for Hovborg Lokalarkiv
§1
Navn, hjemsted og arbejdsområde
Hovborg Lokalarkiv er en selvejende institution. Dens hjemsted er Lindevej 5,
6682 Hovborg. Arkivet dækker Hovborg kirkedistrikt
§2
Formål
Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, filmog lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikkekommunal og ikke-statslig proveniens med tilknytning til Hovborg Sogn, dets
beboere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
Stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme
kendskabet til og styrke interessen for Hovborg Sogns historie
§3
Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som
sådan garanteres.
§4
Organisering
Hovborg Lokalarkiv er organiseret under Arkivrådet for Vejen kommune og
deltager i møder, kurser, fællesregistreringer og andet arrangeret af dette.
§5
Hovborg Lokalarkiv er medlem af en landsdækkende arkivorganisation, der
kan godkendes af Arkivudvalget. Arkivet er desuden medlem af den regionale
kreds.
I øvrigt samarbejder Hovborg Lokalarkiv med de andre arkiver og beslægtede
organisationer og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

§6
Styrelse
Hovborg Lokalarkiv forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf mindst
1 medlem vælges af og blandt arkivets arbejdsgruppe. Bestyrelsen er selvsupplerende. Det stilstræbes at bestyrelsen har repræsentanter fra alle sognets
områder. Årsmøde afholdes i september. Bestyrelsen konstituerer sig selv
hvert år med formand og kasserer og fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden. Der laves referat af møderne. Arkivlederen fungerer som bestyrelsens
sekretær. Formand og kasserer tegner Hovborg Lokalarkiv
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LOKALARKIVET
§7
Bestyrelsen ansætter / afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets
drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til gældende regler.
Bestyrelsen ansætter / afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.
§8
Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i godkendte arkivmaterialer, og er forsvarligt registreret efter retningslinjer, der er godkendt af den organisation, man er medlem af
§9
Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn efter de gældende tilgængelighedsregler i en fast, bekendtgjort åbningstid mindst én gang månedligt.
§10
Arkivalier med særligt personfølsomme oplysninger (personsager og lignende), som er utilgængelige i en vis periode, kan opbevares i et §-arkiv, indtil
tilgængelighedsfristen er udløbet.
§11
Kommunale og / eller statslige arkivalier, Hovborg Lokalarkiv har i sine samlinger, eller som det måtte modtage, afleveres til et offentligt arkiv
§12 Arbejdsplan
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en arbejdsplan og et budget og
overholdelsen heraf.
§13 Økonomi
Hovborg Lokalarkiv etableres og drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger, private og
medlemskontingent
§14
Penge, som arkivet råder over, skal indestå på en for arkivet oprettet konto i
et pengeinstitut
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LOKALARKIVET
§15
Arkivets regnskab følger kalenderåret.
Arkivets regnskab revideres af to regnskabskyndige personer og underskrives
af arkivets bestyrelse
§16
Det reviderede regnskab sendes sammen med årsberetningen og budgettet
for det følgende år til Vejen kommune til godkendelse samt til evt. øvrige tilskudsgivere.
§17 Opløsning
Er der ikke grundlag for arkivets drift eller ophører Hovborg Lokalarkiv af en
eller anden grund, deponeres samlingerne andet sted efter aftale med Arkivrådet for Vejen kommune, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige
tilgængelighed er garanteret
Eventuel formue overføres til et andet lokalhistorisk arbejde i området.
§18 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelsen samt godkendelse i Arkivrådet
for Vejen kommune samt den anerkendte arkivorganisation, man søger medlemskab hos.
§19 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan ændres på forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer
skal godkendes af Arkivrådet for Vejen kommune samt den arkivorganisation,
man er medlem af
Således vedtaget
Hovborg den / 2019
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang september 2019.
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787
Onsdag den 4. september kl. 14.00 – 16.00
Udespilledag. Vi fejrer petanquebanen er blevet shinet op igen. Lidt
sent måske at fejre - men bedre sent end aldrig. Vi spiller både petanque og andre havespil, og kaffen er udvidet med lagkage.
Onsdag den 11. september kl. 11.00 – 16.45
Vi drager mod vest . Først kører vi til Filsø og ser de nye tiltag der. Vi
har madkurven med og spiser så vores frokost. Bagefter fortsætter vi til
Børsmose Strand og får lidt vind i håret. Så får vi kaffe, inden turen går
hjem til Lindknud igen. Tilmelding senest mandag den 9. september.
Pris 100 kr. for frokost, kaffe og kørsel.
Onsdag den 18. september kl. 14.00 – 16.30
Filmeftermiddag. Vi skal se ”Før frosten”, en dansk film af nyere dato
med bl.a. Jesper Christensen og Ghita Nørby. Den handler om de trange
kår og det barske liv på landet i Danmark i midten af 1800-tallet.
Onsdag den 25. september kl. 18.00
Høstfest. Kom til en aften med god mad, godt samvær og musik fra
Knudemusikanterne, der spiller for os og også har sanghæftet med, så
vi kan få rørt stemmerne. Tilmelding senest mandag den 23. september. Pris 150 kr.
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

Gratis rådgivning.
Altid frisk med en god pris.
Forhandler af:
produkter fra Dyrup og Nordsjö.
Medlem af Malernes Garantiordning.

Malerfirmaet DOFAM Farver

v/Peder Andersen
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig.

Tlf.nr. 23460430

dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/
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BØGEVANG
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 hjemmebesøg, demens, diabetes, ældrerådet og det at blive alene. Vejen
kommune er vært ved kaffebordet. Du er velkommen til at tage en nabo, en pårørende eller en ven med.
Tilmelding senest 5. september hos os eller på marf@vejen.dk.

MERE FRA BØGEVANG
Tirsdag den 24. september starter vi med gymnastik igen.
Kl. 9.30-10.30
Hold 1 for dem, der også kan komme
ned på gulvet.
Kl. 10.30 – 11.00 Fælles kaffepause
Kl. 11.00 – 12.00 Hold 2 Stolegymnastik
Husk også at du kan træne i vores kælder,
hvor der er løbebånd, crosstrainer, romaskine og motionscykel. Du kan hente nøgle hos
Kirsten på Bøgevang i åbningstiden.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
11.09.19
12.09.19
14.09.19
18.09.19
19.09.19
08.10.19
03.10.19
09.10.19
27.10.19
01.11.19
03.11.19
05.11.19
28.11.19
03.12.19
05.12.19
07.01.20
19.02.20
07.03.20
20.03.20
22.04.20

Kl. 19.00 Opstart Folkedans, i gynmastiksalen på Holmeåskolen i
Lindknud. Arr: Holmeådalens Folkedansere
Kl. 9.30 Opstart Idræt om dagen, i HUSET
Kl. 14.00 10 års jubilæum i Hovborg Fitness
Kl. 19.00 Lokalarkivet, 25-års jubilæum og stiftende generalforsamling.
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, Den danske salmedue
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke, Karen Lisbeth og Holger Hansen
Fællesspisning, arr. Brugsen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Efterårsmøde, start 14.00 i Lindknud Kirke
Revy og J-dag i HUSET
Banko, arr: Husholdningsforeningen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Besøg på Lillelund Julemuseum, arr: Husholdningsforening
Kl. 19.30 Julekoncert i Hovborg Kirke, The HoLi Choirs
Kl. 19.30 Julekoncert i Lindknud Kirke, The HoLi Choirs
Sangforedrag med Karsten Holm, arr: Husholdningsforening
Foredrag med Jette´s foto, arr: Husholdningsforening
Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud
90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsforening
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse andetsteds i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER
2019
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
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 deadline som selve bladet.
Redaktionen kan være behjælpelig
med opsætning.

50

Åbent alle dage

7:30 – 19:00

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk
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