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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326 
Fest : Anni Poulsen 2097 1796 
Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Anne S. Kristensen  2617 6316 
   Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 19. maj 2017. 

 
Anne S. Kristensen, Kroskoven 38 

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  
 Morten Lindgaard 2442 7703 
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Ole Nielsen 4099 3651 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 4                   38. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:matthesen@icloud.com
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Siden sidst har LGU, Holmeåskolens Støtteforening og 

HUIF arrangeret Halløjweekend i Lindknud. Arrangementet forløb fra 

fredag den 31 marts til den 1 april, og var for alle børn i området. Hele 

81 børn deltog, det var virkelig en flot opbakning. Temaet var Eventyr, 

hvor fokus var på at have det eventyrlig sjovt og hyggeligt. Efter modta-

gelsen af børnene var der nogle forskellige poster, traktortræk som be-

gejstrede alle børn ligesom sidste år/( se billeder andet sted i bladet ) 

Kroket hvor der var eventyrlig roligt, alle uanset alder, indlevede sig 

selvom de mindste måske hurtige mistede koncentrationen. Sjove lege 

med tovtrækning, flytning af bordtennisbold med sugerør samt kapløb 

på tæpper. Cykelringridning, hvor det var helt okay at løbe i stedet. 

Gamle lege med sækkeløb og tyrestangning og eventyret om fyrtøjet 

hvor der både var historie og skuespil. I alt var det en oplevelsesrig 

eftermiddag hvor vi med solskin og en temperatur på omkring 20 gra-

der, ikke kunne have ønsket os det bedre. Efter spisning var der sjov i 

hallen med hoppeborg og sumobrydning. I cafeteriet var der skønheds-

salon med fodbad, massage og neglelak. Lørdag morgen var der opryd-

ning hvorefter børn og voksne, rigere på oplevelser, kunne tage hjem 

og holde weekend. 

NYT FRA HUIF 
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Festudvalget er for tiden i fuld gang med at arrangere by-

festen, se mere herom andetsteds i bladet. Har du lyst til at hjælpe med 

byfesten, skal du endelig sige til, vi har behov for hjælpere til mange for-

skellige opgaver, så der er helt sikkert noget for enhver aldersgruppe. 

I den kommende periode har vi arbejdsdag ved Klubhuset, fredag d. 5 

maj, se andetsteds i bladet. 

Husk at bruge jern- og alu containerne placeret på Nøragervej 4 ved Au-

gustin Smede & VVS. På den måde er I også med til at støtte HUIF. 

HUIF’s store ”byfest-grill” kan igen i år lånes til arrangementer og fester 

i området, hvis foreningen ikke selv skal bruge den. Det er gratis, men til 

gengæld forventer vi, at grillen afleveres senest dagen efter brug. Lige-

ledes er det en betingelse, at grillen gøres ren inden afleveringen.  

Grillen skal bookes ved at ringe til mig på 4160 1134. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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NYT FRA HUIF 

Arbejdsdag HUIF 

Fredag d. 5. maj er der arbejdsdag i HUIF, hvor vi gerne vil have hjælp 

til, at få frisket klubhuset og området ved tennisbanen op. Vi håber at 

så mange som muligt har lyst til at hjælpe. 

Vi starter kl. 15 med kaffe og kage, og vi slutter kl. 18, herefter er HUIF 

vært med en grillpølse. 

Opgaverne er overordnet: trimning af grene og oprydning omkring 

tennisbanen, rengøring og maling af klubhuset,  

samt andet oprydning.   
 

Vi håber at se en masse hjælpere.  

Vel mødt, HUIF 

PS ved massivt regnvejr udsættes 

arbejdsdagen. 
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BYFEST 

Byfest uge 26 – 2017 
Foråret buldrer derudad – fuglene kvidrer, alt grønnes og dagene er 
blevet længere og lunere – pragtfuldt. Lige om lidt banker dette års by-
fest for alvor på og vi er i fuld gang med planlægningen af endnu en 
fest, som gerne skulle bringe os endnu tættere sammen i Hovborg. Vi 
fortsætter hvor vi slap sidste år, og arbejder ud fra temaet:  
 

 Det skal være sjovt og hyggeligt for alle 
 

Vi har bygget lidt på sidste års nyheder og så har vi holdt fast i nogle 
rigtig gode traditioner.  
Programmet er næsten på plads – det endelige kommer i næste blad, 
men vi kan godt løfte sløret for lidt af ugens forløb her: 
 
Tirsdag:  Det velkendte bankospil 
 

Onsdag:  Familieaften for hele byen med grillstegt svinekam og råhyg-
 ge i teltet 
 

Torsdag:  Det store Hovborgløb med 5 km og 10 km 
 

Fredag:  Fodboldturnering, tilmelding er åben for hold til senior, old 
 boys og veteran. Fest for de unge om aftenen 
 

Lørdag:  Det bliver en forrygende dag med aktiviteter i løbet af hele 
 dagen, brunch, kagebord, fysiske udfoldelser, koncerter på 
 friluftsscenen hele eftermiddagen og fest i teltet lørdag 
 aften. 
 

Søndag:  Oprydning efter en forhåbentlig fantastisk byfestuge. Kom 
 gerne og giv en hånd med ved oprydningen. 
 
Har du lyst til at give en hånd med ved byfesten og dermed blive del af 
et fantastisk sammenhold, så kontakt:  
 

 John Nielsen: 61783383, jahovborg@gmail.com 
 Anni Poulsen: 2097 1796, annipoulsen@live.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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Landsbyfestival 2017 bliver den 18. og 19. august. 

Vi starter som sædvanlig fredag, hvor menighedsrådet står for Frilufts-
gudstjeneste i Krohaven. Herefter står  Dagli’ Brugsen for grill fest. 
Lørdag er der, som sædvanlig, morgenkaffe på kroen og mulighed for 
en guidet tur i området. 
 

Fra kl. ca. 11.30 – 15.30 er der marked langs hele hovedgaden. En stand 

koster i år 75 kr., som går til markedsføring af festivalen. Bestil allerede 

nu en stand hos Gitte, mail: gitte@hovborg.net  

Kl. 13.30 trækker Vejen Garden gennem Hovedgaden til Kroens have, 

hvor de underholder med deres fantastiske musik. 

Vi kunne godt bruge en to-tre hjælpere allerede nu i planlægningsfa-

sen, så hvis nogen har lyst, må I meget gerne maile til Gitte eller ringe 

til Kirsten på 51333129. 

LANDSBYFESTIVAL 

mailto:gitte@hovborg.net


12 

LINDKNUD G&U 

Tusind tak for den flotte opbakning til  
opvisning i Lindknud hallen  

 

Lørdag den 4. marts havde vi fornøjelsen af at lukke dørene op til en 
fantastisk opvisning, hvor alle vores aktive gymnaster og dansere fik 
lov til at vise hvad de havde lært af nye tricks, spring og serier gen-
nem sæsonen. Der blev taget rigtig godt imod dem alle, med store 
klap salver fra de mange fremmødte publikummer hvilket også gav 
mere gejst i gymnasterne så de rigtig sprudlet af energi og glæde. 
 
Efter opvisningen var der mulighed for at nyde en kop kaffe, et stk. 
kage og noget aftensmad i hallen eller oppe i klubhuset hvilket rigtig 
mange benyttede sig af mens Diskotek Fly spillede op til dans for alle 
der havde lyst til at få brændt lidt mere energi af. 
 
Vi vil også gerne sige tak til de mange frivillige hjælpere som hjalp os i 
løbet af dagen og aftenen det er skønt af så mange bakker op om det.  
 
Vi glæder os til næste sæson, hvis du skulle gå med en lille hjælpe 
træner eller træner gemt inde i dig så sig endelig til vi kan altid bruge 
flere hænder – kontakt Gitte Dalsgaard 26 61 29 02 for mere info. 
 
Hvis du har ris eller ros i forbindelse med opvisningen hører vi også 
gerne fra dig på ovenstående nr. 
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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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TUPPERWARE     TUPPERWARE 
 

I samarbejde med Tupperware konsulent Louise Lerche-Thomsen har Hov-
borg husholdningsforening arrangeret en kæmpe tupperware demo. 

 

i HUSET lørdag d. 6. maj fra kl. 13.00 – 16.00. 
 

Denne eftermiddag er ganske gratis og er incl. kaffe, te og kage. 
Der kan købes amerikansk lotteri ved indgangen. 

 

SÅ KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG 
 

TILMELDING SENEST D. 2. MAJ TIL 
 

Jytte Pedersen tlf. 40337754 
Hanne Fogh-Madsen tlf. 61548238 
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CYKLING 

TEAM HOVBORG 

Hovborg’s førende cykelklub! 
Har du lyst til lidt motion på to hjul og naturlig  

kulør til kinderne?  

Så mød op - vi byder på dejligt selskab☺ 

Træningstider – afgang fra Huset, Hovborg: 

Kontakt evt.  

Jan Vase: 27276564 

Anna Grethe Vase: 20237624 

Dorthe Madsen: 23603973 

Mountainbike: 

Onsdage kl. 17:00 el. 17:30 

Søndage kl. 10:00 

Racer: 

Onsdage kl. 17:30 

Søndage kl. 10:00 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
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LOKALARKIVET 

 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen. 
Torsdag den 4. maj kl. 19.00. 
Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen de faldne allierede soldater 
fra anden verdenskrig, netop dér, hvor et fly styrtede ned i 1944. 
Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale ved borgmester 
Egon Fræhr. 
Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende og interes-
sant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg; foredraget begynder kl. 
20.00. 
Hovborg Lokalarkiv står for dette arrangement i Huset. I år er det lykke-
des os at få tidligere skoleleder Leif Grønbæk Thomsen til at komme og 
holde foredrag. Aftenens foredragsholder kommer fra Anslet ved Ha-
derslev. Han ved en masse om historie og dermed også om anden ver-
denskrig. 
Temaet for aftenens foredrag er: ”Tanker om flystyrtene under anden 
verdenskrig – med udgangspunkt i flystyrtet i Klelund Plantage i novem-
ber 1944”. Der venter en spændende aften, så I kan allerede nu godt 
begynde jer at glæde jer! Der vil i løbet af aftenen blive mulighed for at 
stille spørgsmål til Leif Thomsen.  Arrangementet I Huset ventes at 
slutte ca. 21.15. 
Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 40,00. 
Som arrangør af aftenen håber Hovborg Lokalarkiv på at se mange gæ-
ster den 4. maj kl. 20.00. 
 

M.v.h. Flyverhjemmeværnet og Hovborg Lokalarkiv. 
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Løsningen ligger i luften 
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Sognepræster: 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@km.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 
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Gudstjenesteplan 

HN: Helle Nørby  
AME: Anna Marie Erbs 
 

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg 
kirke 

Lindknud 
kirke 

Bemærk 

7. maj 3.s.e. påske   10.30 
AME 

  

12. 
maj 

St. Bededag   9.00 HN 
11.00 HN 

Konfirmationer 
Kirkekoret 
medvirker 

14. 
maj 

4.e.s. påske 10.00 
HN 

  Konfirmation 
Kirkekoret 
medvirker 

21. 
maj 

5.s.e. påske   10.30 HN   

25. 
maj 

Kr. Himmel-
fart 

    Der henvises 
til gudstjene-
ster i nabosog-
nene 

28. 
maj 

6.s.e. påske 9.00 HN 10.30 HN   

4. juni Pinsedag 10.30 
HN 

9.00 HN   

http://www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk
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Alt til bagning og  

dekoration af kager 

 

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 

6682 Hovborg 

info@dinkage.dk 
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HOVBORG KIRKE 

Konfirmander i Lindknud kirke fredag den 12. maj: 

Kl. 9.00:  kl. 11.00: 

Cecilie Rehmeier Damgaard Caroline Rasmussen 

Cecilie List Nissen Edina Sofie Staunberg 
Vitting Andersen 

Lucas Henriksen Erik Brandstrup Romme 

Mette Kyed Nielsen Josefine Rasmussen 

Rasmus Augustin Hansen Karoline Bülow Jensen 

Simone List Nissen Magnus Maribo Vase 

Thais Lodberg Christensen Malthe Østergaard Buhl 

Mathias Aarup Mikkel Sørensen 

Niclas Høj Leerskov Oliver Hansen 

Victor Høj Leerskov  

Konfirmander i Hovborg kirke søndag den 14. maj: 

Kl. 10.00:  

Frederik Kronborg Bech 

Lærke Riber 

Maja Sydow Kristensen 

Telegrammer 
I dagene op til konfirmationen kan telegrammer på eget ansvar lægges i 
postkassen ved graverbygningen ved Hovborg kirke og Lindknud kirke, 
og på selve konfirmationsdagen kan de afleveres til graverne på graver-
kontorene. 
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HOVBORG KIRKE 

Planlagte musikarrangementer i 

Lindknud- og Hovborg Kirker: 

 

Sangstafetter i Hovborg Kirke 

Onsdag  d. 26. april kl. 19.30:  

 Gitte, Niels Erik, Sanne og Søren Storm Nielsen  

 har valgt aftenens sange. 

Tirsdag d. 6. juni kl. 19.30: 

 Helle og Benny Jensen har valgt aftenens sange. 

 

 

Koncerter: 

Tirsdag d. 9. maj kl. 19.30:  

 Koncert i Lindknud Kirke med Marcdaners Musikanter 

Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30:  

 Koncert i Hovborg Kirke med The HoLi Choir og Möglich Brothers. 

Torsdag d. 1. juni kl. 19.30:  

 Koncert i Lindknud Kirke med The HoLi Choir og Möglich Brothers. 

Torsdag d. 21. september kl. 19.30:  

 Koncert i Lindknud Kirke med Morten Kargaard Septet. 

Søndag d. 29. oktober kl. 19.30:  

 Koncert i Hovborg Kirke med Løgumkloster Vokalensemble. 

Tirsdag d. 5. december:  

 Julekoncert i Hovborg Kirke 

Torsdag d. 7. december:  

 Julekoncert i Lindknud Kirke 
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HOVBORG KIRKE 

Reformationens musik i kirke, på slot og i borgerstue 
Koncert i Lindknud Kirke tirsdag d. 9. maj 2017 kl. kl. 19.30 

 

Hvordan lød de danske salmer i 1500-tallet? Hvor kom melodierne fra? Hvil-
ken musik spillede man i kirkerne - eller ved hoffet - eller i det bedre borger-
skabs hjem? Hvilke instrumenter blev benyttet? 
 

Svar på disse spørgsmål giver Marcdaners Musicanter et bud på ved koncerten 
i Lindknud Kirke. 
 

Marcdaners Musicanter er et renaissanceensemble under ledelse af Knud 
Jansfort. Ensemblet har taget navn efter Caspar Marcdaner, der var lensmand 
på Koldinghus 1585 - 1617. Medlemmerne synger og spiller på renaissancein-
strumenter som gambe, blokfløjte, krumhorn, cornamuse, zink, basun, pom-
mer, sordun, kortholt, slagtøj, harpe og orgel. Alle instrumenter er bygget som 
kopier af de instrumenter, der blev anvendt i 1500-tallet. Ensemblet optræder 
med 5 -7 musikere. 
 

Programmet rummer salmer fra de 
tidligste danske salmebøger - her-
iblandt flere af Luthers salmer, som 
blev oversat til dansk indenfor ganske 
få år, efter de forelå på tysk. Man vil 
for det meste nok kunne genkende 
både tekst og melodi, men der er bå-
de sproglige og musikalske detaljer, 
der har ændret sig betragteligt i de 
snart 500 år, der er gået, siden sal-
merne første gang blev sunget i Dan-

mark. En del af salmerne præsenteres i de udgaver, som især blev dyrket i de 
købsteder, hvor der var en latinskole, for her skulle eleverne synge og spille 
den musik, der indgik i gudstjenesterne. Nogle af de melodier, som Luther be-
nyttede til sine salmer har deres oprindelse iverdslige sange og viser. Det er 
derfor oplagt at give eksempler herpå. Desuden præsenteres salmer fra andre 
reformerte kirker, melodier som også har fundet vej til den danske tradition. 
For at komplettere billedet af musiklivet i 1500-tallet spilles også dansemusik, 
som kunne have været brugt ved festerne på Koldinghus. 
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Når TEAM Hovborg er på cykeltur,  skal man vist ikke tæn-

ke på madpakke.  

CYKLING 

Tur til Bordrup Plantage ved Blåvand 

Tur med Bindeballestien til Vejle 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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Så har vi igen i år tilmeldt et hold til Stafet for Livet i Vejen den 26-27. 
august vores hold hedder: Os fra Lindknud og vores slogan er: Fordi vi 
kan. 

Så gå allerede nu ind på Stafet for Livet i Vejen og meld dig til vores 
hold fra Lindknud, se vores plakat på Lindknuds hjemmeside og se 
hvordan du tilmelder dig, eller hvem du skal kontakte hvis du har 
spørgsmål eller mangler hjælp til det. 

Vi har i arbejdsgruppen fordelt diverse poster: Jan Erik er blevet Hold-
kaptajn og økonomi ansvarlig for holdet, Rikke er kontakt person an-
gående hvornår i døgnet man vil løbe eller gå, så kontakt Rikke når I 
har tilmeldt jer, så laver hun en plan, Elisabeth skal gå til de møder 
der kommer.  Susanne er vores sekretær og PR ansvarlig. Rosa står for 
diplomer og koordinering af forplejning. Heidi er vores T-shirts ansvar-
lig.  

Skulle man være forhindret, men vil gerne støtte en god sag så meld 
jer alligevel på holdet og giv Rikke besked om at man desværre ikke 
kan denne dag. Det koster 100 kr. at være en del af holdet: Os fra 
Lindknud, og du behøves ikke være fra Lindknud for at komme på hol-
det alle er velkommen på forhånd tak fordi du vil hjælpe os med kam-
pen mod kræften.  

Sidste år var vi over 100 personer tilmeldt på holdet Os fra Lindknud 
et rigtig flot opbakning, som vi er taknemlige og stolte af i styregrup-
pen, vi håber I alle sammen er klar igen i år til et hyggelig og social 
døgn, hvor vi støtter en god sag. 

På styregruppens vegne. Jan Erik Hansen.   
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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PRÆMIESPIL 
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Halløjweekend, med bla. 

kroket, cykelringridning, 

sækkevæddeløb og ”traktor 

træk”. 
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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04.05.17 kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage. 
05.05.17 kl. 15.00 arbejdsdag i HUIF. 
06.05.17 Kl. 13.00 Tupperware demo, i Huset. Arr.: Husholdningsfor. 
09.05.17 Kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Marcdaners Musicanter  
12.05.17  Konfirmation i Lindknud kirke. 
14.05.17 Konfirmation i Hovborg kirke. 
30.05.17 Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med HoLi Choir og Möglich Brothers 

06.06.17 Sangstafet i Hovborg Kirke, med Helle og Benny Jensen. 
Uge 26 Sommerfest. 
18.08.17 Landsbyfestival 
19.08.17 Landsbyfestival 
29.10.17 Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble. 

05.12.17 Julekoncert i Hovborg Kirke. 
07.12.17 Julekoncert i Lindknud Kirke. 
 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser 
til aktivitetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, eller  
Anne S. Kristensen tlf.: 26 17 63 16 se evt. mailadresse andetsteds i bladet. 

 2017 

Fredag den 19. maj Blad udkommer i uge 22 
Fredag den 21. juli Blad udkommer i uge 31 
Fredag den 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 
Fredag den 15. sept. Blad udkommer i uge 39 
Fredag den 20. okt.  Blad udkommer i uge 44 
Fredag den 17. nov.  Blad udkommer i uge 48 

AKTIVITETSKALENDER 

INDLEVERINGSFRISTER 
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