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NYT FRA HUIF
Siden sidst har HUIF i samarbejde med LGU, Holmåskolens
Støtteforening, Hovborg Lokalråd og forældrerepræsentanterne i børnehaven og skolebestyrelsen, kæmpet for det vi mener var den rigtige
børnepasningsordning. En ordning der indebar en fælles børnepasningsordning med børnehave og vuggestue i Hovborg og dagpleje i
Lindknud. Samlet med Holmeåskolen som ét børnecenter med fælles
ledelse på 2 matrikler. Dette mente vi, gav den bedste kvalitet for både
børn og voksne. Men sådan mente flertallet i byrådet ikke at det skulle
være, så derfor er det nu vigtigt at vi stadig står sammen og gør vores,
for at vi sammen med Lindknud skaber det bedste tilbud, ud fra de rammer vi nu engang har. Vi vil gerne i HUIF også fremover være med til at
sikre nogle gode tilbud, så vi også er sikret brugere i HUIF, nogle at være fælles med.
Tirsdag den 21. februar afholdes der generalforsamling i Hovborg UIF
og Hovborg fitness. Det er ikke muligt, af naturlige årsager, at give et
referat fra generalforsamlingen, da den ikke er afholdt i skrivende
stund, men noget af det der vil bliver talt om, er følgende.
Vi er generelt en sund forening med en god økonomi. I 2016 har vi haft
en sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland og denne, samt et pænt
overskud fra byfesten har sammen med de øvrige sponsorer været med
til at sikrer gode forhold for brugere af aktiviteterne i HUIF. Generelt er
vi en forening hvor vi udfolder os der hvor ønsket og drivkraften er. Vi
har aktiviteter og samarbejde på tværs af lokalsamfundet, med bland
andet LGU. Vi har aktiviteter for unge og for ældre, samt weekendarrangementer for børn. HUIF er en forening der drives af frivillige, der
generelt har det til fælles at de vil fællesskabet og sikre et driftigt og
godt område at bo i.
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NYT FRA HUIF
Vi ser derfor også frem til en ny sommersæson, hvor der
helt bestemt, vil ske spændende ting. Festudvalget er i gang med at
planlægge sommerfesten, Jimmi Johnsen og Morten Bruun er nye medlemmer i festudvalget. Sommerfesten ligger i uge 26, og skulle der være
nogle som har lyst til, at bidrage med at etablere sjove aktiviteter til lørdagen, er de meget velkomne til at melde sig. Inden vi ser os om starter
udendørsaktiviteterne, hvor vi håber at så mange som muligt vil deltage
i aktiviteterne.
Husk, at der stadig kan afleveres jern i jern- og alu containerne, placeret
på Nøragervej 4 ved Augustin Smede & VVS. På den måde er I også med
til at støtte HUIF.
Skulle der være nogen der endnu ikke har fået købt et lod til præmiespillet er det stadig muligt, kontakt da Mogens Nielsen på tlf. 6095
9480.
Thomas Nørager Matthesen

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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FASTELAVNSFEST i Huset (Hallen) i
Hovborg søndag den 26. februar 2017
Fastelavnsgudstjeneste i Hovborg Kirke kl. 13.30
Herefter i Huset ca 14.00 – 16.00. Hvor vi slår
katten af tønden. Underholding med forskellige lege og
konkurrencer.
Billetpris: Børn 25 kr. incl. Saft/fastelavnsbolle eller kage
Voksne kr. 35 kr. incl. Kaffe/fastelavnsbolle eller kage
KOM OG FÅ EN RIGTIG SJOV FAMILIEDAG, HVOR ALLE ER UDKLÆDTE
(meget gerne også de voksne)!!
Med venlig hilsen
LGU, Lindknud Hallen, Huset i Hovborg og Venneforeningen.
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Nyt fra lokalrådet.
Lokalrådet har arbejdet med mange sager i den senere tid. En af de
sager der har fyldt rigtig meget, er sagen om børnehaverne i Lindknud
og Hovborg.
Børnehaven
Lokalrådet har kæmpet sammen med de øvrige foreninger, undtagen
dele af Lindknud lokalråd, på at opgraderer kvaliteten af børnepasning i Lindknud og Hovborg. Det lykkedes ikke i første forsøg, et meget spinkelt flertal i byrådet bestående af Venstre, ( minus Benny Jensen) og DF stemte anderledes, end det de frivillige foreninger, skolebestyrelse og børnehavebestyrelser i begge byer ville og havde arbejdet meget længe på, men vi vil bevarer de gode relationer vi, trods
alt, har fået med mange i Lindknud til at kæmpe videre for dette meget vigtige emne, om en god fremtid vor vores børn i lokalområderne.
Hærværk
Lokalrådet har arbejdet med at finde ud af, hvordan vi fremover imødekommer det hærværk som vi har haft i Hovborg de seneste måneder. Vi har haft politiet ude, for at få en snak med dem om, at folk skal
kunne føle sig trygge her i Hovborg og omegn.
Det var politiet helt på det rene med. De opfordrede os til at melde
alt, hvad vi ser af ulovligheder af hærværk og hvis vi ser handel med
hash eller lignende. Vi skal have fat i nældens rod, det giver politiet
langt flere muligheder, for at agere hurtigt i systemet, end hvis de skal
starte på bar bund. Lokalrådet ved godt, vi har haft for vane at klare
nogle ting lokalt og give personer en chance til, men desværre giver
det lidt bagslag, hvis det ikke virker, for så starter politiet på bar bund.
Det er også vigtig man stadig melder ind med ting, selv om man er lidt
utryg. I disse tilfælde så kontakt lokalrådet, så er vi behjælpelige med
at formidle det videre under diskretion. Skulle der stadig være nogle
der føler sig utrygge, tager lokalrådet gerne en uformel snak med
dem der henvender sig. Lokalrådet følger sagen tæt.
Fortsættes..
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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

Regnvandet skal ud af kloakken
Der skal foretages separationskloakering i Hovborg, hvor alle husstande
skal skille regnvand fra kloakvand. Det er besluttet at hver enkelt husstand selv skal foretage dette på egen grund. Hertil får de et beløb fra
Vejen Forsyning, da de jo i sin tid har betalt for at få både kloak og regnvand fjernet gennem de kommunale kloakker, derfor får man et beløb
tilbage, så man kan skille regnvandet fra. Den beslutning er truffet og
Vejen forsyning og Vejen kommune vil kort orientere om det på et borgermøde den 16.3.
Dette borgermøde skal dog primært bruges til at borgerne kan komme
med ideer til hvordan det regnvand, der kommer fra de kommunale
arealer, kan anvendes til byens forskønnelse. Der kommer invitation ud
til borgerne og et lille hæfte der forklarer nærmere om projektet. Vejen
forsyning og Vejen kommune vil gerne have borgerne med i beslutningsprocessen vedr. anvendelse af det vand der kommer fra kommunale arealer, herunder veje kan anvendes. Kirsten Bruun deltager, på
lokalrådets vegne, i arbejdsgruppe sammen med Vejen Forsyning, Vejen
kommune og konsulentfirmaet Rambøll, som er hyret til at stå for arbejdet med borgerinddragelsen. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen
til et spændende borgermøde den 16. marts kl. 18.00 i Huset. Der bliver mulighed for at få lidt godt at spise.
Lokalrådets medlemmer og deres mail kan ses på Hovborg.net under
foreninger
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFOR.
Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 på Holmeåskolen.
Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning ved Dorthe Matthesen
Regnskab ved Kurt Vad
Valg til bestyrelsen, på valg er
Kurt Vad (modtager genvalg)
Dorte Greve Hansen (modtager genvalg)
Jane Ravn Lorenzen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8
dage inden generalforsamlingen.
Evt.
Alle medlemmer af Holmeåskolens Støtteforening kan deltage med
stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af
Formand: Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com
Kassere: Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com
Medlemmer: Dorte Greve Hansen, Jane Lorenzen og Georg Georgsen
Suppleanter: Kim Rehmeier og Brendan Daley
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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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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFOR.
Salg af fuglekasser, stigegolf, højbede m.m
Det er februar, vinter, men alligevel tiden til forårsforberedelser. Holmeåskolens støtteforening sælger fuglekasser til stære, musvitter, mejser, ugler, storke og alle andre
flyvende individer. 1 kasse 55 kr, 3 kasser 150 kr. 6 kasser
på 4 m. stolpe 600 kr
Stige golf 1 sæt 200 kr, Højbede efter mål, prisen handler vi om. Alt er
fremstillet i lærketræ, hvilket er selvimprægnerende og holder i mange
år.
Bestilling på tlf. 30301401 eller mail kurtvad@hotmail.com

HALLØJ WEEKEND
Fredag d. 31 marts til lørdag d. 1 april i
Lindknud Hallen
Hej, det er stadig februar og vinter, men allerede nu er forberedelserne til forårets halløjweekend gået i gang. Når skolen ringer ud fredag d. 31 marts,
afhentes børn fra Holmeåskolen og følges til Lindknud hallen.
Børn tilhørende Hovborg og Lindknud, som går på andre skoler, møder ind når
de har fri. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Aldersgruppe: førskolebørn til og med 6 klasse.
Weekendens tema og nærmere info kommer senere.
Vi glæder os til at se rigtig mange igen ( Sidste gang var der 91 deltagere)
Mvh. Holmeåskolens støtteforening, HUIF og LGU
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFOR.
Medlemsbetaling til Holmeåskolens Støtteforening for 2017
Foreningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om skolen
og dermed lokalsamfundene.
Størstedelen af foreningens penge er i 2016 gået til renovering af boldbanen på skolen. Derudover har foreningen sponseret æbleskiver til
juleklippedagen og deltaget i overnatningsweekend for børn.

Foreningen tjener bl.a. penge ved salg af spise og drikkevarer til arrangementer og ved salg af fuglekasser og stigegolf mv.
En anden meget vigtig del af Støtteforeningens indtægter kommer fra
medlemskontingenterne.
Du kan støtte ved at blive medlem, pris for et kalenderår
(1. januar – 31. december)
Enkelmedlemsskab
100 kr.
Husstandsmedlemsskab
200 kr.
Virksomhedsmedlemsskab 300 kr.
Beløbet kan indbetales på konto 6234 0760231371
Husk at skrive navn, adresse og mail-adresse.
Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. Ligesom foreningen
ved arrangementer har brug for frivillige der kan give en hånd med.
I Støtteforeningen er der en ”muskelbank”. Her kan du melde dig, med
de ting du kan bidrage med, det kan være kreative ting, stille maskiner
til rådighed, bage kage og meget andet – kun fantasien sætter grænser!
Skriv dig på ”muskelbanken” ved at sende en mail til dorthematthesen@gmail.com og skriv hvad du kan hjælpe med.
Der afholde generalforsamling i marts, se opslag andet sted i bladet.
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KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Støt
Kræftens Bekæmpelses indsamling
søndag d. 2. april 2017
Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til at
hjælpe, bedes du kontakte
Dagny Boisen tlf. 7539 6164 eller 4219 9053

HUSET & VENNEFORENINGEN
GENERALFORSAMLING
For Venneforeningen for Hovborg Aktivitetshus afholdes

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne
__________________________________________

GENERALFORSAMLING
For Hovborg Aktivitetshus afholdes

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne
Venlig hilsen Bestyrelserne
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Torsdag d. 30. marts, skal vi ud at besøge Charlotte Klausen for
at se og høre om hendes butik på Hovborg 73, Klelund.

Vi mødes hos Charlotte kl. 19.00. Her er vi et stykke tid i hendes butik,
– og kører derefter til HUSET, hvor vi får kaffe og kage, som bestyrelsen har med.
Vi har mulighed for at købe nogle af Charlottes
mange produkter denne aften.
Prisen for denne aften er 30 kr. pr. person (incl. kaffe og kage).
TILMELDING SENEST DEN 27. MARTS TIL
Hedvig Thøgersen
Hanne Fogh-Madsen

Tlf. 75396089
Tlf. 61548238
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- Salon for hele familien

S alon
Birthe
v/Birthe Therkelsen
Holmeåvænget 42,
6682 Hovborg

Tlf. 75 39 63 51
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Løsningen ligger i luften
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HOVBORG KIRKE
Sognepræster:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@km.dk

Anne Marie Erbs
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf: 20 56 36 56
Email: amer@km.dk

Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m.
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst. Præstesekretæren træffes
på præstegårdskontoret, Østergade 29a, Brørup, hverdage (undtagen
mandage)
kl. 9.00-12.00 eller tlf 75 38 12 62
******************
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

Kirkedag

Hovborg kirke

26. febr
5. marts
12. marts
19. marts
26. marts
2. april

Fastelavn
1.søndag i fasten
2.søndag i fasten
3.søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse

13.30 HN
9.00 HN
10.30 HN

HN:
IB:

9.00 IB
10.30* HN

Lindknud kirke
10.30 HN
9.00 HN
10.30 HN
9.00* HN

Helle Nørby
Inge Klarlund Bach

* - Kirkekoret medvirker
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk

”Fastelavn er mit navn…”
Sådan lyder det ofte gennem gaderne, når udklædte børn
fastelavnsdag går fra hus til hus. Allerede om søndagen –
den 26. februar – er de store udklædninger fundet frem, når
der i Huset slås katten af tønden og fejres fastelavn. Festlighederne indledes med en familiegudstjeneste i Hovborg kirke kl. 13.30, og alle er velkomne.
Helle Nørby
Strib Kirke d. 23. marts kl. 19.30 The Holi Choir og Strib Kirkes Kor.
På programmet står nye salmer med musik af Gregers Kirkelund. De to
kor medvirker hver for sig og med fællesnumre. Og tilhørerne får mulighed for at lære og synge med på flere af salmerne, mens korene synger for.
Der er fri entré til koncerten.
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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
Babysalmesang
Få salmerne ind med modermælken..
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer i alderen 2 – 12 måneder og
deres forældre.
Allerede som spæde, reagerer babyer på sang, musik og bevægelse.
Salmer og deres ’bløde’ melodilinier og udtryk har vist sig at have en
speciel positiv indvirkning på de små børn. Kombinerer man dette med
kirkerummets ro og akustik, kan babysalmesang være med til at udvikle
børnenes sanser, sprog og følelsesliv. Samtidig kommer forældre rigtig
tæt på deres barn og lærer salmerne undervejs, så de kan synge dem
ved sengekanten eller bare, når de har lyst.
Til babysalmesang synger vi både kendte og mindre kendte sange og
salmer, leger sanglege og siger rim og remser, ligesom vi undervejs også vil bruge rekvisitter som sæbebobler, farvestrålende tørklæder, klokker og balloner.
Babysalmesangen foregår i foråret i både Lindknud og Hovborg kirker,
og det kræver ingen forudsætninger at deltage udover lysten til at være
med. Første gang bliver mandag den 6. marts kl. 9.30 i Lindknud Kirke,
hvor vi synger i kirken 30-40 minutter, hvorefter der er kaffe og lidt
brød. Kirken vil være opvarmet, men medbring en dyne eller et tæppe,
som barnet kan ligge på. Efterfølgende vil der være babysalmesang på
følgende datoer: 20. marts – 3. april – 24. april – 8. maj og 22. maj
Babysalmesangen ledes af kirkesanger Majbritt Skovbjerg, der gerne
besvarer eventuelle spørgsmål og tager
imod tilmeldinger på
majbrittskovbjerg@hotmail.com eller
telefon 53 32 39 00.
På gensyn, menighedsrådene ved
Lindknud og Hovborg kirker.
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HOVBORG KIRKE
Det store jubilæumsår fejres med en gratis biograftur
I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg. Det blev startskuddet til
reformationen og dens enorme forandringer.
På Martin Luthers tid gennemsyrede religion hele samfundets forestillingsverden, og derfor fik Luthers tanker vidtrækkende betydning. Også
i Danmark skete store forandringer, ligesom de reformatoriske ideer
har stor betydning for, hvordan det danske samfund og kirke ser ud i
dag - Fra udviklingen af velfærdssamfundets skoler og hospitaler til Folkekirkens gudstjeneste med salmesang og prædiken på dansk.
Også her i Hovborg vil reformationsjubilæet gennem hele 2017 blive
markeret med forskellige arrangementer - blandt anden én gratis tur i
biografen mandag den 13. marts kl. 19.00. Denne aften vil den biografiske film ”Luther” fra 2003 være på programmet i Brørup Bio
(Nørregade 22, Brørup). Der er gratis adgang til filmen, men for at undgå, at nogle går forgæves vil der fra den 1. marts være mulighed for at
afhente billetter til forestillingen på Kirkekontoret i Brørup (Østergade
29A, Brørup – åbent tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00) eller hos Erling Skovsgaard (Holmeåvænget 56, Hovborg).
Helle Nørby
Luther - Lidt om filmen
Filmen handler om Martin Luther, som er en munk, der er underlagt paven i Rom, som alle andre munke i 1500-tallet. Livet som munk er hårdt
for Luther, da han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser
Gud som én, man skal frygte, i stedet for én, man skal elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for, hvordan den katolske kirke fungerer,
og hvordan den udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse.
Han er ikke enig i, at Biblen kun skal være på latin; han mener, at alle
har ret til at læse Guds ord, og går imod Rom ved at skrive sine meninger og senere udgive selve biblen på tysk, så alle kan læse det. Dermed
starter han den kristne reformation.
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www.hyldelundplanteskole.dk
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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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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang marts-april 2017
Onsdag den 1. marts kl. 14.00 – 16.00
Vejen kommunes ældreråds formand Poul Erik Hansen kommer og fortæller. Hvad er et ældreråd og hvad laver de? Hvilken betydning har de
for os?
Onsdag den 8. marts kl. 14.00 – 16.00
En god historie vil vi vel alle gerne have. Denne onsdag kan vi høre hele
to. Lasse Brink Lorenz – tidligere skoleleder i Gjerndrup – vil genfortælle
et eventyr og ”En skibsdrengs fortælling” .
Onsdag den 15. marts kl. 14.00 – 16.00
For 100 år siden den 31. marts 1917 solgte Danmark ”De Vestindiske
øer” til USA. Ebbe Larsen, forfatter og tv- og filmproducent kommer og
fortæller om disse øers historier og viser egne billeder fra De vestindiske øer i dag. Ebbe Larsen har skrevet en roman om slaveriet i den danske koloni på øerne og vil også læse lidt op fra denne roman. Pris for
denne dag: 50 kr.
Onsdag den 22. marts kl. 12.00
Spis-sammen-dag. Tilmelding senest mandag den 20. marts. Pris 50 kr.
Onsdag den 29. marts , NB Vores samværsdag i denne uge er flyttet til torsdag

Torsdag den 30. marts kl. 13.30 – 16.00
Tur til Knudepunktet i Vejen til deres store årlige udstilling med arbejder fra deres kreative værksteder. Tilmelding senest mandag den 27.
marts. Pris for kørsel, entre og kaffe 50 kr.
Onsdag den 5. april kl. 14.00 – 16.15
Filmeftermiddag.
Filmens titel kan ses på ophæng på Bøgevang fra ugen før.
Onsdag den 12. april kl. 13.30 – 16.30
Tur til Skads blomstercenter. Tilmelding senest mandag den 10. april.
Pris for kørsel og kaffe 50 kr.
Fortsættes..
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BØGEVANG
Onsdag den 19. april kl. 13.30 – 16.15
Kongeåmuseet i Vamdrup. Her skal vi høre om den grænsestation, der
blev indviet 1866 og udviklede sig til at blive Danmarks fjerdestørste
jernbanestation med over 100 mennesker beskæftiget. Store villaer
blev bygget til det overordnede personale, og der skulle også skaffes
boliger til grænsegendarmerne. Vamdrup voksede sig stor disse år. Vi
kan se stationsforstanderens kontor og dagligstue, samt Danmarks største modeljernbane over anlægget fra dengang. Eventyret varede frem
til genforeningen 1920. Tilmelding senest tirsdag den 18. april.
Pris for kørsel, entre og kaffe 70 kr.
Onsdag den 26. april kl. 14.00 – 16.00
Generalforsamling for Bøgevangs Brugergruppe.
Dagsorden kan ses her i bladet næste gang.
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
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HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
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INDLEVERINGSFRISTER
2017
Fredag den 17. marts
Fredag den 21. april
Fredag den 19. maj
Fredag den 21. juli
Fredag den 18. aug.
Fredag den 15. sept.
Fredag den 20. okt.
Fredag den 17. nov.

Blad udkommer i uge 13
Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 22
Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 39
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48

AKTIVITETSKALENDER
26.02.17
28.02.17
28.02.17
04.03.17
11.03.17
16.03.17
22.03.17
23.03.17
30.03.17
20.04.17
20.04.17
26.04.17
12.05.17
14.05.17
30.05.17
Uge 26

Fastelavnsfest i HUSET
Kl. 19.00 generalforsamling venneforeningen, i HUSET
Kl. 19.30 generalforsamling Hovborg Aktivitetshus, i HUSET
Kl. 16.00 Gymnastikopvisning i Lindknud
Kl. 18.30 Fastelavnsfest for voksne, i Lindknud Hallen
Kl. 18.00 Borgermøde vedr. brug af regnvand, i HUSET.
Kl. 19.00 Generalforsamling, Holmeåskolens støttefor.
Kl. 19.30 Strib Kirke, koncert med HoLi Choir
Kl. 19.00 Besøg ved ”Din Kage”, arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 19.00 generalforsamling Husholdningsforening, i HUSET.
Kl. 19.00 generalforsamling Kunstforeningen.
Sangstafet i Hovborg Kirke
Konfirmation i Lindknud kirke.
Konfirmation i Hovborg kirke.
Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med HoLi Choir og Möglich Brothers
Sommerfest

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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