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Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
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Fest : Anni Poulsen 2097 1796 
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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 torsdag den 18. januar 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 
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REVY 

Siden sidst har revyholdet været på scenen til J-dag. Det 

var en fantastisk dag med omtrent 170 tilskuere. Huset havde, igen i år, 

sørget for revyplatte fra Kroen og en hyggelig atmosfærer.  

Kvinderne forsøgte at tage magten, men ikke uden protester fra mæn-

dene, og med sang og musik blev der underholdt med forskelligt fra 

området, frit fortolket. 

Kirsten Bruun var instruktør, og revyholdet bestod derudover af Holger 

Larsen, Børge Nielsen, Henrik Weesgaard Gadekær, Hanne Grove, Julie 

Petersson, Charlotte Geiser, Charlotte Jacobsen, Anette Højby og jeg 

selv. Bag ved scenen stod Bitten assisteret af Nicolai Pedersen.  

Lys og lyd blev leveret af Fly Production ved Daniel Petersson. Tekstfor-

fattere i år var Kirsten Bruun, Holger Larsen og Poul Hansen. Det er en 

super oplevelse, at være en del af revyholdet. Tak til alle der har hjulpet 

med scenen m.v. samt alle der havde lyst til at blive underholdt, det 

håber vi også at I har lyst til at bakke op omkring næste år.  

Som sidste år, vil jeg gerne opfordre til, at alle der har en lille skuespiller 

i maven eller har lyst til at skrive en tekst, melder sig på banen til næste 

år, når en ny forestillingen forhåbentlig løber af stablen.  

PRÆMIESPIL 

I december og januar sælges der præmiespil, så tag godt imod sælgerne 

der kommer rundt i denne periode, husk at have kontanter klar eller 

ladet telefonen op, der skulle også være mulighed for betaling med mo-

bilepay. Har I ikke fået besøg i slutningen af januar og vil I gerne købe et 

lod, så kontakt en fra forretningsudvalget. Ved at deltage i præmiespil-

let bliver I automatisk støttemedlemmer i HUIF, og dermed har I mulig-

hed for indflydelse i foreningen, bl.a. med stemmeret ved generalfor 

NYT FRA HUIF 
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samlingen. Der udtrækkes vindere hver måned, hold øje i 

bladet, og se om du er den heldige vinder.  Halvdelen af 

det indkomne beløb udloddes i præmier. Se desuden andetsteds i bla-

det. 

Præmiespiludvalget har endnu ikke fundet en ekstra hjælper, så skulle 

du have lyst til at hjælpe er du mere end velkommen, til at kontakte 

Mogens Nielsen for at hører om hvilke opgaver der skal løses. 

GOD JUL OG GODT NYTÅR 

Jeg vil gerne på vegne af HUIF takke alle der i løbet af året har støttet 

HUIF. HUIF er baseret på frivilligt arbejde og opbakningen fra alle Jer. 

Uanset om den kommer fra et medlem, en frivillig træner, sponsor m.v. 

siger HUIF tak for opbakning, støtte og samarbejde.  

Det er med alt hjælpen, fra det frivillige arbejde og den generelle op-

bakning, at vi kan have en masse gode tilbud i Hovborg, og det skal vi 

sætte pris på og være stolte af.  

God jul og godt nytår til Jer alle. Vi i HUIF, ser frem til et nyt år med sam-

me gode opbakning og engagement i foreningen, hvor vi håber at se 

nuværende og endnu flere nye ansigter både som medlemmer og som 

frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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Præmiespil 2018 
 

HUIF’s præmiespils sælgere er på trapperne.  
Vi fra præmiespils udvalget håber at mange vil støtte det gode formål.  
Hvorfor skal man købe lodder til HUIF’s præmiespil?  

Du har mulighed for at vinde:  
 1. præmie  400 kr. 
 2. præmie  200 kr. 
 3. præmie  100 kr. 
 4 præmie  50 kr.  

Antallet af 4. præmier afhænger af spillerantallet, idet halvdelen af indtægter-
ne går til præmier. 
Overskuddet går til HUIF, som bruger dette på aktiviteter i Hovborg. Bla. Gym-
nastik, Byfest og ikke mindst vores lokalblad HUIF. 
Lokalbladet HUIF får god støtte fra bladets annoncører, men uden ekstra 
støtte fra HUIF, ville vi ikke have Bladet. 
 

Præmiespils udvalget. 
Vi er i dag to medlemmer Theodor Starup og Mogens Nielsen, vi ville rigtig 
gerne være 3. 
Opgaverne er ikke mange, men vigtige. Gennemgå præmiespilslister og hjæl-
pe med at uddele præmier. 
Hvis der er spørgsmål til præmiespils udvalget så kontakt: Mogens Nielsen tlf. 
60 95 94 80 

 Rigtig god Jul og Godt nytår  
Theodor og Mogens  

HUIF´s Præmiespilsudvalg 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

NYT FRA HUIF 
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LOKALRÅDET HOVBORG 
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På sporet af læringsmiljøer og gode historier. 
 

Lærerne og skolepædagogerne på Holmeå Børnecenter var mandag d. 
13. november på tur i lokalområdet. 
Turen var arrangeret af bestyrelsen sammen med lokale guider for Bør-
necentret og havde flere formål. 
 

En nyt team af lærere og skolepædagoger lærte dele af lokalområdet at 
kende. Mange er nyansatte og bor ikke i lokalområdet, derfor gav det 
god mening at se og opleve lokalområdet og få det præsenteret af loka-
le ildsjæle. Samtidig var det også et socialt arrangement, der skulle give 
teamet en fælles god oplevelse. 
 

Første stop på ruten var Lindknud Oplevelsesparken, hvor medlem af 
Holmeå Børnecenters fællesbestyrelse Peter Skjøth fortalte om tilblivel-
sen og anvendelsesmulighederne. 
At have sådanne faciliteter tæt på skole, SFO og snart også børnehave, 
er en stor gave. 
 

 

HOLMEÅ BØRNECENTER 

Maria Højer 

Rita B. Thomsen 

Gitte H. Madsen 

Anne-Mette Haugaard 

Finn B. Jensen 

Jane N. Højgaard Inger G. Larsen 

Maj Bjarnholt 

Tina Vase 

Trine Pernille Nielsen 

Githa L. Nielsen 

Niels Erik Storm  
( ikke ansat ) 

http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/102
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/97
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/109
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/106
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/50
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/100
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/128
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/105
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/118
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/131
http://holmeaaskolen.skoleporten.dk/sp/159445/staff/details/list/131
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HOLMEÅ BØRNECENTER 

Andet stop på ruten var ved Vittrup Baun, hvor Niels Erik Storm tog  
godt imod os og fortalte om stedet og historier og anekdoter knyttet 
dertil. 
 

Efter et gruppefoto drak vi den medbragte kaffe og nød årets første 
Berliner og klejner og kørte videre mod Hovborg. 
 

I Klelund Plantage mødtes vi med formand for Hovborg Lokalråd Nicolaj 
Petersen, der sammen 
med Jakob, der er 
skytteassistent fortal-
te om og viste os plan-
tagen fra udsigtstår-
net. Senere så vi min-
desmærket, hvor det 
engelske fly faldt ned i 
februar 1944. 
 

Med mange nye ind-
tryk og gode ideer til 
ture og inddragelse af lokalmiljø og historier i undervisningen drog vi 
videre til Hovborg Kro. 
 

Her sluttede vi en dejlig eftermiddag af med en god middag på kroen. 
 

Tak til bestyrelsen og guider. 
Vi glæder os til at inddrage lokalmiljøet i vore arrangementer og under-
visning fremover. 
Vi planlægger bl.a at inddrage lokalområdet og historier derfra i vores 
Emneuge op til pinse. 
Henvendelser med gode ideer til disse emneugedage modtager vi gerne 
på mit mobil nr 2344 1466 eller mail: ribt@vejen.dk 
 
Rita Baagø Thomsen 
Centerleder 

mailto:ribt@vejen.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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Julesokker i Dagli´ Brugsen.  

Alle børn under 12 år kan få deres julesok/hue hængt op. 

Den skal være indleveret senest lørdag den 2. december 

Hver søndag kommer julemanden på besøg og  

ligger lidt julegodter i. 

 Søndag den 24. december kan sokken eller  

huen hentes igen . 

 

 

 

Jul i Dagli´ Brugsen.  

Traditionen tro er der ”Jul i Brugsen” 

søndag d. 10. december, kl. 14.30 – 16.30. 

Kom og få et glas glögg, smag på æbleskiverne og se om du 

er den heldige der finder en mandel i ris á lamanden. 

Husk også at der denne dag er – 20 % på indkøbene (med 

undtagelse af få varer) 

 

Hilsen  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTy7n5w7XQAhVHCcAKHWGRDzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.escolaitatiaia.com.br%2F2015%2F12%2Ffeliz-natal-e-um-prospero-2016%2F&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNGIN84S
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Hovborg - Lindknud Revy. 
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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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BORGERFORENINGEN 

Saltning og SNERYDNING 

Da Lynge har valgt at stoppe, har vi været nød til at finde en ny løsning 
til saltning og snerydning af fortove. 
HUSK at tilmeld jer !!!! 
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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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FITNESS 
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BORGERFORENINGEN 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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LOKALRÅDET HOVBORG 



25 



26 

 

Bladudvalget er godt i gang med annoncesalget, for 2018. Alle nuvæ-

rende annoncører vil blive kontaktet, de fleste på mail, enkelte pr. brev. 

Skulle der være nogen, der underlige nok ikke er blevet kontaktet, hø-

rer vi naturligvis meget gerne fra jer. 

Er der andre der ønsker at annoncerer i bladet, er I naturligvis meget 

velkommen til at kontakte os , vedr. priser mv. Eller har man en idé om 

nogen der burde kontaktes, hører vi naturligvis gerne om det. 

Samtidig vil vi gerne takke for året, der går på held. Ønske alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

HUSK at støtte vores annoncører, uden dem havde vi ikke noget HUIF 

blad !! 

Vi vil stadig meget gerne modtage billeder, der kan bruges i bladet. Det 

behøver ikke kun være fra aktiviteter, men kan evt. også være fra vores 

skønne natur. 

Randi Boisen - 4021 6461 

NYT FRA REDAKTIONEN 
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VENNEFORENINGEN 

 

Vi ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen  

Venneforeningen 
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Eventyr med is i maven 
 

Foredrag med Asbjørn Skjøth Bruun i HUSET,  
torsdag d. 25. januar kl. 19.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom med på et Grønlandseventyr. 26 måneder med hunde, slæde, ski, is, 

sne, hård frost, storslået natur og ubrydeligt kammeratskab. Hør om mål, 

motivation, selvledelse og at turde følge sine mål. 

Hør om drømmene, slædekørsel og det frie liv ved Slædepatruljen SIRI-

US. Alt sammen krydret med en røverhistorie, en løgnehistorie og en 

enkelt skrøne fra den yderste forpost af rigsfællesskabet, hvor klipper, is 

og vilde dyr er din eneste nabo. Kedeligt bliver det ikke. 
 

Prisen for dette spændende foredrag incl. kaffe og hjemmebagt kage. 

 Medlemmer:            60 kr 

 Ikke medlemmer:    80 kr. 
 

TILMELDING SENEST D. 21. JANUAR TIL 

Hanne Fogh-Madsen        Tlf.  61548238 

Hedvig Thøgersen            Tlf.  75396089 
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Sognepræst: 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@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 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

HN: Helle Nørby  
IB: Inge Klarlund Bach  
 

*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste 
 

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

Helle Nørby 
 
Juleindsamling 
Midt i denne søde juletid er der desværre alt for mange mennesker, der 
har det svært. Derfor samler vi i adventstiden og i juledagene ind til 
Børnesagens Fællesråd i Hovborg kirke. Det er en paraplyorganisation, 
der arbejder for de socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår, 
ligesom de også beskæftiger sig med at forebygge udstødelsen af børn 
og unge. Nærmere information om Børnesagens Fællesråd kan ses på 
www.boernesagen.dk og ethvert bidrag der lægges i kirkens indsam-
lingskasse vil blive modtaget med tak. 

Helle Nørby Jensen 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

3. dec. 1.s.i advent 10.30 HN 9.00 HN 

10. dec. 2.s.i advent   10.30 IB 

17. dec. 3.s.i advent   19.00* HN 

24. dec. Juleaftensdag 14.30* HN 16.00* HN 

25. dec. Juledag 9.30* HN 11.00* HN 

26. dec. 2. juledag 10.30 HN   

1. jan. Nytårsdag 16.00 HN 14.00 HN 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
http://www.boernesagen.dk
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Julens gudstjenester 
I år falder juleaftensdag på en søndag – nemlig 4. søndag i 
advent – og det betyder, at gudstjenesteplanen for december ser lidt 
anderledes ud. 
Den traditionelle søndagsgudstjeneste 4. søndag i advent – juleaftens-
dag – bortfalder, så der i stedet er gudstjeneste om eftermiddagen den 
24. december.  
3. søndag i advent vil julen blive sunget ind ved en gudstjeneste i Lind-
knud kirke kl. 19.00. Som altid deltager kirkens kor ved denne gudstje-
neste, hvor musik og sang er i fokus. 
Endvidere bortfalder gudstjenesten julesøndag også i år, da denne fal-
der på nytårsaftensdag, og så vil der i stedet være nytårsgudstjenester 
Nytårsdag i både Lindknud og Hovborg kirker. 
Se tidspunkter mm. for samtlige gudstjenester i gudstjenesteplanen. 
 

Helle Nørby Jensen 
 

Nytårsdag  
Nytårsdag er der gudstjeneste i Lindknud kirke kl. 14.00, og i umiddel-
bar forlængelse af denne gudstjeneste vil menighedsrådet gerne byde 
på et lille glas og et stykke kransekage i våbenhuset, så vi sammen kan 
ønske hinanden et godt og glædeligt nytår. 
Ved gudstjenesterne Nytårsdag samles der i landets kirker ind til Bibel-
selskabet, hvilket også er tilfældet i Hovborg kirke.  
 

Kirkebio - Film med stof til eftertanke 
Så er vinterens Kirkebio i gang, og endnu er der tre film på pro-
grammet, der alle vises under overskriften ’FOR-ANDRE’. Det re-
sterende program for vinterens kirkebio er: 
 

4. december 2017 kl. 19.00: Still Alice (2014) 
På denne første mandag i december er der kommet en mindre pro-
gramændring, da det ikke har været muligt at fremskaffe den først an-
noncerede film. I stedet vises den amerikanske film ”Still Alice”, der i 
allerhøjeste grad også er seværdig.   Fortsættes ... 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Denne film handler om den anerkendte lingvistikprofessor dr. Alice 
Howland, der kun lige er fyldt 50, da hun begynder at glemme ord og 
navne og miste orienteringen. Lægen diagnosticerer hende som præse-
nil Alzheimer i en særlig sjælden variant, der risikerer at gå i arv til hen-
des tre voksne børn. Sammen med familien forsøger Alice at takle den 
nye, svære hverdag, hvor hun konstant oplever sin identitet smuldre og 
forsvinde.  
Filmen er tilladt for børn over 7 år 
 

8. januar 2018 kl. 19.00: A thousand times good night (2013) 
Denne anmelderroste film fra 2013 handler om krigsfotogra-
fen Rebecca, der såres, da hun jager en kvindelig selvmordsbomber i 
Kabul. Hjemme forsikrer manden Marcus hende om, at han stadig el-
sker hende, men at han ikke længere vil leve i frygt og uvished. Især da 
parret har to døtre, Lisa og Steph, som behøver deres mor. Især Steph er 
ved at trække sig ind i sin egen verden, hvor der ikke er plads til hendes 
mor. 
Rebecca lover Marcus, at hun aldrig vil tage til en krigszone igen. Rebec-
ca er dog stadig af den overbevisning, at hendes billeder kan gøre en 
forskel, så da hun tilbydes at fotografere i en flygtningelejr i Kenya, får 
hendes datter Steph får lov at tage med. 
Filmen er tilladt for børn over 15 år 
 

5. februar 2018 kl. 19.00: Mancherster by the sea (2016) 
Se nærmere omtale I næste blad 
Kirkebio afholdes i Brørup bio, og billetterne købes i biografen umiddel-
bart før forestillingerne, og prisen er 50 kr. pr. forestilling. Dog er det 
også muligt at købe en samlet billet til de tre betalende film på én gang, 
det koster 120 kr. 
Inden hver filmfremvisning vil der være et kort oplæg i relation til da-
gens film, og efter forestillingen vil der være et debatforum med mulig-
hed for at drøfte aftenens film over en kop kaffe eller et glas rødvin 
(biografens cafe er åben). 
Yderligere informationer om kirkebio og de valgte film kan ses på kir-
kens hjemmeside. 
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HOVBORG KIRKE 

Kirkekorenes julekoncerter: 
"Alverdens jul" 

 

Gæstedirigent: Christina Aamand Holm 
 

 Hovborg Kirke: 

Tirsdag d. 5. december kl. 19.30 

 Lindknud Kirke: 

Torsdag d. 7. december kl. 19.30 
 

(af hensyn til korets øvning åbnes dørene først 19.10) 
 

Efter koncerterne byder menighedsrådene på en kop kaffe, 

hh. på Hovborg Kro og i konfirmandstuen i Lindknud. 
 

- fri entré - 
 

 

Kommende musikarrangementer i 

Lindknud- og Hovborg Kirker: 
 

Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 

 Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 19.30: bemærk ny dato. 

  Helle Bodi og Tony Holmstrøm Larsen har valgt 
  aftenens sange. 

Koncerter: 

 Onsdag d. 28. februar kl. 19.30:  

    Koncert i Lindknud Kirke med Anders Levring  
    (sologuitar) 

 Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00:  

    Koncert med Vox Aros 
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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 

Julekoncerter i Hovborg og Lindknud Kirker 

Temaet for årets julekoncerter bliver 'Alverdens Jul'. Vi synger julesal-

mer og -sange fra Danmark, Norge, Island, Lapland, Frankrig, Spani-

en.....og Puerto Rico! 

Kirkernes ungdomskor, The HoLi Choir får igen i år ved julekoncerten 

selskab af voksenkoret, The HoLi Brothers & Sisters og korskolen; som 

sædvanlig medvirker i alt over 30 korsangere. 

I år medvirker desuden en gæstedirigent: Christina Aamand Holm, der 

tidligere har sunget med i kirkekoret i mange år. Christina er ved at fær-

diggøre sin uddannelse som cand. mag. i musik og dansk. Ved koncer-

ten dirigerer hun bl. a. nogle af de numre, hvor organisten flygter op til 

orglet, og hun medvirker desuden som solist sammen med The HoLi 

Choir. 

 

Der er fri entré, men af hensyn til korenes øvning  åbnes dørene først 

20 minutter inden koncerterne, som finder sted: 

 

Hovborg Kirke: Tirsdag d. 5 december kl. 19.30 

Lindknud Kirke Torsdag d. 7. december kl. 19.30 
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Onsdag den 29. november kl. 14.00 – 16.00    
Traditionen tro tager vi ind på Lundtoft og synger julen ind. Bent Svarre 
er med os på klaveret.                                 
Lundtoft sørger for kaffebord til beboerne og os. Tilmelding af hensyn 
til fælleskørsel senest mandag den 27. november. 
 

Onsdag den 6. december  kl. 14.00 – 16.00 
Lasse Brink Lorens  (tidligere skoleleder i Gjerndrup) har før gæstet os 
og fortalt gode historier. Denne gang fortæller han levende om sin 
barndoms jul.  
 

Onsdag den 13. december kl. 12.45 – 16.45 
Odense ligger ”Tidens Samling” , her er samlet brugsting og beklædning 
fra de sidste 100 år. Her er mors, bedstemors og oldemors stuer pyntet 
til jul og man må røre tingene, smage på småkagerne og       få kikseka-
ge til kaffen.                                                                    
Tilmelding senest mandag den 11. december. Pris 150 kr. for kørsel, 
entre og kaffe. 
 

Onsdag den 20. december kl. 14.00 – 16.00          
Vi ønsker hinanden glædelig jul, får en lille julehistorie, drikker en kop 
kaffe med julegodt og får en god snak. Vi ønsker alle i Lindknud og Hov-
borg en glædelig jul samt et godt nytår og glæder os til vi ses igen i 
2018. 
 

HUSK vores højskoledag mandag den 15. januar kl. 9.30 – 16.00. Emnet 
i år er ”Livet har mange sider”. Udførligt program i næste nummer af 
Lokalbladet og i Ugeavisen                                                                           
 

SE HER                                                                                                        
Har du bøvl med at komme på Bøgevang, så giv os et kald, så henter vi 
dig i Laurids. Vi tager 10  kr. for at hente og bringe hjem  
 

BØGEVANG 



39 

FITNESS 



40 

Løsningen ligger i luften 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

Foredragene foregår på Bøgevang,  
Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
 

30. november 2017.  
Henrik Saxgren: ”Ultima Thule”. Et billedforedrag  i  samarbejde med Lind-
knud og Hovborg Menighedsråd.  Henrik Saxgren viser enestående billeder 
fra sit nyeste fotografiske værk. I foredraget skildrer han fangernes livsvilkår, 
deres jagt på havet og på isen  i den dramatiske og storladne natur.  Han påvi-
ser, hvordan havisens forsvinden har ødelæggende konsekvenser for dyr og 
mennesker i Thule-distriktet.     
 

4. januar 2018. Hans Jørgen Larsen: ”Da Sverige var en stor og frygtet mili-
tærmagt – en fortælling om svensk storhed og fald.” Foredraget vil handle 
om den utrolige periode i svensk historie  under Gustav 2. Adolf og Karl d. 12. 
Under disse konger var Sverige en frygtet stormagt i Europa, som var på vej til 
at udslette Danmark 
 

11. januar 2018. Klaus Majgaard: ”Har velfærdssamfundet en fremtid”.  Den 
nye forstander på Askov Højskole vil holde  aftenens foredrag.  Der trækkes 
lange linjer op i udviklingen af velfærdssamfundet, og  der peges på en række  
aktuelle dilemmaer, som befolkning og politikere skal finde løsninger på i de 
kommende år. 
 

18. januar 2018. Kristen Dreiøe: ”Hvor ender regnbuen?”  Foredragsholderen 
er amatørarkæolog og en tredjedel af ”Team Rainbow Power”, der har gjort 
de opsigtsvækkende guldfund omkring Fæsted  – Danmarks største guldskat. 
Han vil fortælle om arbejdet som amatørarkæolog, om udstyret og samarbej-
det med museumsfolkene.   
 

25. januar 2018. Rita Baagø Thomsen: ”Holmeå  Børnecenter”.  Efter en hed 
debat besluttede byrådet tidligere på året at lægge Holmeåskolen, Lindknud 
Børnehave og  Regnbuen i Hovborg  sammen til Holmeå Børnecenter. Rita 
Baagø Thomsen er centerleder for det nye børnecenter, og  vil fortælle om  
dets  opstart, struktur og kultur.  
 

1. februar 2018. Teresa Nielsen: ”Troldens mester – hans museum og livs-
værk”. Teresa Nielsen er leder af Vejen Kunstmuseum.  En billedfortælling om 
billedhuggeren  Niels Hansen Jacobsen. Om Vejen-troldens historie og om sta-
tionsbyen Vejen, der var fremsynet, og opførte Hansen Jacobsens museum  
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

allerede i 1920erne. Aftenen afholdes i Samarbejde med Vejen Folkeuniversi-
tet.  

 

8. februar 2018. Bo Ejstrud: ”Landskabet og dets historie”.  Museumslederen 
ved Museet på Sønderskov vil  fortsætte de 2 foregående års foredrag. Afte-
nen slutter med generalforsamling. 
 

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

Ret til ændringer forbeholdes. 
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.  

Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.  Tak til Team Lindknud.  

Redaktionen ønsker alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt og lyk-

kebringende nytår. 

 

NYT FRA REDAKTIONEN 
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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PRÆMIESPIL 



45 

02.12.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
04.12.17 Kl. 17.00 status orienteringsmøde vedr. regnvand i Huset. 
05.12.17 Julekoncert i Hovborg Kirke. 
07.12.17 Julekoncert i Lindknud Kirke. 
07.12.17 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
08.12.17 Kl. 07.30 Tur til Christiansborg mv. Arr.: Lokalrådet 
10.12.17 Kl. 14.30 Jul i Brugsen 
25.12.17 Kl. 10.30 Hitfit og Cross Dance med Helene O Pedersen i Huset. 
06.01.18 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
13.01.18 Januarfest på Kroen. Arr.: Borgerforeningen. 
25.01.18 Kl. 19.00 Foredrag med Asbjørn Bruun. Arr.: Husholdningsfor. 
02.02.18 Kl. 19.30 Folkedanser legestue m. Ribe Spillemandsorkester i Huset 
03.02.18 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
04.02.18 Fastelavnsfest for børn, Lindknud Hallen 
20.02.18 Generalforsamling HUIF 
28.02.18 Kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar) 
24.02.18 Fastelavnsfest for voksne, Huset i Hovborg 
01.03.18 Kl. 19.30 Sangstaffet Hovborg Kirke. Helle Bodi & Tonny Larsen 
03.03.18 Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud Hallen 
27.04.18 Konfirmation Hovborg Kirke 
29.04.18 Konfirmation Lindknud Kirke 
05.05.18 Kl. 19.30 Koncert  med Vox Aros  
 

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. 

AKTIVITETSKALENDER 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2018 
Torsdag d. 18. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 15. feb. Blad udkommer i uge 9 
Torsdag d. 15. marts Blad udkommer i uge 13 
Torsdag d. 19. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 17. maj Blad udkommer i uge 22 
Torsdag d. 19. juli Blad udkommer i uge 31 
Torsdag d. 16. aug. Blad udkommer i uge 35 
Torsdag d. 20. sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 18. okt. Blad udkommer i uge 44 
Torsdag d. 15. nov. Blad udkommer i uge 48 

HUIF ønsker alle en rigtig glædelig jul, 

samt et godt og lykkebringende nytår. 
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