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8

9

10

- Salon for hele familien

Salon
Birthe
v/Birthe Therkelsen
Holmeåvænget 42,
6682 Hovborg

Tlf. 75 39 63 51
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Kom og se vores udvalg
i butikken
Åbningstider:
Mandag - Torsdag kl. 9-16,00
Fredag
kl. 9-15,00
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HOVBORG UNGDOMS- OG
IDRÆTSFORENING
Nr. 3

34. årgang

Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
:Thomas Matthesen
:Tove Burkal
:Dorte Povlsen
:Kurt Vad Sørensen

4160
6154
7538
7539

1134
2574
8350
6201

Badminton
: Tina Jensen
Billard
: Mogens Kjær Poulsen
Cykel
: Dorthe Madsen
Fest
: Martin Geiser
Fitness
: Lasse Hansen
Fodbold
: Kurt Vad Sørensen
Friluft
: Forretningsudvalget
Gymnastik
: Maiken Vad Tobiasen
Håndbold
: Forretningsudvalget
Kroket
: Erik Hansen
Teater
: Holger Larsen
Tennis
: Christian Christiansen
Hovborg Rytterklub: Jane Kjærsvang

3025
2154
7539
2331
6126
7539

6149
9234
6326
2517
7476
6201

Redaktionen

5151 2822
7516 8197

Kasserer

Udvalgsformænd:

: Ingrid Roed
: Susanne Alexandersen

2145 3166
7539
7539
2426
2324

6317
6501
7694
5732

Stof til næste nummer af bladet sendes

senest fredag den 19. april 2013
Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller
Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på E-mail til
begge adresser:
i.e.roed@gmail.com og brianogsusanne@mail.dk
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HOVBORG
KIRKE

Sognepræster:
Maj Brit Hvid Christensen
(kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Østergade 21, 6650 Brørup
Tlf.: 75 38 12 62
mbhc@km.dk
Kristen Skriver Frandsen Sognepræst (barselsvikar for
Helle Nørby Jensen) Træffes efter aftale på
præstekontoret Faurskovvej 9, Lindknud, eller kommer
gerne hjem.
Mob. 23 60 76 34
ksf@sognekonsulent.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer,
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende
sognepræst.
Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret i
Brørup tirsdag – fredag kl.9.00-12.00
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Onsdag
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenester april 2013

*Konfirmander medvirker

MHC = Maj Brit Hvid Christensen
KSF = Kristen Skriver Frandsen
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HOVBORG KIRKE

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

Sangstafet i Hovborg Kirke

Sangaften omkring den nye højskolesangbog

Torsdag d. 18. april kl. 19.30

Ellen Straarup og Inge Poulsen
har valgt aftenens sange

- Alle er velkomne -
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HOVBORG KIRKE

Menighedsrådene i Brørup, Lindknud og Hovborg
planlægger

Sogneudflugt til Ribe og Kammerslusen.
Torsdag d. 6. juni 2013
Sæt kryds i kalenderen,
nærmere program for turen følger
i næste nummer af HUIF-bladet.

____________
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NYT FRA HUIF

Som ny mand i foreningsarbejdet er det super dejligt at blive modtaget med
stor åbenhed og af folk, der er klar til at hjælpe og byde en velkommen.
Sådan er det generelt her i Hovborg og det er også sådan vi gerne vil have
vores forening skal fremstå. Jeg vil opfordre alle, der har lyst til at komme i
gang med en sportsgren, hvad end det er fodbold, kroket, cykling eller noget
helt andet, så skal du bare springe til. Der vil helt sikkert blive taget godt imod
dig. Selvom sneen har været her igen i marts, netop som vi troede vi skulle til
at have forår, er det snart tid til at udendørsaktiviteterne opstarter, og der er
plads til alle.
I marts måned blev der afholdt en rigtig fin gymnastikopvisning i Huset med 2
lokale hold og 4 gæstehold fra Lindknud som alle viste en fremragende
opvisning. Der var godt 100 tilskuer og en masse gymnaster. Husets
Venneforening sørgede for forplejningen efter gymnastikopvisningen og det
gjorde de rigtig godt.
De 2 lokale hold var spillopperne og zumba. Spillopperne overraskede alle, da
de dukkede op af et farligt sørøverskib. Zumba var åbent for alle, der havde
lyst til at deltage og her var der en masse børn som var med, så det var rigtigt
underholdende at se på.

.
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NYT FRA HUIF

De fire hold fra Lindknud som gæsteoptrådte, var: dans for sjov, friske fyre,
friske piger og mini junior, vi er glade for at de havde lyst til at deltage, og
man kunne rigtig se hvordan gymnastik bestemt også er noget, som de
mestre i LGU. Alle fire hold har deltagere både fra Hovborg og Lindknud. Dans
for sjov har efter nytår trænet i Huset i Hovborg og det er helt sikkert, at de
unge piger, der deltager nyder hyggen.
Derudover har der været fællesspisning arrangeret af lokalrådet og
forældrerådet i børnehaven, en superhyggelig og afslappet aften
For at sikre udvikling og den fortsatte aktivitet i foreningen vil jeg opfordre
unge, der måske har lyst til at deltage aktivt med arrangementer eller
foreningsarbejdet, til at henvende sig til undertegnede eller, det udvalg hvor
man ønsker at være med. Det er ansvaret og inddragelsen der skal sikre, at vi
også har en rigt foreningsliv om 5 år, det kommer jo ikke af sig selv. Jeg vil
også meget gerne have fortællinger fra jer, som har haft en god oplevelse i
foreningen, eller bare har et ønske eller en idé til vores forening.
Thomas Nørager Matthesen
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Vandalisme eller Dumhed

Vandalisme eller Dumhed
Der er igen begået hærværk mod Krocket Hytten. Denne gang er det
gået ud over glasset i den ene dør ind i opholdsrummet. Det kan ikke
være et uheld, idet ruden er smadret i flere etaper. Først det yderste
lag glas i 2 eller 3 omgange og senere det inderste lag, med en kraft der
sendte glassplinter 3 meter ind i huset.
Derudover er der smadret en lampe, her ser det ud til, der er brugt en
splatterpistol. Vinduet i døren til cykel huset er også punkteret.
Er der nogen der evt. ved, hvem det er, (der må have været flere, så
dum kan én person, da ikke være) vil vi gerne have et praj, så vi kan få
dette uvæsen stoppet. Også negerhytten har været udsat for hærværk.
Ak og Ve
Krocket banerne har også været udsat for hærværk. Her er det
motorcross maskiner eller store knallerter der er brugt til markfræs.
Det er anden gang inden for det sidste halve år.
De store hjulspor gør det umuligt at spille ordentlig krocket.
Det kan ikke være meningen, at vi skal gå og reparere banerne,
fordi der er nogen, der mener, det er sjovt at lave fræs på deres
ulovlige maskiner. Der er jo nogle udmærkede baner til motorcross i
Lindknud for dem, der gerne vil køre lidt vildt.
Hvis diverse hærværk fortsætter vil dette blive meldt til politiet.
På HUIFs vegne Erik Hansen
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OPRYDNING

Til alle borgere I Hovborg.
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Kong Vinter kom lidt på tværs, så vi må udsætte oprydningsdagen til
den 6. april. Det bliver med program, som skitseret nedenfor.
Oprydningsdag den 6. april kl. 9.00 – 12.30, herefter frokost på kroen.
Vi vil gerne opfordre jer alle til at deltage i Hovborgs forskønnelse.
Da nu Kong vinter er kommet lidt på tværs, har vi har besluttet at gøre
lørdag den 6. april til oprydningsdag, så byen kan fremstå på bedste
måde til den 7. april, hvor vi gerne skulle få besøg af vores
nye naboer, nemlig de folk der skal arbejde på
Danish Crown slagteriet.

Kromanden har lovet at give
Hvid Labskovs til alle der
rydder op den 6. april

27

OPRYDNING

Program for dagen.
09.00:

Vi mødes ved Aktivitetshuset.
Inddeling af oprydningshold og uddeling af opgaver.
12.00:
Holdene mødes igen ved aktivitetshuset, hvor skraldet
kan kommes i containere.
12.30:
Frokost på kroen til de, der har været med i
oprydningsholdene.

Opgaverne:
Der skal samles skidt rundt i byen og på alle stier og indfaldsveje.
Byskiltene skal sikkert have en omgang med kost og sæbe. Det kan
være, der er borde og bænke der skal have algefjerner eller måske en
klat maling.
Der vil sikkert komme flere opgaver til.

Venlig hilsen
Stiudvalget
Borgerforeningen
Lokalrådet.
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MINIBOLD FOR BØRN

HEJ ALLE BØRN I LINDKNUD OG HOVBORG
Er du mellem 3 og 6 år, så kom og vær med til minibold.
Det er ikke kun fodbold og håndbold. Det er lige så meget leg og sjov
udenfor, både med og uden bold. Træning er hver onsdag på Lindknud
stadion fra 16:30-17:30 første træningsdag er d. 10.-4.
HUSK fælles opstart og tilmelding tirsdag den 2. april kl. 17:00 i
Lindknud.
Vi glæder os til at lege med dig.
Trænerne er:
Heidi Bock: 22902932
Helle Nielsen: 26466225
Emil B. Nielsen: 61268716
Har du ikke mulighed for at komme til fælles opstart, men vil du gerne
være med alligevel, kan du ringe og aftale det med Heidi.

29

FODBOLD
Hovborg/Lindknud fodbold
Træningsopstart
Vinteren vil tilsyneladende ikke slippe taget i os i år, så udendørs
fodbold starter lige efter påske, hvor vi håber på sol og forårsvejr. Vi
har tilbud til piger og drenge op til 11 års alderen i ungdomsafdelingen.
Desværre er der for få i de ældre årgange, men det kan måske ændre
sig igen i løbet af forårssæsonen.
Drenge født i 2002 til 2005 træner mandage i Lindknud kl. 16.30 til
17.45 Træner Robert Samsing (første gang d. 8. april)
Piger født i 2002 til 2006 tirsdage i Lindknud, kl. 16.30 til 17.45. Træner
Alex Didriksen + hjælpetrænere efter behov. Første gang d. 2/4
Piger og drenge født 2007 og 2008 træner onsdage i Lindknud Kl. 16.30
til 17.30. Træner Kurt V. Første gang d. 3. april
Fredagstræning tilbydes med afhentning i børnehaven i Hovborg kl.
13.00 og retur aflevering, hvis forældre ikke er nået frem inden , kl.
14.15. Aldersgruppe 4-6 år. Børn fra Lindknud arbejdes der på at finde
en mulighed for at kunne afhente børn til træning i Lindknud, ellers må
forældrene fragte poderne til Hovborg.
Alle øvrige aldersgrupper træner fra kl. 14.15-16.30. Holmeåekspressen
kører fra Lindknud kl. 13.50.
Der spilles turneringskampe i de ældste årgange, de yngste deltager i
stævner på oppustelige fodboldbaner.

Fodboldudvalget.
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FODBOLD/HÅNDBOLD
Opstartsweekend 6 -7 april
LGU/HUIF fodbold og håndbold

Som optakt til udendørssæsonen 2013, har håndbold og fodbold i
fællesskab arrangeret opstartsweekend med overnatning i Lindknud
hallen og aktiviteter på boldbanerne og de tilstødende rekreative
områder ved Lindknud hallen. Alle børn fra 6 til 13 år, piger og drenge
kan deltage, er man ikke aktiv med fodbold eller håndbold, er man
selvfølgelig velkommen til at deltage alligevel. Der skal naturligvis
spilles både håndbold og fodbold, men der sker jo meget andet
spændende inden vi sent om aftenen lægger os til at sove i hallen. Der
skal medbringes fornødent soveudstyr osv. Mad og drikke sørger
udvalgene for, slik skal ikke medbringes.
Indkvartering sker kl. 13.00 lørdag d. 6 april, afhentning af børn sker
søndag d. 7 april fra 9.00-10.00. For at gennemføre arrangementet, vil
vi meget gerne have hjælp fra forældrene. Vi skal bruge kagebagere,
nogle der gerne vil lave aftensmad, hjælp til morgenmad, osv. Desuden
bliver der brug for nogle der vil hjælpe med det vi ikke fortæller
børnene om, inden det går i gang( hemmelighed).
Der bliver omdelt sedler i skolen med pris (ca 100 kr pr deltager) og
tilmelding. Vi mangler stadig at få de sidste detaljer på plads, men vi
når det og glæder os allerede til at være sammen med en masse børn
d. 6 og 7 april
Mvh. Håndbold og fodboldudvalget.
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HÅNDBOLD

Håndboldtrænere til børnehåndbold.
Vi håber og tror på, at der er mange børn og unge fra Hovborg og
Lindknud, der har lyst til at spille håndbold til sommer.
Vi har været så heldige at få nogle dygtige trænere til U14 og U12, men
mangler akut trænere og hjælpetrænere til de mindre årgange. Samt
hjælpetrænere til U12.
Vi søger trænere og hjælpetrænere der ønsker og er i stand til at guide
nye og lettere rutinerede spillere ind i håndboldverden.
Tilbringe en time om ugen i det fri på Lindknud stadion
Sørge for at holdende kommer med til nogle ministævner.
Der vil være mulighed for at komme på div. træner kurser efter eget
ønske.
Så hvis du tænker at det kunne være en spændende udfordring, og
ønsker at høre mere om jobbet så kan du kontakte Lea Skjøth 30464203
eller Randi Andersen 51515564
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HOLMEÅSKOLEN

CYKELSPONSORLØB – 4. og 5. KLASSE, HOLMEÅSKOLEN D. 24. MAJ
KL. VED HUSET/HALLEN I HOVBORG kl. 16.00

VI SKAL TIL SVERIGE PÅ LEJRTUR EFTER SOMMERFERIEN. I DEN
FORBINDELSE AFHOLDER VI CYKELSPONSORLØB FOR AT TJENE PENGE
TIL TUREN
FRA KL. 16.00 – 16.30 TAGER VI IMOD SPONSORAFTALER
KLASSERNE DELES IND I 2 HOLD OG HVERT HOLD KØRER 2 X ½ TIME.
LØBET SKYDES I GANG KL. 16.30.
VI SØRGER FOR AT DU KAN KØBE DIN AFTENSMAD,
ØL/VAND/KAGE/KAFFE/GEISERS GRILLPØLER M/BRØD.
DER SÆLGES LODDER TIL AMERIKANSK LOTTERI.
DU KAN BETALE MED KONTANTER OG DANKORT.
KOM OG STØT VORES TUR OG VI SØRGER FOR EN HYGGELIG
EFTERMIDDAG
HILSEN
OS ALLE I 4. OG 5. KLASSE PÅ HOLMEÅSKOLEN

Kontaktperson omkring arrangementet: Mona Osther - 25365077
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LOKALARKIVET
Nyt fra Lokalarkivet.
Skoleprotokollen: Der har været tekniske problemer med at lægge
skoleprotokollen ud på nettet, men problemerne er nu løst, og nu kan I
finde alle de 1635 elever, som har gået på Hovborg Skole i skolens 108årige levetid. Skolens oprindelige navn er: Klelund Skole.
Ved hver elev findes skolenummer, forældre eller værge, fødselsdag og
år og fødested. Indtil 1975 veksles der mest mellem bopæl i Hovborg
eller Klelund – bestemt af, om man er født nord eller syd for Holme Å.
Fra 1975 kommer adressen med på hver enkelt med..
Eleverne er lagt ind i perioder med indskrivningsår på omkring 150
navne, så man ikke skal gå igennem for mange sider, når man søger et
navn.
Der har været stavefejl i indskrivningsprotokollen og der har været
navne og datoer, som har været svære at læse, så der kan forekomme
enkelte fejl.
Det har været et meget stort arbejde at skrive hver enkelt ind, men nu
er det muligt for alle at søge familiemedlemmer og f.eks. finde én selv
og de klassekammerater, man havde, da man gik i skole.
God fornøjelse!
Husk: Arkivet har åbent hver 1. og 3. tirsdag i måneden mellem kl.
14.00 og 16.00. Alle er velkomne selv om det kun er til en snak.
Med venlig hilsen
Hovborg Lokalarkiv
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Stor Havedag i Brugsen
Lørdag d. 13.april har vi fået blomstermanden til at komme forbi med
en masse dejlige forårsblomster og derfor afholder vi Havedag og
Blomstermarked i Brugsen fra kl. 10-15.

Samtidig er der denne dag -20 % på butiksvarer
(hele dagen).
(Dette gælder ikke blade/aviser, tobak, spiritus, babymad og benzin)

Vi ses i Brugsen
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Generalforsamling
i Hovborg Husholdningsforening
Onsdag d. 10. april kl. 19,00 i Huset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag. Alle forslag der ønskes behandlet skal
være formanden i hænde senest d. 3 april
Valg af bestyrelse efter tur afgår. Edith Hansen, Inger
Sørensen og Jytte Ehmsen.
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.

Foreningen er vært ved Kaffe med brød.
HUSK at medbringe en pakke til den traditionelle bankospil efter
generalforsamlingen.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen.
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KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Støt
Kræftens Bekæmpelses indsamling
søndag d. 7. april 2013
Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til at hjælpe, bedes du
kontakte
Dagny Boisen (tlf. 75396164)
Birthe Hansen (tlf. 75396170)
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GÅFOLKET

Sæsonen starter
FØRSTE MANDAG EFTER 2. PÅSKEDAG
Og slutter sidste mandag i september.
I år afgår starten den 8. april kl. 17,00 fra Huset iklædt
tøj efter vejrudsigten og medbringende madpakke med
tilhørende drikkevarer. Turenes længde varierer mellem
3-6 km.
Else Bremer arrangerer første tur.
Vel mødt.
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PRÆMIESPIL
April 2013:
1. Præmie:

kr. 200,-

23

Mogens

2. Præmie:

kr. 150,-

239

Gitte

3. Præmie:

kr. 100,-

166

Lene

4. Præmie:

kr. 50,-

136

Kjær Poulsen

Torpet 103

6682 Hovborg

Bjerg

Grønagervej 18

6682 Hovborg

Jensen

Østervænget 10

6623 Vorbasse

Kjeld

Vase

Okslundvej 44,

6650 Brørup

56

Tobias & Jeppe

Jensen

Vorbassevej 2

6682 Hovborg

310

Morten

Ringlebjerg

Baldersbækvej 32

6682 Hovborg

116

Kasper

Søholm

Østervænget 10

6623 Vorbasse

234

Jan

Sørensen

Åparken 52

6670 Holsted

388

Morten Lund

Fagerberg

Kærvej 11

6600 Vejen

213

David Munk

Jørgensen

Kroskoven 44

6682 Hovborg

10

Anne Lene

Tobiasen

Balderbækvej 24

6682 Hovborg

245

Lydia

Hansen

Grindstedvej 42

6670 Holsted

3

Inge

Gjerlevsen

Vorbassevej 1

6682 Hovborg

250

Hedvig

Thøgersen

Sandagervej 19

6682 Hovborg

355

Annelise

Kortsen

Kildeparken 95

6740 Bramming

267

Erik

Therkelsen

Holmeåvænget 42

6682 Hovborg

38

Edith

Hansen

Holmeåvænget 54

6682 Hovborg

319

Bent

Gjødsbøl

Holmeåvænget 36

6682 Hovborg

369

Elly

Wittendorff

Baldersbækvej 12

6682 Hovborg

279

Elisabeth

Hermansen

Grindstedvej 35

6682 Hovborg

281

Michael

Ravn

Lindevej 9

6682 Hovborg

308

Laura & Amalie

Vingborg

Østerbygårdvej 2

6682 Hovborg

195

Gisa

Salge

Balderbækvej 29

6682 Hovborg

224

Dorthe

N. Matthesen

Vorbassevej 15

6682 Hovborg

6

Torben

Christiansen

Baldersbækvej 20

6682 Hovborg

152

Frederik

Dahlmann

Rugbjergvej 10,

7250 Hejnsvig
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John Mogensen
En aften med John Mogensen
Fredag den 19. april kl. 18.30 i
Huset i Hovborg
Danny Bruslund og Jes Christensen har nu gennem flere
år kørt landet rundt med deres musikalske sangforedrag.
Arrangementet foregår omkring et klaver, og byder på
godt 20 kendte viser, sange og evergreens som alle vil
kunne synge med på, alt sammen krydret med muntre
fortællinger og informationer – lige fra fødsel til død.

Pris kr. 120,Incl. Menu: Krydret nakkefillet med druesovs
Citronfromage m. frugt coulis
Kaffe/the m. småkager

Billetter skal købes i Dagli´Brugsen Hovborg, fra den
1. til den 15. april.
NB. Begrænset antal billetter
Med venlig hilsen
Husets Venneforening
Hovborg
(tlf. 21621873)
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AKTIVITETSKALENDER

27.03.13 Kl. 19,00 Afslutning, Folkedanserne.
06.04.13 Kl. 13,00 Opstartsweekend, håndbold/fodbold i Lindknud
06.04.13 Kl. 09,00 Oprydningsdag. Vi mødes i Huset
07.04.13 Indsamling til Kræftens Bekæmpelse.
08.04.13 Møde i Lokalrådet.
10.04.13 Kl. 19,00 Generalforsamling i Huset, Husholdningsforeningen.
13.04.13 Kl. 10,00 Havedag i Brugsen
17.04.13 Kl. 18,00 Kirkesyn.
18.04.13 Kl. 19-21,00 Landdistriktsmøde på Hovborg Kro.
18.04.13 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke.
19.04.13 Kl. 18,30 En aften med John Mogensen, i Huset,
Venneforeningen.
19.04.13 Kl. 18,30 Holmeådalens Folkedansere i Ribe.
21.04.13 Søndagsfræs i Lindknud Hallen.
28.04.13 Konfirmation.
06.05.13 Møde i Lokalrådet.
24.05.13 Kl. 16,00 Cykelsponsorløb for 4. og 5. klasser ved Huset.
28.05.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
03.06.13 Møde i Lokalrådet.
06.06.13 Sogneudflugt til Ribe og Kammerslusen.
24.06.13 Kl. 19,30 Koncert Annette Bo Nielsen og Gunhild Donslund,
Hovborg Kirke.
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AKTIVITETSKALENDER

21.08.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
08.09.13 Søndagsfræs i Hovborg Aktivitetshus.
06.11.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
24.11.13 Søndagsfræs i Lindknud Hallen.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til
aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 5151 2822 eller Susanne
Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 18 i bladet.
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Samværsdage på Bøgevang april/maj 2013
Onsdag den 3. april kl. 14.00 – 16.00:
Erling Andersen fra Falck kommer og fortæller om
forebyggelse af brand i hjemmet.
Onsdag den 10. april kl. 13.30 – 16.00:
Besøg på Sønderskov, hvor arkæolog Martin E. Poulsen
vil fortælle os om jernalderfundene i Oplevelselsesskoven i
Lindknud. Pris 40 kr. for kaffe og kørsel.
Tilmelding senest 8. april.
Onsdag den 17. april kl. 14.00 – 16.00:
Lærer Christiane Hoff Kindberg bor i Lindknud og har lige
udgivet sin første bog ”Slægters kamp”. Christiane kommer
og fortæller om bogen og om at have haft skrivelyst helt
fra barnsben.
Onsdag den 24. april. kl. kl. 14.00 – 16.00:
Generalforsamling. Se dagsorden modsat side.
Onsdag den 1. maj kl. 13.00 – 16.00.
Vi besøger Letbæk Plast ved Tistrup og hører om deres
produktion. Pris 40 kr. for kørsel. Letbæk Plast giver kaffen.
Tilmelding senest 29. april.
Onsdag den 15. maj kl. 19.00:
Forårsfest. Mere herom i næste Lokalblad.
Brugergruppen 75388009/ Kirsten 20433787
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Generalforsamling på Bøgevang
onsdag den 24. april. kl. 14.00 – 16.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsberetning fra brugerkassen og
kaffekassen
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til brugergruppen. På valg er
Karen Hansen, Margit Poulsen og Ketty Sørensen.
Alle 3 modtager genvalg.
Valg af suppleanter til Brugergruppen.
Valg af bilagskontrollanter for brugerkassen og
kaffekassen.
Valg af Bilagskontrollørsuppleant.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være
formanden I hænde senest onsdag den 17. april.
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INDLEVERINGSFRISTER

2013
Fredag den 19. april

Blad udkommer i uge 18

Fredag den 17. maj

Blad udkommer i uge 22

Fredag den 19. juli

Blad udkommer i uge 31

Fredag den 16. aug.

Blad udkommer i uge 35

Fredag den 20. sept.

Blad udkommer i uge 40

Fredag den 18. okt.

Blad udkommer i uge 44

Fredag den 15. nov.

Blad udkommer i uge 48

www.kxp.dk - Så bliver det vist ikke meget bedre ……….
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING
INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning

Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

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/
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HUSK OGSÅ AT ALLE ARRANGEMENTER KAN SES PÅ

www.hovborg.net
www.lindknud.net

Redskaber til kagebagning og -dekoration
Hovborgvej 73, Hovborg - www.dinkage.dk
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TØJ TIL HELE FAMILIEN
HOS TØJ-TORVET AGERBÆK
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK

Salon Heidi
Herre og dame frisør
Nørregade 7, 6670 Holsted
Tlf. 75392102
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Åbningstider:
Alle ugens dage
7.30 - 18.00
April, maj, juni,
juli og august:
Alle ugens dage
7.30 – 20.00














Tank billig OK benzin og støt HUIF hver gang
Tips og lotto
Håndkøbsmedicin fra Holsted Apotek
Postbutik alle hverdage fra 7.30 - 16.00
GLS pakkeservice
Der er altid spændende tilbud på vores nethandel side
www.coop.dk - Vi vil gerne bestille varen for dig
Aflever tøj til rensning
Vi tager altid imod bestilling på buketter og lignende
Salg og ombytning af gasflasker
Salg af ure og batteriskift
Tlf.: 75 39 60 03
E-mail: 03304@coop.dk
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Hovborg El-service
v. Bo Nørgaard
Aut. El-installatør
Tlf: 2484 3456
---------------------------------------------------------Alle former for el-arbejde udføres.
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