
 

xxxxxx-festival Hovborg 17-18 august 2018 
 
 

Invitation:  Lancering / fyraftensmøde 

  Onsdag den 04 04 2018  
Kl:17:00 – 19:00 

   Huset. 
 
Tak for jeres store opbakning og mange gode kreative ideer til vor brainstorms/idemøde den 26. 
februar 2018 i Huset. 
Vi har i styregruppen arbejdet videre med de spændende ideer og nu vil vi gerne, som lovet, 
invitere alle til lancering af vort forslag til koncept til den fremtidige landsbyfestival i Hovborg. 
  
På mødet får vi besøg af en ildsjæl der har udviklet et spændende koncept, som vi kan få 
inspiration af, i forhold til at lave en helt fantastisk festival. En festival der kan sætte Hovborg på 
landkortet, hvis står sammen og udvikler det sammen. Derfor håber vi, at I vil bruge et par timer 
sammen med os den 4. april 2018, ligesom vi håber at I vil overveje at være med til at løfte 
landsbyfestivalen ind i en ny æra og I kan sagtens være med, hvis I var forhindret i det første 
møde den 26. februar 
  
Vores overordnede mål:      Synliggøre Hovborg  
Får solgt de gode historier i og omkring Hovborg. 
Involverer alle foreninger og erhverv i Hovborg. 
Samle mindst 1000 deltagere lørdag den 18/8 
Lave en fast tradition 3 weekend i august 
  
Hvem håber vi på kommer og bidrager på selve mødet: 
Alle Foreninger-erhverv-enkelt personer, F.eks.              
Hovborg Kro- Hovborg fiskesø - Danomast- Holmeå Kunstforening- HUIF- Børnehaven og 
Holmeåskolen- Daglig Brugsen- Campingpladsen- Hyttebyen og sommerhus området- 
Holmeådalen jagtforening- Menighedsrådet- Hovborg Fitness- Din kage-AL2 teknik 
  
Og mange flere 

  

Hvis alle foreninger og erhverv i Hovborg, bidrager lidt, når vi rigtig langt. 
  
Foreløbigt program 
Fredag:          Menighedsrådet - friluftgudstjeneste og Gospel koncert 
                      Daglig brugsen - Grill fællesspisning og musik 
Lørdag:          Landsbyfestival i Hovborg. 
  
Tilmelding den 01 04 2018 Mail mogenshovborg@hotmail.com Vi er vært med en let anretning 
som passer til temaet 
. 

Med venlig hilsen  
Styregruppen for Hovborgs landsbyfestival: 

Gitte Olsen.  Thomas Peter Thøgersen. Kurt Hansen Smidt.  Mogens Nielsen 


