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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 17. november 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. 9                   38. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:matthesen@icloud.com
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Der er for tiden fuld gang i indendørs aktiviteterne, og 

skulle du have lyst til at deltage i nogle af aktiviteterne, er 

der helt sikkert plads til flere. At deltage i aktiviteterne giver for de fle-

ste, som regel en fysisk tilfredsstillelse, men også en stor portion af so-

cialt samvær, hvilket også skulle være yderst sundt.  

HURLUMHEJ 

I den forgangne tid er der blevet afholdt Hurlumhejweekend med ca. 70 

børn, temaet var spøgelser, datoen hed fredag den 13., så der var hyg-

gelig uhygge på programmet, læs mere herom andetsteds i bladet. Rig-

tig dejligt at se så mange børn fra både Lindknud og Hovborg. Tak til 

alle forældrene og andre som står klar til at hjælpe på alle mulige må-

der, det kræver rigtig mange frivillige til et arrangement som dette, så 

det er skønt at så mange har lyst til at give en hånd med. Hurlumhej-

weekend arrangeres i et samarbejde mellem LGU, Holmeåskolens 

støtteforening og HUIF. 

OK 

I perioden siden sidst har vi fået uddelt OK penge af Brugsuddeler Jep-

pe Kjær Andersen hele 16.228 kr., hvilket må være rekord. Tak til alle 

der støtter os ved at tanke lokalt, handle el eller telefoni igennem OK, 

det bidrager godt til foreningskassen.  

REVY 

Fredag den 3. november arrangerer revygruppen sammen med Huset, J

-dag og Revy, vi håber at se en masse folk, det bliver helt sikkert en rig-

tigt fornøjelig aften. Aftenen byder på revyplatte fra Hovborg kro, un-

derholdning med Revyholdet og derefter live musik med Skovhøj, Gade 

og Kristensen. Husk at du kan købe billetter i Dagli’ Brugsen. 

Husk også at du stadig kan følge med på vores Facebook side: https://

www.facebook.com/HovborgUIF   

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 

https://www.facebook.com/HovborgUIF
https://www.facebook.com/HovborgUIF
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Hurlumhejweekend 

Fredag inden efterårsferien var der sædvanen tro hurlumhejweekend i 

Hovborg. Knap 70 børn fra Hovborg- og Lindknud området deltog. 

Dagen begyndte med indvielse af de nye legeredskaber og stien ved an-

lægget bag Brugsen. Nicolaj fra 

Hovborg Lokalråd holdte indviel-

sestalen og nogle af børnene 

hjalp med at klippe snoren. Bor-

gerforeningen havde sørget for 

kagemand, saftevand og kaffe til 

alle de fremmødte. Derefter var 

børnene rundt i Hovborg på for-

skellige poster, her skulle de lave spøgelsesdragter og lyslygter.  

Inden aftensmaden var der Duck race i Holmeå. Alle børnene havde en 

and og nu skulle der heppes, så det var deres and der kom først ned til 

broen ved kroen.  

Efter aftensmad var det tid til leg i hallen, inden turen gik i Spøgelseshu-

set, hvor næsten alle turde gå med. 

Nogen synes det var meget uhyggeligt, andre kunne godt genkende spø-

gelserne, både de søde spøgelser og de lidt mere farlige spøgelser. In-

den det var sovetid var der film, slikposer og popcorn. 

Lørdag morgen blev legepladsen ved Huset benyttet, selvom det var 

regnvejr. 

Tak til alle de fantastiske hjælpere, både dem der var med for første 

gang og dem der er klar år efter år. I år var 8 af hjælperne nogen som 

ikke selv havde børn med til hurlumhejweekend, det er helt fantastisk. 

Tak til dem der bagte kage og boller til os. 
 

HUIF, LGU og Holmeåskolens Støtteforening 

HURLUMHEJWEEKEND 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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Årsmøde og lokalrådsvalg 2017 

Borgere, foreninger, virksomheder og institutioner med tilknytning til 

Hovborg, indkaldes til årsmøde og valg til lokalrådet, 

Tirsdag den 14. november kl. 18,00 i Aktivitets ”Huset”. 

Vi starter med fællesspisning, made by lokalrådet. 

 Kl. 18,00  Velkomst og spisning 

 Kl. 18,45  Årsberetning 2016/2017 

  Debat vedr. årsberetning 

  Forslag til kommende års arbejde i lokalrådet. 

 Kl. 19,20 Oplæg til valg til lokalråd 

 Kl. 19,30 Valg i de enkelte brugergrupper. 

 Kl. 20,00 Samling og præsentation af de valgte medlemmer til 

  lokalrådet. 

Tilmelding: Køb af spise billetter i Daglig brugsen Hovborg senest den 

12. november. Pris 50 kr/, børn under 12 halv pris. 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

LOKALRÅDET HOVBORG 
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HUIF har fået udbetalt penge fra OK. 

Har du også er OK kort, så du støtter HUIF hver gang du tanker ??? 

NYT FRA HUIF 

TAK 

 Vi vil gerne herigennem sige TUSIND TAK til alle der viste op-

mærksomhed til vores diamantbryllup d. 19. okt. 

 Vi havde en fantastisk dag og vil mindes den længe. 
 

 Med hilsen 

 Karen og Holger Hansen,  Hovborgvej 80, Lindknud 



9 



10 

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 
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Fællesspisning i Aktivitets ”Huset” Hovborg 

Lokalrådet indbyder til fællesspisning i hallen, tirsdag den 14. novem-
ber kl. 18,00. Se program mv. andet steds i bladet. 

Alle er meget velkomne til at deltage i spisning og hyggeligt samvær. 
Efter fællesspisningen, er der mulighed for at deltage i Hovborg lokal-
råd´s årsmøde og valg 2017. 

Maden bliver lavet af Hovborg Lokalråd´s bestyrelse og er lavet af loka-
le produkter. 

Tilmelding: Køb af spisebilletter i Daglig brugsen Hovborg senest den 
12. november. Pris: 50 kr/person, børn under 12 år, halv pris. 

Hilsen Lokalrådet Hovborg 

LOKALRÅDET HOVBORG 

KROKET 

Turneringerne i 2017 er nu færdigspillet. Vi har deltaget i Sydvest turne-
ringen med 3 hold. 1 hold i M2 og 2 hold i C1. C1 hold 1 var den hold 
der klarede sig bedst. De blev nr. 2 med 25 point og en score på + 96. 
Det gav samtidig adgang til kampen om det Sydvest Jyske mesterskab 
for C1 hold. Her blev det også til en andenplads. Måske var det alderen 
der trykkede, holdets gennemsnits alder er 80,4 år. Vinderholdet Ager-
bæks gennemsnits alder er ca. 55 år. 
 

Vores 1. hold i M2 opnåede også en 2. plads med 23 point. Vores sidste 
hold i C1 blev nr. 4 med 14 point.  
 

Vi har også afviklet en lokal parturnering med mixede hold. Her vandt 
Hans Christian og Peter med 5 sejre af 6 mulige. Tillykke med det. Deres 
+ score var lidt bedre end Karen og Jakob`s der på anden pladsen også 
fik 5 sejre ud af 6 mulige. 
 

Hvis der er nogen der har lyst til at være med så trænes der så vidt mu-
lig hver fredag eftermiddag kl. 13,30 resten af vinteren. 

                                                                                 Erik 
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Vi takker alle der har støttet Venneforeningen, da vi i juni var ude at 
sælge medlemskort. Tak for I tog god imod os. 
 
Vi har udtrukket gavekort til                                                    på de solgte 
medlemskort, tillykke til de heldige som er: 
 
 Anne Grethe Vase, Holmeåvej 37 
 Kim Gade Sørensen, Engparken 9 
 Gurli Christiansen, Baldersbækvej 20 
 Tove Knudsen, Baldersbækvej 22 
 
Venneforeningens formål er at skaffe midler til Aktivitetshusets drift, 
vedligeholdelse og nyanskaffelser, ved f. eks at afholde, foredrag, kon-
certer, fastelavnsfest m.m. og hjælpe ved andre foreningers arrange-
menter. 
 
Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages gerne. 
 
Med venlig hilsen  
 
Karin Kamp 
pva 
Venneforeningen 

VENNEFORENINGEN 
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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 

Generalforsamling 2017 

Tirsdag d. 15. november, kl. 19.00 på kroen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse. Pa  valg er:  

• Inge Andersen 

• Jens Jensen 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

Evt. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

Alle er velkommen, medlemmer har stemmeret. 
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FITNESS 
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Årets bankospil afholdes 
søndag d. 5. november kl. 19.00  

i HUSET. 

Der spilles om følgende gevinster: 
 
 10 x 2 kyllinger. 
 10 x gavekort på 100 kr. 
 10 x 1 and. 
 
2 ekstra runder hvor gevinsterne er 1 gavekort á 150 kr. pr. 
runde. 
 
Der kan købes amerikansk lotteri. 
Gevinsterne er sponseret af  Dagli`Brugsen i Hovborg, 
G.T. Glasfiber, Hovborg Kro og Sparekassen Kronjylland. 
 
Der kan købes øl, sodavand, kaffe og te. 
 

ALLE ER VELKOMMEN 
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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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Raku ler-kursus, voksne – se tilbud om enkelt brændedag 
 

Kurset foregår over 2 gange. 1. dag. Lertingene laves. Skåle, fade, 
figurer, osv. Her er der mulighed for at modellere, plade teknik el-
ler udrulning. 2. dag glaseres og dekoreres lertingene for derefter 
at blive brændt udenfor i RAKU tønder. Når tingene er brændt og 
har været i savsmuld, skal de skrubbes rene for sod, og det færdige 
resultat kan beundres. 
 

TILBUD: For erfarne RAKU deltagere kan der tilbydes, at man kan 
nøjes med at melde sig til brændedagen. Lertingene, som I har la-
vet hjemme, skal afleveres søndag d. 5. november til Anita, i 
kunstforeningen. Prisen er 350 kr. for medlemmer og 440 kr. for 
ikke-medlemmer.  
 

Tidspunkt: søndage d. 5. september og d. 19. september kl. 10-16. 
 

Pris: 480 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikke-medlemmer 
Materiale købes på kurset. 80 kr. for 5 kg ler. Glasur efter forbrug. 
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen 
 

Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe 
(2. dag) 
 

Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest fredag d. 1. november 2017. Max 9 deltagere. 
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 

KUNSTFORENING 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
mailto:anitamnielsen@gmail.com


22 



23 

KUNSTFORENING 

Betaling af kontingent 

 Priser: 
 Enkeltmand  350 kr. 
 Firmaer  1000 kr.  
 Støttemedlem  100 kr.  
 

Som medlem i foreningen er du med til at sikre en fast indtægt, som vi kan 
arrangere kurser og større eller mindre events for samt købe materialer for. 
 

Medlemsfordel:  
1. Medlemmer får 20% rabat på ALLE kurser. 
2. Medlemmer kan få en nøgle til vores lokale “Galleriet”, hvis de ønsker 

det. Derved kan de benytte lokalet alt det, de vil. Så hvis man ikke har 
plads til de kreative udfoldelser derhjemme, så kan man sidde i Galleri-
et, når man har tid og lyst. Det betyder også, at man ikke behøver tage 
sine “værker” med frem og tilbage hver gang. – men det er på eget an-
svar. 

3. Medlemmer er med i lodtrækningen om fine forskelligarte-
de kunstværker, som udloddes til vores årlige generalforsamling. Det 
kræver dog, at medlemmet deltager i generalforsamlingen. (Værkerne/
tingene er udvalgt af bestyrelsen). Man får 1 lod/medlem. Firmaer har 2 
lodder. Støttemedlem ingen. 

4. Medlemmer har fri entre til nogle af vores arrangementer. 
 
SÆRLIGE TILBUD TIL MEDLEMMER DETTE EFTERÅR 
 

 Nyt tilbud til firma-medlemmer som kan sende 1-2 ansatte gratis på et 
kursus, der udbydes efterår 2017.  

 

 Halv pris på 1 efterårskursus i 2017 for enkeltmands medlemskaber.  
 

Betaling af kontingent i Holmeå Kunstforening for sæsonen efterår 2017- forår 
2018 kan ske her: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
 

Skriv til Jane Lorenzen på jane-lorenzen@jubii.dk, hvis du er medlem og gerne 
vil benytte dig af et af tilbuddene. Så får du hjælp til tilmeldingen! 
 

På gensyn i Galleriet 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
mailto:jane-lorenzen@jubii.dk
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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LOKALRÅDET HOVBORG 
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Mandag d. 27. november kl. 19.00  
besøger vi Kageriget i Holsted. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal denne aften høre lidt om Kageriget, konditorfaget og chokolader. 
Vi bliver vist rundt i produktionen og får smagsprøver fra nogle af deres 
forskellige festkager. 
 

Prisen for hele denne aften incl. kørsel fra Hovborg og retur bliver... 
 

 Medlemmer:          100 kr. 
 Ikke-medlemmer:  120 kr. 
 

Vi mødes ved Brugsen i Hovborg kl. 18.40 og kører samlet dertil i priva-
te biler. 
 

Der er plads til max. 23 personer denne aften – så det er først til mølle. 
 

TILMELDING SENEST D. 20. NOVEMER TIL 
 

Hanne Fogh-Madsen      Tlf. 61548238 
Hedvig Thøgersen          Tlf. 75396089 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag d. 25. januar 2018 til et foredrag 
med Asbjørn Skjøth Bruun – om hans 26 måneder lange Grønlandseven-
tyr. 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

På landsbyfestivallen var der mulighed for at købe lodder med gode gevinster. 
En af gevinsterne var en tur for to til Christiansborg, hvor vore to valgte Folke-
tingsmedlemmer Troels Ravn og Anni Matthiesen tager imod og viser rundt.  
Flere spurgte om ikke lokalrådet kunne lave  en tur derover, der var en del der 
godt kunne tænke sig at se Christiansborg og høre om arbejdet. 
Det har vi gjort se annonce andetsteds i bladet. 
Ud over at vi kommer rundt på Christiansborg og få en snak med de to MF’ere 
er der en let frokost i Snapstinget. 
Der bliver også tid til en kort byrundtur og et stykke tid på egen hånd, der er 
flere julemarkeder i staden. 
På hjemvejen er det lykkedes at få Skipperkroen i Mullerup (ved Slagelse) til at 
lave stegt flæsk med persillesovs til os. 
Der er allerede en del tilmeldt, så vi opfordrer til hurtig tilmelding gerne på 
mail til Kirsten (se annoncen). 

Venlig hilsen 
Landsbyfestivallen/lokalrådet  
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Billeder fra fredag d. 13………. 

Alt var ikke uhyggeligt. 

HURLUMHEJWEEKEND 
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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 
 
 

Alle Helgen 
 

Søndag den 5. november holdes der Alle Helgens gudstjeneste i Hov-
borg kirke, hvor navnene på dem, som vi det forgangne år har taget af-
sked med bliver læst op. Alle er naturligvis velkomne til denne minderig 
gudstjenester. 

Helle Nørby 
 
 

 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

5. nov. Alle Helgen 14.00* HN 16.00* HN 

12. nov. 21.s.e. Trin 9.00 IB   

19. nov. 22.s.e. Trin   10.30 HN 

26. nov. S. s. i kirkeåret 9.00 HN   

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

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Kirkebio - Film med stof til eftertanke 
 

Så er vinterens Kirkebio i gang – i slutningen af oktober indledte 
vi sæsonen med ”Luther” – en biografisk film om Martin Luther. 
Denne film skulle gerne danne udgangspunkt for vinterens over-
ordnede tema ”FOR-ANDRE”. 
 

Vinterens program byder derudover på: 
4. december 2017 kl. 19.00: Away from her (2006) 
8. januar 2018 kl. 19.00: A thousand times good night (2013) 
5. februar 2018 kl. 19.00: Mancherster by the sea (2016) 
 

Kirkebio afholdes i Brørup bio, Nørregade 22, 6650 Brørup, og bil-
letterne købes i biografen umiddelbart før forestillingerne, og prisen 
er 50 kr. pr. forestilling. Dog er det også muligt at købe en samlet bil-
let 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 mu-
lighed 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. 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Kirkekorenes julekoncerter: 
"Alverdens jul" 

 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. februar 2018 kl. 19.30: 

  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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JULETRÆSFEST 

Søndag, den 26. november 2017 

kl. 10.00 – 13.00 
 

Vi mødes ved Lindknud Hallen, hvorefter vi skal ud og finde 

julemanden ude i naturen, så I skal have godt med tøj på. Når 

vi kommer tilbage, skal vi ind og danse rundt om juletræet. 

I år har vi valgt at gøre noget ekstra for børnene, så hallen er 

fyldt op med hoppeborge m.m. Imens kan de voksne varme sig 

med en kop kaffe i klubhuset. Vi slutter af med en portion ri-

sengrød med smør og kanel. 
 

Så tag mor og far og bedsteforældre med til nogle fornøjelig 

timer, og husk julehumør og nissehuen. 

 

Entre  20,- kr. pr. person 

Børn under 3 år er gratis 
 
 

Arrangører: Lindknud G&U og Lindknud Hallen 
Godteposer er sponseret af TeamLindknud 

LINDKNUD G&U 
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BØGEVANG 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

Program fra Brugergruppen  
                                             

Onsdag den 1. november kl. 14.00 – 16.00    
Rejseminder og billeder fra en rejse til Cuba. I foråret besøgte Inger 
Marie og Uffe Kyed sammen med Leif og Elin Kyed Cuba. Kom og hør 
om turen. 
 

Onsdag den 8. november  kl. 14.00 – 16.00    
Forberedelser til julestue 
 

Onsdag den 15. november  kl. 14.00 – 16.00  
Forberedelser til julestue 
 

Onsdag den 22. november  kl. 14.00 – 16.00  
Forberedelser til julestue 
 

Lørdag den 25. november kl. 10.00 – 14.00 
Julestue  med tombola og amerikansk lotteri.                                                                                           
Tombola åbner kl. 10.00 og igen kl. 13.00                                                                                    
Amerikansk lotteri sælges kl. 11.00 og udtrækkes kl. 12.30        
Salgsboder med juleting, dekorationer, pileflet, kirkegårdspynt og me-
get andet.                                                                              
Klippebord for børn                                                                         
Salg af vafler, kaffe, saftevand og suppe. (Suppe fra kl. 12) 
Alle er hjertelig velkomne  
 

 

http://www.hovborg.net
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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. 
 

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  
 

75388009/20433787                                             

BØGEVANG 
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Løsningen ligger i luften 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

Foredragene foregår på Bøgevang,  
Favrskovvej 8, Lindknud 

Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
2. november 2017.  
Hans Chr. Bruun Hansen: ”Rent drikkevand – en dansk ressource”.  
Foredragsholderen er  professor ved  Institut for Plante- og Miljøvidenskab 
ved  Kbh. Universitet . Foredraget vil handle om vandets vej fra det falder som 
regn, til det ender i grundvandet. Hvad skal vi gøre for at bevare det gode 
drikkevand? 
 

9. november 2017.  
Karen Klint: ”Har tro og religion en plads i vores samfund?”   
Karen Klint er medlem af  Folketinget  og kirkeordfører for socialdemokratiet. 
Foredraget vil tage udgangspunkt i hendes arbejde med en mere moderne 
struktur i folkekirken og lovreguleringen af andre trossamfund.  
 

16. november 2017.  
Jutta Bojsen-Møller : ”Agnes Henningsen – Let gang på jorden”.    
Fortælleaften i samarbejde med Brørup Bibliotek. Jutta Bojsen-Møller er for-
fatter, lektor i dansk, religion og retorik. Hun brænder for at fortælle den gode 
historie og denne aften genfortælles 1. bind i Agnes Henningsens erindringsse-
rie. 
 

23. november 2017.  
Karsten Nissen: ”De stærkeste træer har rødder i blæst”.   
Karsten Nissen er tidligere biskop over Viborg Stift.  I aftenens foredrag bely-
ses, hvordan vore liv formes af både medgang og modgang. Hvad gør livet lyk-
keligt? Hvordan kan vi både være enkeltpersoner og dele af et større fælles-
skab? 
 

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.              
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

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 samarbejdet 
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 
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.  
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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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03.11.17 Kl. 18.00  Revy og J-dag., i HUSET 
04.11.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
05.11.17 Kl. 19.00 Banko I Huset. Arr.: Husholdningsfor. 
14.11.17 Kl. 18.00 Fællesspisning  og årsmåde. Arr.: Lokalrådet. 
15.11.17 Kl. 19.00 Borgerforeningens generalforsamling, Kroen. 
26.11.17 Kl. 10.00 Juletræsfest i Lindknud Hallen. Arr.: LGU 
27.11.17 Kl. 19.00 Tur til ”KAGERIET”. Arr.: Husholdningsfor. 
02.12.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
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. 14.00 Jul i Brugsen 
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. 
01.02.18 Kl. 19.30 Sangstaffet Hovborg Kirke. Helle Bobi & Tonny Larsen 
03.02.18 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
28.02.18 kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar) 
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 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2017 

Fredag den 17. nov.  Blad udkommer i uge 48 
 

 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 
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