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NYT FRA HUIF
Normalt ville jeg nævne at det flotte sensommervejr er
over os, men det vil jeg undlade i år. I stedet kunne det
være, at jeg skulle annoncere svømning som et nyt tiltag, i vores forening på de vandfyldte marker, der flere steder nærmest fremstår som
rismarker. Hvem ved, måske en dag. Trods vejret ikke har vist sig sommerligt i store mængder, lykkedes vi alligevel med vores gøremål og det
gør vi også i HUIF. Billard, kroket, cykling, fitness og fodbold har været i
fuld gang hen over sommeren som sædvanligt. Tennis har haft nogle
udfordringer, da banen virkelig godt kunne trænge til en kærlig hånd. Vi
håber, at der er nogle flere der vil hjælpe Magnus med at organisere, så
den kan blive klar til næste forår. Inden længe rykker fodbold indenfor
og der kommer gang i badmintonbanerne igen.

HURLUMHEJ
I den kommende periode er der også hurlumhejweekend fra fredag den
13. oktober til lørdag den 14. oktober for alle førskole børn – 6. klasse.
Det bliver helt sikkert en ligeså stor succes som de sidste par år. Der er
mange frivillige fra Holmeåskolens Støtteforening, LGU og HUIF samt en
masse forældre, der aktivt er med til at sikre en god oplevelse til børnene. Se desuden andetsteds i bladet.

REVY
Der arbejdes også netop nu på en revy i forbindelse med årets J-dag i
Huset, og vi kan godt røbe at det er et lige så stærkt revy-hold som sidste år. Det er vigtigt med en god opbakning, så jeg ser frem til at se en
masse mennesker til en hyggelig aften i Huset den 3 november, vi skal i
hvert tilfælde nok være klar til at se Jer.
Thomas Nørager Matthesen
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HURLUMHEJWEEKEND
Hurlumhejweekend
Findes der mon spøgelser?

Hurlumhejweekenden er fra fredag den 13. oktober kl. 14.30 til lørdag den 14. oktober kl.
9.30. Vi skal hygge os og lave spændende aktiviteter. Det er selvfølgeligt også muligt kun at
deltage noget af tiden, hvis barnet evt. ikke vil
sove i hallen eller måske kommer senere.
Alle børn og unge fra førskole – 6. klasse i Lindknud/Hovborgområdet er
velkommen. Det er gratis at deltage i arrangementet.
Eleverne på Holmeåskolen har fri kl. 14.05. Her vil der står voksne klar
ved skolen. Kl. 14.22 kører bussen fra Holmeåskolen til Hovborg.
Vi starter i år ved Brugsen, hvor vi vil indvie nye legeredskaber. Børn der
bliver afleveret skal derfor sættes af her. Tasker og sovegrej skal stadig
afleveres i Huset.
Lørdag morgen spiser vi morgenmad når vi vågner, derefter er der leg
indtil forældrene kommer og henter børnene mellem kl. 9.00 og 9.30.

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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HURLUMHEJWEEKEND
Husk at medbringe: sovepose, liggeunderlag, hovedpude, sovebamse, nattøj, tandbørste og selvfølgelig tøj efter vejret (vi
skal være ude meget af tiden). Slik og mobiltelefon skal blive hjemme.
Forældrene er velkommen til at komme med sovegrejet i løbet af eftermiddagen, så børnene ikke skal have det med i skole og i bussen.

Tilmelding senest den 4. oktober. Tilmeldingen skal indeholde navn,
klasse, om barnet skal med bussen fra skolen til Hovborg og telefonnummer på en voksen der er til at komme i kontakt med i tidsrummet
for arrangementet.
Tilmelding til Dorthe Matthesen på 2945 3875, mail: dorthematthesen@gmail.com.
Hjælpere: hvis du har mulighed for at hjælpe med at bage, overnatte i
hallen, deltage i aktiviteterne eller noget helt andet, så ring eller skriv til
Dorthe. Vi kan altid bruge en ekstra hånd.
Adresse: Huset i Hovborg, Lindevej 7, 6682 Hovborg.

Vi ses til en hyggelig, spændende og anderledes weekend
LGU, HUIF & Støtteforeningen for Holmeåskolen
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NYT FRA HUIF
STØTTE
Som en lille påmindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at man stadig
kan få et nummereret OK kort, så du støtter HUIF når du tanker udenbys.
I forbindelse med sponsoraftalen med Sparekassen Kronjylland,
støtter man foreningen hvis man flytter sine aktiviteter fra en anden
bank til Sparekassen Kronjylland, så husk at nævn støtten ved et skifte
i banken, på den måde er du uden omkostninger med til at støtte foreningen.
Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme
af med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen.
De mange sponsorer, er sammen med de mange frivillige med til at
sikre gode aktiviteter til billige kontingenter, for alle brugere.
Thomas Nørager Matthesen.

HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
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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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FITNESS
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BADMINTON

HUIF Seniorbadminton 2017/2018
Der er banetider:
Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00
Tirsdage: 19.00-20.00
Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til Tina Jensen på
tlf: 30 25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.
Hvis du gerne vil spille, men mangler en makker, så ring gerne, så prøver vi, om vi kan finde en eller flere du kan spille med.
Man lejer en bane for 1 time pr. uge, og prisen er 1000 kr. for hele
sæsonen.

Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul (http://
www.hovborguif.klub-modul.dk)
Under ”BANELEJE” -> ”Hallen - ved Huset/Badminton Bane 1-3”
Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret med navn og fødselsdato i klubmodul
Der kan spilles fra man har betalt på klubmodul og til og med uge 16 i
2019.
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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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HUSET

17

- Salon for hele familien

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

Tlf. 75 39 63 51
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Lokalrådsvalg.
Ifølge Hovborg lokalråds vedtægter skal der være valg til lokalrådet inden årets udgang. Derfor vil vi her give en lille orientering om valg og
hvad vi laver i Hovborg lokalråd m.m.
Man kan så spørge med rette, laver lokalrådet noget? Det er ikke synligt
alt, hvad vi fortager os, men vi mødes til ordinær møde ca. 10 gange om
året. På disse møder drøftes de forskellige aktiviteter og tiltag vi har
gang i. f.eks. mulighed for ansøgninger til nogle tiltag i Hovborg, Landsbyfestival, regnvandsprojekt, Landsbyklynge samarbejde, Holmeåskolen/ børnehave, stier, broer, turisme og om hvad Hovborg har brug for,
for at vi får flere til at vælge at flytte til vores by og hvad der skal til, for
at dem der bor her, ikke flytter væk.
Alle disse ting gøres jo på vegne af alle borgere i Hovborg, derfor håber
lokalrådet at mange vil møde op til lokalrådsvalget, som kommer til at
foregå i starten af november, sammen med en fællesspisning. Dato og
tid annonceres senere.
Før sommerferien har lokalrådet vedtaget nye vedtægter, som en konsekvens af de årlige forenings og interessantskabsmøder vi løbende har.
På disse møder, har man ønsket en bredere sammensætning i lokalrådet. Via de nye vedtægter kan der nu vælges 2 personer mere til lokalrådet, så der fremadrettet er 7 faste medlemmer i lokalrådet. Det nye
er, at der skal vælges en repræsentant for de unge under 25 år og en
der repræsentere de ældre over 65 år. Samtidig har vi rokeret, så der
fremadrettet skal vælges 2 fra foreninger, i stedet for 2 fra erhverv.
Lokalrådets medlemmer:
• Hovborgs foreninger – 2 medlemmer
• Hovborgs Erhverv (Herunder turisterhvervet) – 1 medlem
• Landbruget – 1 medlem
• Institutioner – 1 medlem
• Unge under 25 år – 1 medlem.
• Ældre over 65 år – 1 medlem
fortsættes….
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Som noget nyt afvikles valget i forbindelse Hovborg lokalråds årsmøde i november. Det er tanken at, de enkelte medlemmer, deles op i de grupper de nu hører til og derfra stemmer om,
hvem der skal repræsenterer lokalrådet for de næste 2 år. Her første
gang vil nogle kun blive valgt for 1 år, da det også er ændret, så vi har
valg til lokalrådet hvert år fremadrettet.
Gå ind på Hovborg.net og se de nye vedtægter, samt hvem der repræsentere lokalrådet i dag.
Vi håber at mange nu vil gå i gang med at se, om de har lyst til at deltage i lokalrådsarbejdet fremadrettet. Måske kunne de enkelte grupper
lave et underudvalg, så der kom meget mere dynamik og ideer til Hovborg´s fremtid. Skulle man have spørgsmål omkring lokalrådsarbejde,
kan man henvende sig til undertegnede på tlf 20144751.
Hilsen formand Hovborg lokalråd
Nicolaj Pedersen

Indvielse af sti og legeredskaber
Fredag den 13. oktober kl. 15.00 indvies de nye legeredskaber og stien ved Anlægget bag Brugsen.
Alle, både børn og voksne, er velkommen. Så mød op
og prøv de nye redskaber, eller gå en tur på stien.
Hovborg Lokalråd
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HUSET
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www.hyldelundplanteskole.dk
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KUNSTFORENING
Generelt
Adresse: Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Ny bestyrelse i Holmeå Kunstforening:
Formand:

Anita Moesgaard Nielsen / Tlf.: 21 49 39 14 /
Mail: anitamnielsen@gmail.com

Næstformand:

Jane Ravn Lorenzen / Tlf.: 40 51 38 83 /
Mail: jane-lorenzen@jubii.dk
Karin Gahner Holm / Tlf. 61 44 70 71 /
Mail: karingahner@icloud.com
Hanne Ernst / Tlf.: 30 22 29 15 /
Mail: hanneernst1@yahoo.dk
Tage Brøgger / Tlf.: 26 47 10 26 /
Mail: fambroegger@gmail.com

Suppleanter:

Søren Brandbyge / Mail: sab@brandbyge.dk
Simone Freiheit Christiansen / Tlf.: 61331308/
Mail: s_freiheit@hotmail.com

Kassér:

Majken Egebak / Tlf.: 23 44 33 80 /
Mail: m.egebak@gmail.com

Følg os på facebook og
vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk
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ÆLDRERÅDET
Ældrerådet i Vejen kommune.
Der er valg til ældrerådet i Vejen kommune i efteråret. Ældre borgere har brug for at nogle mennesker vil bruge tid og kræfter på at
gøre et stykke arbejde for dem således at deres ønsker og behov
bliver fremført for politikere og forvaltningen i kommunen.
Den nuværende lokale repræsentant Søren Hermansen stopper
efter 8 år. Men Ingrid Roed stiller op i stedet. Der kan læses mere på kommunens
hjemmeside, om møder, valg mm.
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GOLF
Hovborg Golfmesterskaber 2017
Gyttegård Golf Klub lagde igen bane til, da Hovborg mesterskaberne i
golf for 8. gang blev afholdt med 27 glade golfspillere. Der blev spillet
godt golf, trods vejrgudernes luner. Dagen blev selvfølgelig afsluttet på
den gamle hyggelige Hovborg Kro, hvor værtsparret Johanne og Jørgen
Jørgensen igen havde sørget for perfekte rammer og dejlig mad.
Tømrermester Jesper Mikkelsen fra Holmeå Tømrer blev samlet vinder,
da han lavede flest point af alle og kan det næste år kalde sig Hovborg
Golf Mester. Nr. 2 i herrerækken blev Morten Fagerberg og nr. 3 blev
Aage Jacobsen, som dermed fuldendte en rigtig god golfuge, efter et
hole in one tidligere på ugen.
I damerækken vandt Johanne Jørgensen foran Ulla Ravn og med Mary
Schröter på 3. pladsen.
En stor tak til sponsorer for de fine præmier.

Billede 1 viser nr. 3, 1, 2 i herrerækken
Billede 2 viser damerækken med vinder Johanne Jørgensen længst til
venstre
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HOVBORG KIRKE
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 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

1. okt.

16.s.e. Trin

Hovborg
kirke
10.30* HN

Lindknud
kirke
19.00* HN

5. okt.

Torsdag

19.00* HN

8. okt.

17.s.e. Trin

15. okt.

18.s.e. Trin

22. okt.

19.s.e. Trin

28. okt.

Lørdag

29. okt.

20.s.e. Trin

5. nov.

Alle Helgen

14.00* HN

Bemærkninger
Høstgudstjenester, se
omtale i bladet
Musikgudstjeneste –
se omtale i bladet
Efterårsmøde – se omtale i bladet

16.00 HN
9.00 AME
10.00 HN

Dåbsgudstjeneste
10.30* HN

14.00* HN

16.00* HN

HN: Helle Nørby
AME: Anna Marie Erbs
*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Årets høstgudstjenester
Søndag den 1. oktober fejrer vi høstgudstjenester i både Hovborg og
Lindknud kirke. Som noget nyt vil gudstjenesten i Hovborg kirke være
en familiegudstjeneste, hvor de lokale spejdere deltager, ligesom denne
høstgudstjeneste også vil afrunde efterårets minikonfirmandforløb for
3. klasse på Holmeå Børnecenter.
Ved begge høstgudstjenester medvirker kirkens kor og der vil være indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og deres arbejde med at bekæmpe
fattigdom og sult i de mange steder rundt omkring i verden, der er hærget af krig og ødelæggelser.
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Efterårsmøde
Søndag den 8. oktober 2017 er datoen for menighederne i Lindknud og Hovborgs årlige efterårsmøde. Mødet indledes med en gudstjeneste i Lindknud
kirke kl. 14.00 og fortsætter derefter med et foredrag ved sygehuspræst
Lotte Blicher Mørk og journalist Esben Kjær.
Hvad sker der med os mennesker, når vi bliver konfronteret med død og
sorg? Hvordan kommer vi "videre" og lærer at leve med det? Forfatteren
Esben Kjær har selv mistet sin søn og Lotte Blicher Mørk møder døden hver
dag i sit arbejde som præst på Rigshospitalet. Sammen forklarer de, hvorfor
vi ikke skal flygte fra det uundgåelige.
Esben Kjær er radiovært på programmet “Bagklog på P1”, tidligere vært på
bl.a. P1 Debat, Orientering og 24syv Eftermiddag. Tidligere erhvervsredaktør
på Politiken, New York-korrespondent på Berlingske og redaktionssekretær
på Time Magazine. I 2016 udkom Esben Kjær med bogen “Min usynlige søn
– kunsten at leve med sine døde”, der er en anderledes bog om at miste. Det
er ikke endnu en snak om sorgprocesser. Den handler om, hvem du er efter
tabet af din elskede, og hvordan du lever videre med ham eller hende – noget som næsten ingen beskæftiger sig med – baseret både på personlige
erfaringer og grundig research og interviews med eksperter. Bogen blev anmeldt til fem hjerter i Politiken, ramte toppen af bestseller-listen, og Esben
Kjær modtog samme år Liv & Død-prisen for den. Esben Kjær er uddannet
cand.scient.pol. og MA i journalistik. Han har optrådt som ordstyrer ved flere
konferencer, og holder foredrag rundt i landet.
Lotte Blicher Mørk er præst på Rigshospitalet, tidligere præst på Bisbebjerg
Hospital. I 2016 udkom Lotte Blicher Mørk med bogen “På en måde skal vi
dø”, der er skrevet på baggrund af hendes mange års erfaring og utallige
møder med mennesker på kanten af livet. Det er en bog, der tager læseren
med ind i en verden, hvor livets paradoksale vilkår som sorg og glæde, livsmod og afmagt bliver tydelige. Bogen er en vekselvirkning mellem en mangfoldighed af fortællinger og forfatterens egne refleksioner over livets store
paradoks; hvordan formår vi at leve på trods af, at vi skal dø. Bogen blev
anmeldt til fem stjerner i Berlingske Tidende, og har bidraget til debatten om
døden i velfærdssamfundet. Lotte Blicher Mørk er uddannet cand.theol. Hun
underviser, holder foredrag, arrangerer konferencer og holder oplæg på konferencer i ind- og udland. Hun har publiceret artikler, skrevet kapitler i fagbøger og har i 15 år beskæftiget sig med udbredelsen af palliation i Danmark.
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HOVBORG KIRKE
Hovborg menighedsråd inviterer til

Musisk gudstjeneste, hygge og orientering
torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00
Vi starter i kirken kl. 19.00 med en musisk gudstjeneste hvor koret medvirker.
Derefter tager vi op i Huset, hvor menighedsrådet vil orientere om dets
arbejde det sidste år og fortælle om planerne for de kommende år. Og
vi håber selvfølgelig, at I vil give jeres mening til kende, så vi kan afstemme mål og forventninger. Og vi er meget interesserede i ideer til
nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter.
Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin
Vi håber, du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig
aften.
Venlig hilsen
Hovborg menighedsråd

Folkemøde i Ribe
Som en del af fejringen af reformationsjubilæet afholder Ribe Stift m.fl. et stort
folkemøde i Ribe fra den 12. oktober til
den 15. oktober 2017. Folkemødet er
åbent for alle og vil rumme en bred
vifte af arrangementer: Blandt andet
koncerter, debatter, udstillinger, workshops og foredrag. Se det fulde program og nærmere informationer på
hjemmesiden: folkemodeiribe.dk.
Grundet Folkemødet er gudstjenesten i
Hovborg kirke søndag den 15. oktober
rykket til kl. 16.00.
Helle Nørby
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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
FOR-ANDRE
Efter adskillige arrangementer og events er der vist ingen tvivl om, at 2017
er det store jubilæumsår for reformationen. Denne begivenhed vil også
præge årets Kirkebio, hvor det overordnede tema bliver FOR-ANDRE.
Sæsonens første film i år bliver en gratis gentagelse – nemlig den biografiske
film om Martin Luther ”Luther” – der vises i Brørup Bio mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00. Luther-filmen vil dels skildre hvem denne tyske munk
Martin Luther egentlig var, og dels være udgangspunkt for vinterens videre
tema, om hvordan vi i større og mindre grad forandrer og reformerer hinanden og vore omgivelser.
Det fulde program for Kirkebio kommer i næste blad og vil ellers kunne findes på kirkens hjemmeside.
Helle Nørby

Dåbsgudstjeneste
Grundet reformationsjubilæum rummer efterårets gudstjenesteplan rigtig
mange gudstjenester på skæve tidspunkter – særligt i Hovborg kirke. Derfor
vil der lørdag den 28. oktober være en dåbsgudstjeneste i Hovborg kirke kl.
10.00, hvor alle – dåbsselskaber, såvel som alle andre er velkomne.
Generelt er efterspørgslen efter lørdagsdåb stigende, og derfor forventes
det, at menighedsrådene i Lindknud og Hovborg snarest vil træffe nærmere
beslutning om i hvilket omfang denne efterspørgsel kan imødekommes med
dåbsgudstjenester på lørdage.
Helle Nørby

Alle Helgen
Søndag den 5. november holdes der Alle Helgens gudstjeneste i Hovborg
kirke, hvor navnene på dem, som vi det forgangne år har taget afsked med
bliver læst op. Alle er naturligvis velkomne til denne minderig gudstjeneste.

Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Planlagte musikarrangementer i
Lindknud- og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Søndag d. 29. oktober kl. 19.30:
Koncert i Hovborg Kirke med Løgumkloster Vokalensemble.
Tirsdag d. 5. december:
Julekoncert i Hovborg Kirke
Torsdag d. 7. december:
Julekoncert i Lindknud Kirke
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Anders Levring (sologuitar)
Lørdag d. 5. maj 2018:
Koncert med Vox Aros

Sangstafetter i Hovborg Kirke:
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30:
Lindknud Spejderne har valgt aftenens sange
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HOVBORG KIRKE
Løgumkloster Vokalensemble
Hovborg Kirke søndag d. 29. oktober kl. 19.30.

Over hele landet fejres i år 500 – året for reformationen, enten på
selve dagen, hvor Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, den 31. oktober – eller om søndagen forinden.
I Hovborg kirke sker det med en koncert, hvor Løgumkloster Vokalensemble præsenterer kormusik fra Luthers tid.
Løgumkloster Vokalensemble er et eksklusivt kammerkor med udspring i de rige musikalske traditioner, som findes i og omkring Løgumkloster – ikke mindst grundet byens tilknytning til de folkekirkelige institutioner og Kirkemusikolen. Koret har CD-optagelser og koncerter i både ind- og udland bag sig og fejrer i indeværende år sit 25års jubilæum.
Korets 17 medlemmer ledes af Peter von der Osten, der oprindeligt
stammer fra Hameln. Peter von der Osten har gennem mange år hørt
til blandt de drivende kræfter i musiklivet omkring det tyske mindretal i Sønderjylland og kan i den forbindelse se tilbage på en lang række koncerter i rollen som dirigent og korleder.
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HOVBORG KIRKE
Kirkernes voksenkor 2017
Øveplan
Nye medlemmer til voksenkoret er som altid meget velkomne.
Korerfaring er ikke nødvendig, men er du usikker på om du synger godt nok, er
du velkommen til at kontakte undertegnede.

Tilmelding pr. mail senest søndag d. 8/10.
Øveplan:
Onsdag d. 25/10

kl. 19.00 - 21.00 Lindknud

Onsdag d. 1/11

kl. 19.00 - 21.00 Hovborg

Onsdag d. 8/11

kl. 19.00 - 21.00 Lindknud

Onsdag d. 15/11

kl. 19.00 - 21.00 Hovborg

Onsdag d. 22/11*

kl. 19.00 - 21.00 Lindknud

Torsdag d. 30/11*

kl. 19.00 - 22.00 Hovborg

Søndag d. 3/12 generalprøve

kl. 13.00 - 16.00 Hovborg

Koncert i Hovborg:

Tirsdag d. 5/12, kl . 17.30

Koncert i Lindknud :

Torsdag d. 7/12 kl. 18.00
Vh/Gregers Kirkelund
gregerskirkelund@gmail.com
tlf.: 61666271

* De sidste prøver øves sammen med HoLi Choir, som øver torsdag. Øvetiderne lægges hvor flest kan fra begge kor.
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HOVBORG KIRKE

Reformationsjubilæum
Søndag den 29. oktober er i hele landet udnævnt til den store festdag i
forbindelse med reformationen, hvilket også bliver markeret her hos os.
Nærmere bestemt vil der være festgudstjeneste i Lindknud Kirke denne
søndag kl. 10.30, hvor kirkens kor medvirker, og hvor vi på gudstjenesteligvis vil markere 500 året for, at Martin Luther hængte sine 95 teser
imod Romerkirken op på slotskirkedøren i Wittenberg.
Senere vil dagen blive festligholdt i Hovborg. I samarbejde med Hovborg Kro er menighedsrådet i gang med at planlægge en reformationsmiddag / middelaldermiddag på kroen kl. 17.30.
Dagen sluttes med koncert i Hovborg Kirke kl. 19.30 med Løgumkloster
Vokalensemble. Det meget dygtige kor vil præsentere os for datidens
kirkesang.
Der er lagt op til en meget spændende dag, og vi håber, I afsætter dagen til at være med til fejringen af reformationen.
Da alle detaljer omkring middelaldermiddagen endnu ikke er på plads,
vil menu, pris mm. fremgå af opslag i lokalområdet og omtale på vores
hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk når tiden nærmer sig.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang oktober/nov 2017
Onsdag den 11. oktober kl. 14.00 – 16.00
Vi ser film. Denne gang med et smil på læben skal vi se, hvordan livet former sig for en ældre gnaven mand, der hedder
Ove.
Onsdag den 18. oktober kl. 14.00 – 16.00
Så er det græskartid. Tag dit barnebarn/ oldebarn ved hånden og kom og lav græskarhoveder. Når vi er færdige får vi
kaffe/saftevand og spiser uhyggelige kager til. Tilmelding senest mandag den 16. oktober, så
vi er sikre på at have græskar nok.
Pris 10 kr. + dagsprisen for græskar.

Onsdag den 25. oktober kl. 12.00 – 16.00
Spis sammen dag. Efter maden starter vi op på forberedelserne til vores julestue. Pris 50 kr. Tilmelding senest mandag
den 23. oktober.
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 til
Cuba.
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BØGEVANG
Onsdag den 8. november kl. 14.00 – 16.00
Forberedelser til julestue.
Onsdag den 15. november kl. 14.00 – 16.00
Forberedelser til julestue.
Lørdag den 25. november kl. 10.00 – 14.00
Julestue – sæt kryds i kalenderen. Program i næste Lokalblad.

MERE FRA BØGEVANG
Læsehesten starter igen. Alle, der kan lide at læse en god bog
er meget velkomne. Den første bog kan hentes torsdag den 12. oktober kl. 10.30 på Bøgevang. Her er der også en kop kaffe samt datoerne for læsekredsen. Vi mødes 4 gange før jul og 4 gange efter jul.
Bøgerne læses derhjemme, og så drøfter vi dem over en kop kaffe på
Bøgevang.
Er du forhindret denne torsdag, så ring 29722507 eller kom ind på Bøgevang og hent bogen.

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 igen

Brugergruppen 75388009/20433787
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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 forfatter, lektor i dansk, religion og retorik. Hun brænder for at fortælle den gode
historie og denne aften genfortælles 1. bind i Agnes Henningsens erindringsserie.
23. november 2017.
Karsten Nissen: ”De stærkeste træer har rødder i blæst”.
Karsten Nissen er tidligere biskop over Viborg Stift. I aftenens foredrag belyses, hvordan vore liv formes af både medgang og modgang. Hvad gør livet lykkeligt? Hvordan kan vi både være enkeltpersoner og dele af et større fællesskab?
30. november 2017.
Henrik Saxgren: ”Ultima Thule”. Et billedforedrag i samarbejde med Lindknud 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 påviser, 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 militærmagt – 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 livsværk”. Teresa Nielsen er leder af Vejen Kunstmuseum. En billedfortælling om
billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen. Om Vejen-troldens historie og om stationsbyen Vejen, der var fremsynet, og opførte Hansen Jacobsens museum
allerede i 1920erne. Aftenen afholdes i Samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
8. februar 2018. Bo Ejstrud: ”Landskabet og dets historie”. Museumslederen
ved Museet på Sønderskov vil fortsætte de 2 foregående års foredrag. Aftenen 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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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
05.10.17
06.10.17
07.10.17
12.10.17
12.10.17
27.10.17
29.10.17
04.11.17
05.11.17
27.11.17
02.12.17
05.12.17
07.12.17
07.12.17
06.01.18
25.01.18
03.02.18
28.02.18
03.03.18
27.04.18
29.04.18
05.05.18

Kl. 19.00 Musisk gudstj. og orient. møde vedr. Menighedsrådet.
Musik i Huset ”Bamse Musik ”. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 15.00 Arbejdsdag i HUSET
Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble.
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
Kl. 19.00 Banko I Huset. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 Tur til ”KAGERIET”. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
Julekoncert i Hovborg Kirke.
Julekoncert i Lindknud Kirke.
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
Kl. 19.00 Foredrag med Asbjørn Bruun. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar)
Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud Hallen
Konfirmation Hovborg Kirke
Konfirmation Lindknud Kirke
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.
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INDLEVERINGSFRISTER
2017
Fredag den 20. okt.
Fredag den 17. nov.

Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48

2018
Torsdag d. 18. jan.
Torsdag d. 15. feb.
Torsdag d. 15. marts
Torsdag d. 19. april
Torsdag d. 17. maj
Torsdag d. 19. juli
Torsdag d. 16. aug.
Torsdag d. 20. sept.
Torsdag d. 18. okt.
Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 5
Blad udkommer i uge 9
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 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48
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