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ADRESSE- OG OPLYSNINGSLISTE
Kirken:
Sognepræst Simon Nørgaard Skaugen, Hover Kirkevej 76. Mobil 3071 3110.
Mail: sino@km.dk - Træffes bedst tirsdag-fredag 12.00-13.00. Mandag fri.
Sognepræst Jeanette Boye Kønig, Jellingvej 35. Tlf. 7572 7795. Mobil: 2177 0489.
Mail: jbok@km.dk
Træffes efter aftale i præstekontoret, Hover Kirkevej 84. Mandag fri.
Kirkekontoret Hover Kirkevej 76, 7100 Vejle. Tlf. 7585 3156.
Kontorets åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 10.00 til 12.30,
samt torsdag kl. 14.00 til 16.00.
Kirkens mail: hover.sognvejle@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder:
Maria Roed, tlf. 5150 0695, mail: mr@hover-grejsdal-kirker.dk
Kirketjener: Else Kjeldbjerg. Mobil 2331 4897. Mandag fri.
Hover og Grejsdal kirkegårde, Grejsdalsvej 221, 7100 Vejle.
Kirkegårdsleder: Karl Johan Gabel.
Træffes bedst mandag til fredag kl. 9.00 til 9.30. Tlf. 7582 4887 eller 4027 1100.
Organist: Hanne Jessen.
Kirkesanger i Hover og Grejsdal kirker: Kirsten Engholm Kristensen.
Formand for menighedsrådet:
Mogens Lützen, Orionvej 3. Tlf. 7583 3579 / 6024 3579.
Kirkeværge: Jan Olsen, Dupontsvej 5. Mobil: 2289 4156.
Hover sogns hjemmeside: www.hover-grejsdal-kirker.dk
Petersmindeskolen: Tlf. 7681 4340
E-post: petersmindeskolen@vejle.dk - Hjemmeside: www.petersmindeskolen.dk
Skoleleder: Anders Hyltoft.
Formand for skolebestyrelsen: Jørgen Otto Kongerslev. Tlf. 6071 8951.
Sundhedsplejersker: Anne Dorthe Nøhr og Annemette Mørup Schmidt.
Tandplejen: Tandplejen Sundhedshuset, Vestre Engvej 51 B, 7100 Vejle.
Tlf. 7681 5510, mail: tandplejen@vejle.dk
SFO-morgen, 0. og 1. kl.: Tlf. 2936 5841 - SFO 2. kl.: Tlf. 2936 5857.
SFO 3. til 6. kl. og ungdomsklub: Tlf. 2936 5888.
Grejsdal skole: Tlf. 7681 4030
E-post: grejsdalskole@vejle.dk - Hjemmeside: www.grejsdal-skole.dk
Skoleleder: Connie Tolderlund Hadberg.
Formand for skolebestyrelsen: Henrik Seiger - Lindetræet: Tlf. 4032 9792.
Sundhedsplejerske: Annette Kobberø, træffes hver mandag.
Adresse- og oplysningslisten fortsættes på næstsidste side.
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Gudstjenesteliste

Hover Kirke - august 2020

Tid / Præst

Søndag den 2. august, 8. søndag efter Trinitatis ......................
Matt. 7, 22-29
Søndag den 16. august, 10. søndag efter Trinitatis .................
Matt. 11, 16-24
Søndag den 23. august, 11. søndag efter Trinitatis .................
Luk. 7, 36-50
Lørdag den 29. august
Konfirmation B-klasse .................................................................
Konfirmation C-klasse .................................................................
Søndag den 30. august, 12. søndag efter Trinitatis
Konfirmation A-klasse .................................................................

kl. 10.30 J. Lange

Hover Kirke - september 2020

Tid / Præst

Søndag den 6. september, 13. søndag efter Trinitatis ............
Matt. 20, 20-28
Lørdag den 19. september (Dåbslørdag) ...............................
Søndag den 20. september, 15. søndag efter Trinitatis ........
Luk. 10, 38-42
Søndag den 27. september, 16. søndag efter Trinitatis .....
Johs. 11, 19-45 (Høstgudstjeneste)

kl. 09.00 Skaugen

kl. 10.30 Skaugen
kl. 09.00 Kønig

kl. ??.?? Skaugen
kl. ??.?? Skaugen
kl. ??.?? Kønig

kl. 10.00 Skaugen
kl. 10.30 Skaugen
kl. 10.30 Skaugen
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Gudstjenesteliste

Grejsdal Kirke - august 2020

Tid / Præst

Søndag den 9. august, 9. søndag efter Trinitatis ......................
Luk. 12, 32-48 eller Luk. 18, 1-8 (Familiegudstjeneste)
Søndag den 16. august, 10. søndag efter Trinitatis .................
Matt. 11, 16-24
Søndag den 23. august, 11. søndag efter Trinitatis .................
Luk. 7, 36-50
Søndag den 30. august 12. søndag efter Trinitatis ..................
Konfirmation Grejsdal

kl. 10.30 Skaugen

Grejsdal Kirke - september 2020

Tid / Præst

Søndag den 6. september, 13. søndag efter Trinitatis .............
Matt. 20, 20-28
Søndag den 13. september, 14. søndag efter Trinitatis ...........
Johs. 5, 1-15 (Naturens dag, se omtale side 13)
Konfirmandindskrivning 7. A Petersmindeskolen
Søndag den 20. september, 15. søndag efter Trinitatis ...........
Luk. 10, 38-42

kl. 10.30 Skaugen

kl. 09.00 Skaugen
kl. 10.30 Kønig
kl. ??.?? Skaugen

kl. 12.30 Kønig

kl. 09.00 Skaugen

Kirkebil til alle 10.30 gudstjenester skal bestilles om fredagen, senest kl. 12.30
til kirkekontoret på tlf. 7585 3156.
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Prøv 2 år i menighedsrådet..!
Normalt er en valgperiode 4 år, men netop i år, har vi i Hover Sogn fået
dispensation til at have en ny funktionsperiode på kun 2 år.
Valget til menighedsrådet finder sted tirsdag d. 15. september 2020. Det er
i Hover sognehus kl. 19.00.

Ny model - ”generalforsamlingsmodellen”
Valghandlingen foregår som på en almindelig generalforsamling, som
man kender det i mange andre foreninger.
I erkendelses af, at der sjældent er kampvalg til posterne i menighedsrådet,
er det nu den model, der er gældende over hele landet.
Hvis der denne aften kan opstilles en liste og der ikke inden 4 uger efter, er
indleveret andre lister, er de kandidater, som står på de 9 øverste pladser
valgt.
På orienteringsmødet den 9. juni i Grejsdal sognehus, var der en positiv
stemning og der blev givet tilkendegivelser på interesse for at være med.
Det er vi meget glade for, da flere i det nuværende menighedsråd ønsker
at stoppe.

Men husk:

Valgdagen er den 15. september, det er vigtigt du møder op den dag, hvis
du gerne vil vælges.
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Vi glæder os til at byde dig velkommen igen i
uge 37 og håber at retningslinjerne/forholdene
er til det.
Hold dig orienteret på Hover Idrætsforenings hjemmeside under:
www.hover-if.dk/gymnastik.
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JEG TILBYDER BEHANDLING AF:
stress, depression, angst, søvnløshed og lavt selvværd.
Kognitiv Terapeut
Henriette Wanned

Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf: 2686 4710
eller se mere på www.semay.dk.

S E M AY

STRESSBEHANDLING
TERAPI COACHING

www.semay.dk . Petersmindevej 56 . 7100 Vejle . Tlf: 2686 4710 . henriettewanned@gmail.com

75 82 26 65
Åben helligdage kl. 9-13. P-plads ved døren

Vestergade 43 · 7100 Vejle

www.vpb.dk
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Kirkens aktiviteter
Torsdagstræf efterår 2020

Corona satte brat sin stopper for forårssæsonen, flere eftermiddage blev aflyst og ligeså udflugten. Men nu må vi mødes igen! - og derfor gør vi noget
ekstra ud af opstarten og tager på en lille tur til Jelling med indlagt frokost.
Som det også hører sig til indleder organist Hanne Jessen sæsonen med
musik og fællessang i Hover Kirke kl. 14. Se omtale af Torsdagstræf den 3.
september på næste side.
Efter kaffen den 3. september vil frivillige, der har lyst til at hjælpe med
kage og kaffe i efterårssæsonen, samles. Her fordeler vi torsdagene imellem os.
For nye interesserede kan det være rart at vide at, torsdagstræf er for alle,
men særligt for seniorer. Eftermiddagen begynder med velkomst og en
sang.
Så er der et emne på programmet, det kan være et foredrag, en rejsebeskrivelse, en hobby eller noget aktuelt. Ofte ledsaget af film/billeder. Omkring
kl. 15.00 er der kaffepause med kage, det koster 20 kr.
Eftermiddagen slutter kl. 16.00. Møderne ligger hver 14. dag i Grejsdal
Sognehus.
Vi håber på at se dig til disse eftermiddage.

Torsdag den 17. september kl.14.00

Foredrag: ”Ganges floden - fra udspring til Delta”
Lene Kohlhoff Rasmussen er eventyrer, forfatter og en efterspurgt foredragsholder, som tidligere har været på besøg til Torsdagstræf. Denne
gang fortæller hun om rejsen til verdens helligste flod, Ganges.

Torsdag den 1. oktober kl. 14.00 i Grejsdal Kirke

Musik: ” Tove Jensen m.fl. underholder”
Tove Jensen underholder med harmonika, kor og fællessang. Tove Jensen
er bl.a. organist i Odder kirke, og har tidligere optrådt til Torsdagstræf.
Fortsættes side 10
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Grejsdalens Murerforretning
Henrik Moss
Murermester

Grejsdalsvej 247 · 7100 Vejle
Telefon 75 82 23 73 · Mobil 40 55 88 46

KIRKENS KORSHÆRS
GENBRUGSBUTIKKER
Flegmade 10-12 · 7100 Vejle · www.kkvejle.dk
Tlf. 75 82 71 40 (mandag-fredag kl. 13.00 -16.00)

Åbningstider: mandag-fredag
lørdag

kl. 10.30 -16.30
kl. 10.00 -13.00

Rengøringsmidler
Bl.a. til kalk, mos og alger m.m.

Facaderengøring /
Imprægnering
Bl.a. fjernes hvide udtræk / fugtskjolder

Bus- og
lastvognsvaskemaskiner
Industri rengøringsmaskiner
Faldt Cleaning System ApS
Lomholtvej 4-6 · 7100 Vejle
Tlf. 75 83 72 11 · www.faldt.dk

9

Velkommen til en lidt anderledes opstart af
torsdagstræf den 3. september 2020

Opsamling med bus fra Vejle Turistfart kl. 10.15 fra Grejsdalens Sognehus
og kl.10.30 Hover Sognehus.
Vi kører til Jelling Kirke, hvor der står en
guide klar til at give os en rundvisning i og
omkring kirken.
Derfra går turen til Kajdi´s Vintage og
Livsstil. Her venter der os et lækkert stjerneskud med alt, hvad dertil hører incl. 1
x drikkevare. Der vil være mulighed for at
handle i hendes spændende butik.
Kl. ca. 13.45 er det tid til at køre til Hover
Kirke. Her er der koncert og fællessang
med fløjtenist Susanne Bechmann og organist Hanne Jessen, som spiller og fortæller. Denne gang vil der bl.a. stå filmmusik
på programmet.
Vi slutter dagen af med kaffe og lagkage,
fra Hjertebageriet, i Hover sognehus.
De der stod på i Grejsdalen, bliver selvfølgelig kørt dertil igen.

Pris kr. 50,00 pr. deltager

Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler
med hensyn til afspritning, afstand og deslige.
Da vi ikke ved, hvad der sker med hensyn
til Corona krisen, tager vi forbehold for
evt. aflysning.

Tilmeldning og evt. spørgsmål senest
den 21. august til:
Ruth 2620 0831 eller Margith 4019 7258
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Babysalmesang i Grejsdal Kirke

Onsdag den 19. august kl.10.30 begynder en ny omgang babysalmesang
denne gang i Grejsdal Kirke.
Vi synger salmer og sange med fagter og dans, bruger små instrumenter
og redskaber. Alt sammen noget, der stimulerer det lille barns sanser og
umiddelbare glæde ved musik. Babysalmesang er for alle babyer i alderen
2-10 mdr.
Det foregår hver onsdag (undtagelse er uge 42) til og med d. 25. nov. Det
er et uforpligtende tilbud, hvor man blot møder op, når det passer ind
for barn og forældre. Man kan derfor sagtens komme midt i forløbet. På
grund af corona er det i skrivende stund stadig nødvendigt at opretholde
2 meters afstand ved sang, derfor har vi kun plads til 5 babyer ad gangen.
Tilmelding er derfor nødvendigt fra gang til gang, først til mølle. Meld dig
ind i vores facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/310686836158599/
og giv venligst her besked om deltagelse den pågældende onsdag. Ligeledes vil der også her blive givet påmindelser om babysalmesang og evt.
ændringer. Det er gratis at deltage! Efter ca. 45 min. slutter vi af med kaffe
og en forfriskning.
Som forældre behøver du ikke at være god til at synge eller kende salmerne på forhånd, dit barn elsker
DIN stemme!
Har du spørgsmål, så kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Maria Hoffmann Roed,
mr@hover-grejsdal-kirker.dk eller på tlf. 5150 0695.

Kirkens Børnekor

Syng og tjen lommepenge! Det er dejligt at synge. Korsang giver glæde,
fællesskab og gode oplevelser!
Kom og vær med, når kirkens børnekor starter op igen tirsdag d. 25.aug.
Det er for alle børn i 3.-6. klasse.
Vi øver hver tirsdag efter skoletid kl. 14.45-15.45 på Petersmindeskolen.
Børn fra Grejsdal skole og andre skoler er også meget velkomne! Der
tilbydes kørselsordning fra Grejsdal skole.
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Børnekoret medvirker ved særlige gudstjenester og andre arrangementer
hen over året. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot masser
af lyst til at synge sammen med andre. Som medlem af koret tjener man
lidt lommepenge ved øvegange og medvirken ved gudstjenester.
Som retningslinjerne er lige nu, skal der være 2 meters afstand ved sang.
Det vil vi naturligvis tage hensyn til, og skabe de nødvendige rammer, hvis
nødvendigt.
Tilmelding på kirkens hjemmeside:
https://www.hover-grejsdal-kirker.dk/boern-og-unge/boernekor/
Ved spørgsmål kontakt: kirke- og kulturmedarbejder, Maria Hoffmann
Roed, mr@hover-grejsdal-kirker.dk eller tlf. 51500695.

Minikonfirmander

Minikonfirmand er et frivilligt tilbud fra Folkekirken, som har til formål
at gøre børnene fortrolige med deres lokale kirke og kristendommen. Det
er en ”smagsprøve” til den egentlige konfirmationsforberedelse i 7. klasse,
men naturligvis tilpasset børnenes alderstrin med aktiviteter som fortællinger fra Biblen, sang, kreativitet, leg og besøg i kirken og på kirkegården.
Man kan sagtens gå til minikonfirmand selvom man ikke er døbt ligesom
man kan blive konfirmeret uden deltagelse i minikonfirmand.

Grejsdal skole

Elever i 3. kl. på Grejsdal skole tilbydes igen i år at gå til minikonfirmand.
Tilbuddet sker i et samarbejde mellem Hover og Grejs-Hornstrup Sogne.
Undervisningen foregår onsdage efter skoletid kl. 14.30-16 i Grejsdal Kirke og Sognehus. Opstart onsdag d. 2.sept. Forløbet afsluttes med krybbespil i kirken søndag d. 29. november.

Petersmindeskolen

Eleverne i 3.klasserne på Petersmindeskolen tilbydes minikonfirmandforløb med start lige efter jul. Der vil blive givet flere informationer via skolerne.
For flere oplysninger kontakt kirke- og kulturmedarbejder Maria Hoffmann Roed, mr@hover-grejsdal-kirker.dk eller tlf. 51500695.
Se også sognets hjemmeside: http://www.hover-grejsdal-kirker.dk/
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Konfirmandindskrivning

Den 3. september er der konfirmandindskrivning for konfirmander fra
Grejsdal. Det er kl. 19.00 i Grejsdal sognehus. I år er det Anne Mette Ramsgaard Johansen, præst i Hornstrup og Grejs, der varetager undervisningen.
Den 8. og 9. september er der konfirmandindskrivning for 7.B og 7.C fra
Petersmindeskolen i Hover Sognehus ved sognepræst Simon Nørgaard
Skaugen.

Naturens dag

Søndag den 13. september står i naturens tegn, når Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer til Naturens Dag i hele Danmark.
Naturen har så meget at byde på, den kan være vild, men den kan også give
plads til stilhed og ro for sjælen. For tidligere generationer fyldte naturen
mere, det gør den ikke længere på samme måde. Som noget positivt har
Corona medført, at mange har ”genopdaget” naturen.

Fra Naturens dag 2019

Vi markerer Naturens dag i sognets skønne natur, søndag den 13. september ved Hover kirke kl. 11.00.
Herfra er der kirkeløb/gang på to planlagte ruter.
ALLE kan deltage! Der er sandwich og vand til alle efter løbet.
Kl. 12.30 er der udendørs gudstjeneste ved Grejsdal kirke for alle, hvor
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også kirkens børnekor medvirker. Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning for 7. A fra Petersminde skolen ved sognepræst Jeanette Boye Kønig.
Tilmelding senest den 9. september på kih@km.dk eller 75853156 - hvis
man ønsker sandwich!!
Du kan læse meget mere om Naturens Dag på www.naturensdag.dk og
kirkens hjemmeside: www.hover-grejsdal-kirker.dk

Høstgudstjeneste søndag den 27. september
kl. 10.30 i Hover kirke

Vi festliggør at høsten er vel overstået og siger tak for maden, naturen har
skabt til både dyr og mennesker.
Kirkens børnekor medvirker i gudstjenesten og bagefter vil der være marked/auktion. Overskuddet går til trængende i ulande.

Kom, lad os løbe...

Thure Lindhardt og Søren Gemmer fortolker Højsangen i Hover Kirke
lørdag den 12. september kl. 16.00.
Skuespiller Thure Lindhardt og musikeren/komponisten Søren Gemmer
præsenterer opsætningen ”Kom, lad os løbe” baseret på Højsangen fra det
Gamle Testamente.
Tekstens poesi og drama vækkes til live af Thure Lindhardts distinkte, nærværende læsning og indhylles i sakrale klaverklange, analoge synthesizere og
elektroniske lydlandskaber fremkaldt kvadrofonisk fra alle kirkens fire hjørner. Se omtale af Højsangen overfor...
Thure Lindhardt fik sit gennembrud i 2000 med filmen ”Her i nærheden”
hvor han spillede overfor Ghita Nørby. Siden har han medvirket i adskillige film, bl.a. ”Nordkraft” - ”Flammen og Citronen” - TV-serier som ”Edderkoppen” - ”Rejseholdet” og ”Broen”. Senest har han medvirket i den
populære serie ”Badehotellet”.
Søren Gemmer er solistuddannet pianist og komponist fra Rytmisk Musikkonservatorium og arbejder i et spænd mellem moderne akustisk jazz
og elektronisk improvisations musik. Han har arbejdet med bl.a. Palle
Mikkelborg, DR Big Band og Jørgen Leth. Forestillingen varer en time.
Der er gratis entré.
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Højsangen

Når skuespilleren Thure Lindhardt og musikeren / komponisten Søren
Gemmer gæster Hover Kirke med opsætningen ” KOM, LAD OS LØBE”,
så er det Højsangen fra Det Gamle Testamente, de fortolker. Men hvad er
Højsangen?
Højsangen er en lidenskabelig skildring af kærlighed og erotik.
Det gammeltestamentlige skrift Højsangen rummer en hel unik skildring af
kærligheden for kærlighedens egen skyld. lngen andre steder i Bibelen bliver
den sanselige og erotiske kærlighed mellem mennesker i samme grad lovprist.
Ville han blot give mig kys af sin mund !
Din elskov er dejligere end vin, dejligere end dine salvers duft.
Således indledes Højsangen i Det Gamle Testamente. Og dermed er tonen
slået an til den samling af kærlighedsdigte, som udgør Bibelens mest lidenskabelige og erotiske skrift.
Højsangen har undertitlen Salomons Højsang. Derfor har man traditionelt
ment, at dens forfatter er Det Gamle Testamentes Kong Salomon, som var
meget vis og derfor er blevet tilegnet en stor del af den gammeltestamentlige
visdomslitteratur. Ifølge forskere i Det Gamle Testamente er det dog næppe
ham, der er ophavsmand til Højsangen.
Hvor gamle digtene er, ved man ikke. Der er formentlig tale om brudstykker
af digte og sange som er blevet samlet omkring år 400 før Kristi fødsel.
Jeg er Sarons rose,
dalenes lilje.
Som en lilje blandt tidsler,
er min kæreste blandt unge piger.
Som et æbletræ blandt skovens træer,
er min elskede blandt unge mænd.
I hans skygge elsker jeg at sidde,
hans frugt er sød for min gane.
Sådan lyder de første vers i kapitel to ud af de i alt otte kapitler. Højsangen
er bygget op som en vekselsang mellem to elskende, kvinden Shulamit og
manden Salomo. Enkelte steder optræder også et kor af kvinder, der betegnes som Jerusalems døtre.
Nogle ser en slags handlingsforløb i de otte kapitler, hvor de elskende læn15

ges, mødes, skilles, bliver væk fra hinanden og finder sammen igen. Andre
lægger vægt på, at Højsangen først og fremmest beskriver kærligheden ud
fra forskellige vinkler. Den beskriver den elskede... den elskende og den
beskriver kærligheden selv.
Hvorfor er Højsangen i Bibelen?
Ja, fra tidlig tid har bibelkyndige kæmpet med at besvare det spørgsmål
og skriftet har været genstand for mange forsøg på fortolkning. Det er det
eneste skrift i Bibelen som tilsyneladende er helt isoleret fra gudsdyrkelse.
Det vækker dog ikke længere stor opsigt at hævde, at Højsangen faktisk er
det den giver sig ud for at være. Nemlig en skildring af kærligheden med
alt, hvad der hører den til. Og netop derved, indtager Højsangen en unik
plads i Bibelen.
Her er nemlig tale om kærlighed, som er til for sin egen skyld. Der er hverken tale om ægteskab eller forplantning som mål, men kærligheden selv.

Alle indlæg til Notabene skal sendes til følgende mailadresse:

notabene@baskerville-co.dk

Alt tekst sendes som et Word-dokument. Det optimale vil være,
at det kun er tekst og at evt. logoer, billeder og illustrationer vedhæftes
mailen særskilt og altså ikke indsat i teksten.
Logoer, billeder og illustrationer vedhæftes som JPG-filer.
PDF-filer modtages også gerne... man skal blot være opmærksom på,
at der som udgangspunkt, ikke kan redigeres i disse filer.
Baskerville&Co er meget gerne behjælpelig med vejledning herom.
Ring 7583 8322 eller skriv til ovenstående mail.
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Book gardinbussen • mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf. 75 80 34 34

Karsten Høgsborg
Tømrerfirmaet
Sjællandsgade 21 A - 7100 Vejle

Jacob 2266 9019
Karsten 2361 1202
2266 9019

Alt tømrer- og snedkerarbejde - Nybygninger
Tilbygninger - Ombygninger - Vinduesudskiftninger
khoegsborg@mail.dk - www.karstenhoegsborg.dk

Bedemænd Simon, Marianne, Søren, Anna, Kim, Connie og Ella
Uddannet og ISO9001-certificeret v/ Danske Bedemænd

Anbefalet af
Forbrugerrådet TÆNK

Gratis og uforpligtende vejledning vedr. Min sidste vilje & begravelsesopsparing
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Konfirmander - Hover og Grejsdal Kirker
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Hover Kirke, lørdag den
29. august 2020 kl. ?????

Hover Kirke, lørdag den
29. august 2020 kl. ?????

7. C - Petersmindeskolen

7. B - Petersmindeskolen

Magnus Hjerrild Vinter
Stephanie Søndberg Vernegren
Casper Stensgaard
Maja Rohde Andersen
Tobias Rørby Pripsøe
Sebastian Lerstrup Nielsen
Freje Zenker Mønsted
Mads-Emil Laursen
Benjamin Agerholm Kristiansen
Isabella Raabjerg Kirketerp
Aske Østerby Jeppesen
Oliver Graulund Holm
Anne Katrine Morais Hessel
Nanna Julius Hansen
Josefine Friis Dorph
Lasse Mønster Bjerrum
Victoria Louise Skovgaard Agerup

Ronja Mia Loklindt Larsen

Andrea Palm Neustrup
Andrea Louise Udbye Christiansen
Lucas Lindor Hundkjær Andersen
Sarah Hedegaard Gydesen
Johan Lundbjerg Petersen
Ida Svensk Rasmussen
Mikkel Navntoft Asmussen
Bjørn Stokholm Abildgaard
Magnus Møller Skovbjerg
Emma Frederikke Focke Rosted
Paulina Harloff
Karl Emil Bork Hansen
Lucas Toystrup Nielsen
Ida Jakobsgaard-Iversen
Benjamin Lorenzen Sønderup
Emil Hedegaard Jakobsen
Asbjørn Lind Holst
Victor Gravgaard Pedersen
Viktor Cort Iversen
Johan Lebech Storgaard
Frida Tønnes-Madsen
Kristian Petersen Stoffer

Hover Kirke, søndag den
30. august 2020 kl. ??????

Grejsdal Kirke, søndag den
30. august 2020 kl. ?????

7. A - Petersmindeskolen

Amanda Tegllund Enemark
Laura Wæhler Dalegaard
Alma Hvolby Karstenskov
Tina Aandstad Sørensen
Frederik Brill Stengaard
Natascha Hedegaard Andersen
Roar Skudstrup Kruse Jensen
Frida Stubben Brun

Troels Lillegaard Nielsen
Trine Lillegaard Nielsen
Marcus Elkjær Vernegren
Ninni Cecilia Hyllekvist Pedersen
Marius Kristoffer Bank Erbou
Asger Kronholm Pape Andersen
Sofus Lykke Christensen
Sarah Hinge White
Villads Debel Pedersen
Stine Würtz Skelkjær
Josefine Berg Hansen
Claes Agerbek Lomholt
Noah Obi Alexander Hauge
Otto Johannes Vesterlund Kragh
Luna Ida Smidt Dal
Mads August Toft Nielsen
Anton Sebastian Mølgaard
Anne Line Chol Rasmussen
Selina Lenschow Bjerring Daugaard
Jacob Rose
Jakob Roskvist Madsen
Liva Marie Sjøberg Gjerding
William Risager Voorhies
Leah Solum Enemark Poulsen
Maja Dam Nielsen
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Hover IF - Badmintonafdelingen
Spillested: Multihallen (4 baner) og Hallen (6 baner)
Petersmindehallen:
Mandag kl. 16.00 - 17.00 .......
Mandag kl. 17.00 - 18.00 .......
Onsdag kl. 16.00 - 17.00 ........
Onsdag kl. 17.00 - 18.00 ........
Onsdag kl. 18.00 - 19.00 ........
Onsdag kl. 19.00 - 20.00 ........
Onsdag kl. 20.00 - 21.00 ........
Onsdag kl. 21.00 - 22.00 ........
Fredag kl. 16.00 - 17.00 .........

Multihallen:

U9 + U11(1. – 2. kl.)
U17 (7. – 10. kl.)
U13 (3. – 4. kl.)
U15 (5. kl.)
U15 (6. kl.)
Baneleje Motionister
Onsdagsfjer / Seniorer
Baneleje Motionister
Teknik træning ungdom
(tilbydes som ekstra træning fra 5. klasse)

Onsdag kl. 18.30 - 22.30 ........ Baneleje Motionister
Trænere (Ungdom) ................ Flemming K. Buhl, Kristian Rosendal,
Sonny Nielsen, Thor Løvstad, Kim Nissen
Hjælpetrænere ........................ Stine Skelkjær og Ida Telling
Sæsonstart ............................... Uge 36 - 2020 (hold øje med Corona-nyt
på vores hjemmeside)
Sæsonafslutning ..................... Uge 12 - 2021
Ved baneleje booker man sig ind på en tid og har så sin egen bane i hele
sæsonen. Onsdagsfjer er et åbent hold for seniorer/øvede, hvor man møder
op og spiller med de øvrige fremmødte.
For ungdom (U9, U11, U13, U15, U17) tilmeldes max. 18 - 20 spillere pr.
tid.
Som noget nyt tilbydes ekstra teknisk træning for spillere fra 5. klasse og
op, som i forvejen er tilmeldt et ungdomshold.
Tilmelding for GAMLE medlemmer gennem badmintonafdelingens side
på Hover IF’s hjemmeside (www.hover-if.dk) fra mandag den 17. august
kl. 20.00.Der vil være en forklaring på hjemmesiden om, hvordan man
tilmelder sig.
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Tilmelding for NYE medlemmer gennem badmintonafdelingens side
på Hover IF’s hjemmeside (www.hover-if.dk) fra mandag d. 24. august
kl. 20.00. Der vil være en forklaring på hjemmesiden om, hvordan man
tilmelder sig.

GENERALFORSAMLING for gamle og nye medlemmer

onsdag den 19. august kl. 19.30 - 20.30 i Petersmindehallen. Foreningen
er vært ved en kop kaffe og kage.

Kontingent:

Børn/ungdomsspillere ..........
Onsdagsfjer/seniorer .............
Motionister .............................
Motionister .............................

kr. 400,- (født 2003 eller senere
kr. 500,kr. 1.400,- pr. bane (Multihallen)
kr. 1.600,- pr. bane (Petersmindehallen)

Folkelig forankring
Af Mogens Lützen - formand for Hover menighedsråd.
Jeg finder det helt naturligt, at man som aktiv samfundsborger engagerer
sig. Det kan være i skolens forældrebestyrelse, den lokale grundejerforening eller lokalråd - og hvorfor ikke også i menighedsrådet?
Folkekirken er en del af almindelige menneskers hverdag og skal være for
almindelige mennesker. Den er for vigtig til at overlade til snævre kirkelige
interesser.
Vi, som menighedsråd, overlader trygt forkyndelsen til vores
dygtige præster, men vi vil gerne forvalte kirkens midler
til glæde og gavn for alle folkekirkemedlemmer i sognet.
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Lokalidræt
Motion for seniorer i dagtimerne
Vi starter 7. september kl. 10.30 i Multi- og Petersmindehallen
ved Petersmindeskolen.
Hver mandag formiddag fra september til juni altså 9 måneder om året
har vi et godt tilbud til seniorer såvel herrer som damer, som har lyst til at
røre sig sammen med andre.
Det er Idræt i Dagtimerne (IID), der ifølge aftale med Hover Idrætsforening
og skolen, har etableret tilbuddet for seniorer på Uhrhøj og i Hover. Vi
startede februar 2006 og skal i gang med 16. sæson.
Da vi har fået begge haller til rådighed burde der ikke være nogen
begrænsninger på antal deltagere og forskellige aktiviteter. Vi mødes
omklædt kl.10.30 i Petersmindehallen og begynder med fællessang.
Herefter varmer vi kroppen op med enkle, men effektive øvelser, hvor
strækøvelser, kredsløbstræning og konditionstræning er elementer
i opvarmningen ledsaget af glad musik. Da vi alle er 60-99 årige er
programmet sammensat så man deltager i det omfang kroppens skavanker
kan følge med, men husk kroppen kan tåle mere end du tror.
Gymnastikken vil være afvekslende fra gang til gang. Efter en god ½ times
opvarmning er der åbnet mulighed for opstart af andre aktiviteter:
Gymnastik der vil være afvekslende fra gang til gang dog vil gulvøvelser
for mave, ryg og bækkenbund være et tilbud hver gang.
Motion på store bolde. Instruktør Tove.
Svømmesalen, der er åben fra kl. 11.00 til kl. 12.00 hvor Preben Lind er
livredder.

Følgende aktiviteter er selvstyrende:

Badminton, Tæppecurling, Bordtennis, Floorball, Senior-volleyball
(spilles på badmintonbane).
Det nye fitness-center er åbent fra kl. 11,00 til kl. 12,00.
Ønskes andre aktiviteter så vil vi være behjælpelig med igangsætning om
muligt.
Fortsættes side 24
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Fabrins Fodpleje & Velvære
Lægeeksamineret fodplejer

Anita Fabrin Lauritsen
Bjerregårdsvej 2
7300 Jelling

2659 2955

g hos
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ti
Hver ør Camilla
Fris Uhrhøj
på

Klinik i Vejle og Jelling

Vi udfører alt indenfor det søde køkken,
kager, desserter, værtindegaven eller
blot noget lækkert til kaffen...
- kig ind, vi har åbent:

Fredage kl. 10.00 til kl. 17.00
Lørdage kl. 10.00 til 12.30
OG når lanterne
er ude

La Nouvelle.dk

Jellingvej 106,
7100 Vejle
Telefon 28 55 01 17
jeanett@lanouvelle.dk

TØMRERFIRMA
Petersmindevej 59,
Uhrhøj, 7100 Vejle

BIL 40 80 10 06

Tlf. 75 83 02 95
dan@dk-toemrerfirma.dk
www.dk-toemrerfirma.dk
23

Efter aktiviteterne pakker vi sammen og mødes til kaffe/te, fællessang og
socialt samvær i hallens café.
Man lægger kr. 5,00 i en kasse og forsyner sig med kaffe/te og småkager,
husk selv at medbringe en kaffekop. Snakken går lystigt og sangbogen
bliver brugt flittigt.
Overskuddet fra kaffekassen bliver brugt til en årlig juleafslutning og en
sæsonafslutning om foråret. Man vælger selv fra gang til gang, hvad man
vil deltage i og hvor længe.
Er du ny, må du deltage et par gange inden du bestemmer dig for
medlemskab. Det koster 575,00 kr. for et år.
Der er 6 omklædningsrum i Petersmindehallen, så venligst brug dem, der
er nem adgang til toiletter.
Ud over instruktørerne er der nogle frivillige, som står til rådighed med
forefaldende ting.
Jørgen Strandgaard låser op, gør aktiviteter klar og tager imod tilmeldinger
samt medlemskontingent.
Et par friske deltagere laver kaffe og gør klar til hyggeligt samvær.
Er der noget du er i tvivl om og gerne vil have uddybet kan du ringe til
Jørgen.
Vi starter den 7. september og slutter medio maj 2021. Så er du så heldig
at være arbejdsfri senior så mød op. Vi skal nok tage
godt imod dig.

Med sportslig hilsen
Koordinator til IID Vejle
Jørgen Strandgaard tlf. 5098 7613
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Bliv synlig i lokalområdet
Tlf. 75 72 36 46
www.grbf.dk
info@grbf.dk
Grejsdalsvej 265
Vejle

Leif Kramer

Tegn en
annonce i Notabene
Kontakt Gitte K. Hornung
på telefon 4141 2660
mail: gitth@vejle.dk

Bente Lorenzen

Vi svarer altid
Tlf 75 72 36 46
Se mere på www.grbf.dk
info@grbf.dk

Jellingvej 101 7100 Vejle
Tlf 2544 4500 FB: Hjertebageriet
Mail: hjertebageriet.vejle@gmail.com

Grejsdalsvej 265
7100 Vejle

SKAL VI SÆLGE
DIN BOLIG?
Vi udleverer pjecerne "Min sidste vilje",
"Elysium begravelsesopsparing"
og børnebogen "Hvor går man hen"

KONTAKT OS FOR EN GRATIS SALGS- OG MARKEDSVURDERING™

Estate Bolig Vejle
EJENDOMSMÆGLER MDE

Tlf.: 7571 1616
7100@estate.dk
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Trædballe Skov & Have Service
Morten Aarup · Skoventreprenør · Anlægsgartner
Frederikshøjvej 98 · 7100 Vejle
Tlf. 75 83 15 21 · Bil 40 76 55 53 · www.tshs.dk

vi mener det,
vi laver ...

TRÆFÆLDNING · BELÆGNING · BEPLANTNING
GRÆSPLÆNER · VEDLIGEHOLD OG ANLÆG
GRUBNING · FRÆSNING · SNERYDNING · SALTNING

Din lokale
gardinmand
på Uhrhøj
Velkommen til
en verden med stærke
designløsninger
og kvalitetstryksager
Ring til Carsten
Tlf: 25 15 17 00

www.baskerville-co.dk

Baskerville&Co
GRAFISK PRODUKTION A / S

Hjulmagervej 13A . 7100 Vejle

7583 8322

CaFi

Gardiner
Gardiner som du ønsker det.

cafigardiner.dk






Islandsvej 7 . 7100 Vejle . Tlf. 7680 1080 . www.artusbyg.dk
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Børnehaver:
Børnehuset Gaia, Gaiavej 1, 7100 Vejle. Tlf. 7681 8520.
Børnehuset Sommerfuglen, Jellingvej 13, 7100 Vejle. Tlf. 3214 9198.
Børnegården Uhrhøj, Tlf. 7582 8955.
Grejsdalens Børnehus, Børnehave, Grejsdalsvej 155 A, 7100 Vejle.
Tlf. 7681 8910. Formand for forældrebestyrelsen: Henrik Olesen.
Grejsdalens Fritidscenter, Grejsdalsvej 155 B, 7100 Vejle. Tlf. 2023 4097.
Udlejning af festsalen: Telefontid mandag og torsdag kl. 18.30-20.00.
Træffetid i hallen: Mandag kl. 18.30-19.00.
Petersmindehallen:
Halinspektør Peter Østergaard. Tlf. 4045 8267. Stadion- og haladministration:
Tlf. 7681 5753.
Grejsdalshallen:
Grejsdalsvej 155 B. Halassistent Bjarne Hansen. Tlf. 2266 6500.
Vejle Kommune: Tlf. 7681 0000.
Ekspeditionstid for samtlige kontorer: Mandag-onsdag: 9.00-15.00.
Torsdag: 9.00-17.00. Fredag: 9.00-14.00. Lørdag lukket.
Senior service område nord:
Senior service område nord: Områdekontor, Sofievej 2-4. Tlf. 7681 7700.
Plejecenter Hovergården, Storegårdsvej 102, 7100 Vejle.
Centerleder Mette Hundahl. Tlf. 7681 7801 / 2080 1250. E-mail: mehje@vejle.dk
Dagcenter 9-16: Tlf. 7681 7802 / 4044 5034
Café Oasen:
Tlf. 3038 6316
Afd. 100 A-C: Tlf. 7681 7812
Afd. 102 B-D: Tlf. 7681 7811
Hjemmeside: www.hovergaarden.vejle.dk
Distrikt praktisk bistand: Tlf. 2551 8801
Den kommunale dagpleje: Område nord. Tlf. 7681 5210.
Foreninger:
KFUM-spejderne “Dalfolket” Tlf. 2216 0288. E-mail: gruppeleder@dalfolket.dk
Hjemmeside: www.dalfolket.dk
Hover Idrætsforening: Formand: Leif Nygård, Saturnvej 15. Tlf. 6162 1379.
E-mail: lnj@bovia.dk - Hjemmeside: www.hover-if.dk
Klubhuset Reden: Tlf. 7583 2343.
Fortsættes på bagsiden.
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AKT 69: Lehna Holm, Vestavej 2. Tlf. 6020 7506. E-mail: akt69@tunet.dk
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug: Tommy Kristensen,
Bolundvej 1 A, Tlf. 7735 0883. E-mail: mail@grejsdalen.dk
Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv, Grejsdal Skole, Skrædderbakken 8.
Formand Mette Sørensen. Tlf. 2332 1733.
www.grejsdal-lokalhistoriske-arkiv.dk - grejsdallokalarkiv@gmail.com
Grundejerforeningen Bakkelyparken: Benny Rydbirk, Bakkelyparken 31 B.
Grundejerforeningen Nedergaard: Lars Bendixen.
Hover Uhrhøj Kogræsserforening: Formand Egon Fabricius, Ceresvej 5,
7100 Vejle. Tlf. 4131 4825.
Trædballe-Uhrhøj Antennefore.: Tlf. 7572 4904. E-mail: tunet@tunet.dk
www.tunantenne.dk - Service TV-signal: 4332 4700, Bredbånd: 7070 4040.
UhRe Lokalråd: Formand Jørgen Otto Kongerslev. Tlf. +45 6071 8951.
E-mail: mail@uhrelokal.dk - Hjemmeside: www.uhrelokal.dk
www.facebook.com/UhReLokalraad

Redaktionen:
Ansvarshavende redaktør Simon Nørgaard Skaugen.
Notabenes hjemmeside: www.sognebladet-notabene.dk
Henvendelse vedr. annoncering bedes rettet til: Gitte K. Hornung,
Jellingvej 12 A, 7100 Vejle. Tlf. 4141 2660. E-mail: gitth@vejle.dk
Simon N. Skaugen, Hover Kirkevej 76, 7100 Vejle. Mobil 3071 3110.
Gitte K. Hornung, Jellingvej 12 A, 7100 Vejle. Tlf. 4141 2660.
Claus Rasmussen, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle. Tlf. 7582 6198.
Leif Nygård, Saturnvej 15. Tlf. 6162 1379.
Notabene udkommer 6 gange årligt.
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