SOGNEBLADET

NR. 6

DECEMBER/JANUAR

HOVER SOGNEBLAD

Skole, kirke, institutioner og foreninger
i Hover og Grejsdalen

2020/21

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. 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: Bettina Rod Nørholt. 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. 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.
2

Hover Kirke - december 2020

Tid / Præst

Søndag den 6. december, 2. søndag i advent ...........................
Luk. 21, 25-36 - De ni læsninger
Søndag den 20. december, 4. søndag i advent .........................
Johs. 1, 19-28
Torsdag den 24. december, For børnefamilier ..........................
Torsdag den 24. december, Juleaften ........................................
Luk. 2, 1-14 - Matt. 1, 18-25
Fredag den 25. december, Juledag .............................................
Johs. 1, 1-14
Søndag den 27. december, Julesøndag .....................................
Matt. 2, 13-23

kl. 10.30 Skaugen

Hover Kirke - januar 2021

Tid / Præst

Fredag den 1. januar, Nytårsdag ................................................
Luk. 2, 21 - Nytårskaffe
Lørdag den 9. januar - Dåbslørdag ...........................................
Søndag den 10. januar, 1. søndag efter hellig 3 konger ..........
Luk. 2, 41-52
Søndag den 17. januar, 2. søndag efter hellig 3 konger ..........
Johs. 2, 1-11
Søndag den 24. januar, sidste søndag efter hellig 3 konger ...
Matt. 17, 1-9
Søndag den 31. januar, Septuagesima .......................................
Matt. 20, 1-16

kl. 16.00 Skaugen

kl. 10.30 Kønig
kl. 10.00 og 11.30
kl. 14.00 Skaugen
kl. 15.30 Skaugen
kl. 10.30 Kønig
kl. 10.30 Skaugen

kl. 10.00 Skaugen
kl. 10.30 Skaugen
kl. 09.00 Skaugen
kl. 10.30 Kønig
kl. 09.00 Kønig
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Gudstjenesteliste

Grejsdal Kirke - december 2020

Tid / Præst

Søndag den 6. december, 2. søndag i advent ...........................
Luk. 21, 25-36 - De ni læsninger
Søndag den 13. december, 3. søndag i advent .........................
Matt. 11, 2-10 - Luciaoptog
Torsdag den 24. december, Juleaften ........................................
Luk. 2, 1-14 - Matt. 1, 18-25

kl. 09.00 Skaugen

Lørdag den 26. december, 2. juledag ........................................
Matt. 10, 32-42

kl. 10.30 Skaugen
kl. 13.30 Kønig
kl. 14.30 Kønig
kl. 15.30 Kønig
kl. 10.30 Skaugen

Grejsdal Kirke - januar 2021

Tid / Præst

Søndag den 3. januar, hellig 3 konger søndag .........................
Matt. 2, 1-12
Søndag den 10. januar, 1. søndag efter hellig 3 konger ..........
Luk. 2, 41-52
Søndag den 17. januar, 2. søndag efter hellig 3 konger ..........
Johs. 2, 1-11
Søndag den 24. januar, sidste søndag efter hellig 3 konger ....
Matt. 17, 1-9
Søndag den 31. januar, Septuagesima .......................................
Matt. 20, 1-16

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

Præstens hjørne
Min mormor var en meget from kvinde. Det havde hun ikke altid været,
men blev det, da hun kom i 40´erne. Hun levede meget efter de jødiske
forskrifter og den jødiske levevis, og det kunne indimellem godt virke lidt
besynderligt, eftersom hun ikke var jøde.
Men noget der gjorde indtryk på mig var, at hun holdt sabbatten. Hun sørgede for at få alt arbejde, også det huslige arbejde, gjort inden solnedgang
fredag, og så arbejdede hun ikke før lørdag ved solnedgang.
Når jeg pisker af sted alle ugens dage, tænker jeg indimellem på det. Da jeg
var yngre syntes jeg, at det var en underlig skik, men jo ældre jeg bliver, og
jo mere travlt jeg får, desto mere mening giver det, at holde en dag hellig.
I vores kristne kontekst er søndagen helligdag og hviledag, men som tiden
går bliver dens særstatus mindre og mindre.
Jeg mener: Er vores telefoner og pc’er ikke lige så tændte søndag som alle
de andre dage? Det er ikke bare præster og sygehuspersonale etc., der arbejder om søndagen, det tror jeg faktisk de fleste af os gør i større eller
mindre grad. Og selv om vores søndagsarbejde ikke har noget med vores
lønarbejde at gøre, så er der mange, der bruger søndagen til bl.a.at købe
ind, eller lave mad til flere dage, så den kommende uge kan blive lidt lettere.
Prøv bare at tage en tur forbi de åbne supermarkeder en søndag. Det BUGNER som regel med folk, og flere tilbud om søndagen! Jeg gør det også
selv indimellem, men jeg øver mig i IKKE at gøre det, fordi vi mere end
nogensinde før, har brug for en dag, hvor vi lader op, også mentalt og det
kan man bl.a. gøre ved at gå i kirke.
I den forbindelse kom jeg til at tænke på nogle gamle metaforer (sproglige
udtryk) for en kirke.
Man kan for det første kalde kirken for ”et helle”. For et helle er et sted i
trafikken, hvor man kan stå i et øjeblik og være i fred. Et sted midt i færdslen, hvor man kan standse op og være sig selv. Man kommer ganske vist
Fortsættes næste side
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ingen vegne sådan i fysisk forstand, men man klarer trafikkens udfordringer bedre, efter et ophold på ”hellen”.
Man kan også kalde kirken for ”et åndehul”. Et åndehul er i sin oprindelige
forstand en åbning i isen, hvor sælen søger hen en gang imellem. De udretter ikke noget dèr. Det hårde arbejde med at skaffe sig nødvendig føde
foregår MELLEM åndehullerne, men hvis sælerne vil leve, må de hen og
ånde i åndehullerne en gang imellem.
Man kan også kalde kirken for ”et fristed”. ”Et fristed” er et begreb i den
danske retstradition. Her måtte en fredløs, en fordømt eller en udstødt
hverken anholdes eller dræbes. Kirken var med andre ord et fristed for
den dømte. Et fristed hvor hverdagens krav ikke gjaldt. Et fristed hvor de
nådesløse fordringer var sat ud af kraft.
Kirken er altså en helle, et åndehul og et fristed, hvor alle hverdagens fordringer er sat ud af kraft. Et sted hvor vi kan komme, som dem vi er, uden
at skulle leve op til de nådesløse krav, der ellers stilles til os af en på mange
måder ubønhørlig hverdag.
Måske kommer vi ikke i umiddelbar betragtning nogen vegne, men færdslen i livet ville være anderledes umenneskelig, hvis der ingen heller eller
kirker var.
Julen, som vi nærmer os, er om noget et tidspunkt, der giver et åndehul
og en helle, selv om det for mange også er en travl tid. For budskabet, der
lyder i julen er:
At der er et sted hos Gud - hvor vi hører til, som dem vi er. Et sted, hvor vi
ikke skal arbejde på at være perfekte eller nyttige. Et sted hvor vi kan være.
BARE VÆRE. Jesus kom for at fortælle os om det og om det sted. Lad det
være os et åndehul, vi kan søge hen til, også når vi er ved helt at miste modet og pusten... midt i denne jul i coronaens skygge.
Jeanette Boye Kønig
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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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Grejsdalens Grundejerforening
og Antennelaug
afholder juletræsfest i Grejsdalens Fritidscenter

Søndag den 6. december fra kl. 14.00 til kl. 17.00
Musik og nissefamilie
Vand - øl - kaffe- brød og pølser kan købes
Amerikansk lotteri
Af hensyn til de forsigtighedsprincipper, der gør sig gældende i december
i forhold til Corona, skal vi have en forhåndstelmelding.
Der kan være begrænsninger på deltagerantal og aktiviteter på dagen.
Posebilletter á kr. 30,00 skal bestilles senest den 1. december ved
tilmelding til juletræsfesten med navnene på de børn, der skal have
juleposer og de voksne, der deltager sammen med børnene.
Tilmelding til Jan Olsen via mail til: jr@grejsdalen.dk eller tlf. 2289 4156
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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
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Kirkens aktiviteter
Torsdag den 10. december kl. 14.00 - 16.00

Torsdagstræf holder juleafslutning i Grejsdal kirke og sognehus.
Der vil være gløgg og æbleskiver, underholdning og bankospil.
Alle er velkomne. Det koster kr. 20,00.

Ny sæson med torsdagstræf - januar 2021
Torsdag den 14. januar 2021

Så får vi igen besøg af Keld Kortermann Sterlø. Overskriften denne
gang er: Historien om baggårdspumaen, Otto Brandenburg!
De fleste danskere, fra 30 år og opefter, kan huske Otto Brandenburg som
sanger, skuespiller og superstjerne med speciale i To lys og en masse succes. Dette er dog kun overfladen i denne spændende persons liv. I Keld
Kortermann Sterløs musikalske foredrag om Otto Brandenburg, dykker
han dybere ned i Otto Brandenburgs liv med mange op- og nedture. Han
(Otto) har sunget, sanset og fortolket et utal af sange og skuespil og heldigvis efterladt en stor skat af sange, film- og TV-roller, som vi stadig kan nyde
godt af. Men ikke mange kender ret meget til hans omtumlede liv udenfor
rampelyset - men dette og meget mere, får du indblik i, i Keld Kortermann
Sterløs foredrag, hvor Keld også fortolker flere af Otto’s kendte og måske
mindre kendte sange.

Torsdag den 28. januar 2021

Under overskriften ”Fra ateist til troende katolik - en trosrejse med stop
i Rumænien, Syrien, Tyskland og Kokkedal”, får vi besøg af journalist
og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.
Fra et ungdomsliv som ateist til et voksenliv som troende kristen - først
som medlem af folkekirken, siden som katolik. Malene Fenger-Grøndahl
fortæller i dette foredrag om sin troesrejse. Om hvordan Gud har virket
ind på hendes liv og hvilke overvejelser har hun gjort sig undervejs. Om
sine møder med mennesker og miljøet i Mellemøsten og Europa, som har
haft afgørende betydning for hendes vej - og om helgener, forbøn og inspiration fra klosterlivets spiritualitet.
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Advent - med Corona

Desværre kan vi ikke, som vanligt, festliggøre adventstiden med børnekor
og krybbespil i gudstjenesten. De ni læsninger opføres både i Grejsdal og i
Hover kirke. Derfor mød op og deltag. Der er plads og tryghed i kirkerne.

1. søndag i advent, den 29. november

Hover kirke kl. 09.00 og i Grejsdal kirke kl. 10.30 (Kønig).
Kl. 12.00 synger børnekoret i Grejsdal kirke ved en lille intimkoncert for
forældre og menighed. Der er begrænset plads..!

2. søndag i advent, den 6. december

Grejsdal kirke kl. 09.00 og i Hover kirke kl. 10.30 (Skaugen)
Ved begge tjenester opføres ”De ni læsninger”. Fløjtenist Susanne Bechmann medvirker.

3. søndag i advent, den 13. december

Grejsdal kirke kl. 10.30 (Skaugen)
Det er Luciadag og koret optræder med Luciaoptog i starten af gudstjenesten.

4. søndag i advent, den 20. december

Hover kirke kl. 10.30 (Kønig)
Denne 4. søndag i advent, er en helt almindelig højmesse.

Juleaften: I år bliver der i alt 7 gudstjenester juleaftensdag!
Hover kirke for børnefamilier kl. 10.00 og kl. 11.30
Hover kirke v. Simon Nørgaard Skaugen kl. 14.00 og kl. 15.30
Grejsdal kirke v. Jeanette Boye Kønig kl. 13.30 - 14.30 og kl. 15.30

Tilmelding til gudstjeneste juleaften...
På sognets hjemmeside åbner vi for tilmelding den 10. december. Mere
information på vores hjemmeside kommer op start december.
Det bliver korte gudstjenester på 25-30 min. Vi opfordrer til, at man venter
med at møde op til 10 min. før gudstjenesten. Derved kan kirkegængerne
fra den forrige tjeneste nå at komme væk fra parkeringspladsen, inden de
næste kommer. Vi skal ligeledes gøre rent i kirken og lufte ud mellem hver
tjeneste.
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Coronaregler i kirken:
Vi sidder på hver anden række. Der skal være 2 meter mellem, når vi synger. Dog må familie sidde tæt sammen. Derfor kan det være svært at sige,
hvor mange der kan komme ind i kirken. For det kommer an på, hvor
mange familier der kommer..!
MEN MAX ANTAL er i begge kirker 60 personer. HUSK mundbind, når
du går ud og ind af kirken - HUSK at spritte hænder.
Bliv hjemme hvis du hoster, eller på anden måde føler dig syg.

Velkommen til babysalmesang i Hover Kirke
Tirsdag den 19. januar kl. 10.00 begynder en ny omgang babysalmesang i Hover 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 måneder.
Det foregår hver tirsdag (undtagelse er uge 7 og uge 13) til og med den 11.
maj. På grund af corona er det i skrivende stund 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 sig ind i vores facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/310686836158599/
Giv venligst her en besked om deltagelse den pågældende onsdag. Ligeledes vil dér også her blive givet påmindelser om babysalmesang og evt.
ændring. 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! Kom og vær med til en hyggelig formiddag og ta’ gerne din mødregruppe med!
Har du spørgsmål, så kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Maria
Hoffmann Roed, mr@hover-grejsdal-kirker.dk eller på tlf. 5150 0695.
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Book gardinbussen • mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf. 75 80 34 34

Tømrerfirmaet
Karsten Høgsborg ApS
2266 9019
v/ Jacob Filholm
khoegsborg@mail.dk - www.karstenhoegsborg.dk

Alt tømrerog snedkerarbejde...
Nybygninger
Tilbygninger
Ombygninger
Vinduesudskiftninger

Sponsor for

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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Jul i fællesskab...

I år fejres juleaften både i i Missionshuset, Olgavej 14 og i Vor Frelsers
Kirkehus, Strandgade 2 A. 1. juledag kun i Missionshuset. De fire bysogne,
Nørremarken, Sct. Nicolai, Vor Frelser og Sct. Johannes står for arrangementerne i samarbejde med mange frivillige.
Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab..!
Indbydelserne kan afhentes hos et af de fire kordegnekontorer. Tilmelding
senest torsdag den 17. december - med angivelse af, hvor mange man ønsker at deltage. Det koster kr. 40,00 pr. person pr. dag, dog er det gratis for
børn under 15 år.
I år har vi brug for endnu flere hænder, så har du lyst til at være frivillig
juleaften eller juledag, skal du rette henvendelse til diakonipræst Signe
Toft, tlf. 2940 3925.

Menighedsplejen ved Hover og Grejsdal kirker uddeler julehjælp
i form af julekurve. Julehjælpen uddeles efter ansøgning, der sendes til:

hover.sognvejle@km.dk
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Fabrins Fodpleje & Velvære
Lægeeksamineret fodplejer

Anita Fabrin Lauritsen
Bjerregårdsvej 2 - 7300 Jelling

2659 2955
Klinik i Hørup, Jelling

TØMRERFIRMA
Petersmindevej 59,
Uhrhøj, 7100 Vejle

BIL 40 80 10 06

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

Bliv synlig
i lokalområdet
Tegn en
annonce i Notabene
Kontakt Gitte K. Hornung
på telefon 4141 2660
mail: gitth@vejle.dk
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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 udgangapunkt, ikke kan redigeres i disse filer.
Baskerville&Co er meget gerne behjælpelig med vejledning herom.
Ring 7583 8322 eller skriv til ovenstående mail.

Café Oasen

Oasen er et tilbud til alle...
Her kan man komme og købe lækker mad, samt deltage i hyggeligt
samvær med andre.

Café Oasen tilbyder:

Dagens hovedret - Biret - Smørrebrød - Salat - Frisk bagværk.
Der kan købes gavekort til Café Oasen. Smørrebrød og varme retter kan
købes med hjem ved bestilling. Køkkenet bager forskelligt brød, kage og
småkager. Kom og se om der er noget der frister.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 til 14.00. Tlf. 3038 6316
OBS..! Ved arrangementer er det vigtigt, at bestille i forvejen
grundet indkøb af varer.
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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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Fra Petersmindehallen
Caféen i Petersmindehallen er kommet godt fra start
I godt et år har cafeen i Petersmindehallen været i gang. Hver aften mandag – torsdag står frivillige på skift i cafeen fra kl. 17-21.30 og serverer grillede sandwich, franske hotdogs og litervis af slushice. Kunderne er både
idrætsudøvere, der mødes efter træning i enten Petersmindehallen eller
multihallen eller nogle af de mange børn og unge, der kommer i ungdomsklubben inden ved siden af, eller bare kigger op forbi for at hænge ud med
vennerne.
Når der er stævner, kampe eller andre arrangementer i hallen holder cafeen også åben efter behov.
En af de frivillige i cafeen
er Linda Hindskov Lindsted. Lindas egne børn
er flyttet hjemmefra, så
hvorfor har hun lyst til at
hjælpe til i cafeen, ”jeg synes, det er dejligt at komme herop og lære nogle af
de børn og unge at kende,
som jeg jo ellers ikke møder længere”. Linda har været frivillig i cafeen i snart et år. Det var da hun
var til et fodboldstævne i hallen for at se et af sine børnebørn spille, at hun
så, at cafeen søgte frivillige.
”Det er nemt at være frivillig i cafeen. Man vælger selv sine vagter fra uge
til uge, og alt er gjort let og tilgængeligt. Jeg her er næsten en gang om
ugen”, siger Linda.
Hvis man har lyst til at være frivillig, vil der altid være en oplæring først.
Derudover er der sat vejledninger op til alle maskiner og serveringer. Nogle frivillige vil gerne komme i ugedagene, mens andre foretrækker at melde
ind til weekendarrangementer. En typisk vagt er 2 eller 3 timer ad gangen.
Ingen har faste vagter.
Cafeen har valgt en løsning til vagtplanlægning, der foregår elektronisk, så
de frivillige via telefon eller pc selv løbende kan følge med i, hvilke vagter
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der er ledige, og hvilke de måske allerede har taget. En af de andre frivillige
er Poul Jørgensen. Hans nu store drenge kommer stadig i hallen og i fitnescentret i hallen. ”Jeg er frivillig, fordi jeg synes det er hyggeligt, og jeg kan
godt lide at følge med i de unge og deres udvikling”.
Poul er en af dem, der altid har været frivillig ”det
ligger nok sådan lidt i min
opdragelse”, griner han.
”Men helt ærligt, så er det
jo også bare nogle dejlige
unge mennesker, vi har
her på Uhrhøj”.
Selvom vi er en god flok
på 25-30 frivillige i alle
aldre, så kan vi godt bruge
lidt flere. For jo flere vi er,
jo lettere bliver det for alle at kunne vælge vagter til og fra, som det passer
ind vores forskellige hverdage.
Vi lover dig – der bliver ikke drevet rovdrift på nogen. Til gengæld kan du
være med til at gøre en forskel for livet i hallen.
Så hvis du har lyst til at høre mere om at være frivillig i cafeen i Petersmindehallen, er du velkommen til enten af kontakte cafeen på mail:
petersmindecafe@gmail.com eller ringe til formanden for cafeudvalget:
Birthe Navntoft på tlf. 3092 2166.
Skrevet af Birthe Navntoft,
formand for cafeudvalget, Petersmindehallen

Bliv synlig i lokalområdet
Tegn en annonce i Notabene
Kontakt Gitte K. Hornung
på telefon 4141 2660 - mail: gitth@vejle.dk
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AKT69
Støtteforeningen AKT69, som i 50 år har støttet ungdomsarbejdet i Hover
IF, er på generalforsamlingen den 21. oktober 2020 desværre nedlagt.
Bestyrelsen - hvor de fleste har siddet i bestyrelsen de sidste 10 år - har
valgt at trække sig og der var ingen personer, der stillede op til de ledige
poster.
Jeg vil gerne på vegne af AKT69 sige mange tak for den opbakning støtteforeningen har fået igennem alle 50 år.
I foreningens vedtægter står, at foreningens pengemidler skal tilfalde Hover Idrætsforening. AKT69 besluttede dog på falderebet at yde ”Kunststofbaneprojektet” et tilskud på 35.000 kr. Foreningens resterende beløb på
små 40.000 kr. overføres til Hover Idrætsforeningen.
AKT69
Lehna Holm
p.v.a. bestyrelsen

Det nye menighedsråd
Fra 1. søndag i advent er følgende personer medlemmer af menighedsrådet for en 2-årig periode:
Anna-Marie Christensen - Lene Christiansen Tommy Bundgaard Kristensen Thomas Frovin Moesgaard-Christensen - Rene Dahl Brorson Casper Bergholdt H. Andersen - Leif Nygaard Jensen Jan Olsen - Rasmus Lyngroes Fladmose
Der skal lyde en stor TAK til afgående menighedsrådsmedlemmer for deres store arbejdsindsats de sidste 4 år. En særlig TAK til den afgående formand Mogens Lützen, der har været medlem af menighedsrådet de sidste
24 år..! Heraf de sidste 20 år som formand.
Mogens har med stor flid, både som almindelig kirkegænger og som formand, gjort et stort stykke arbejde for Hover sogn.
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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
21

Redaktionen ønsker alle
Notabene’s læsere
en rigtig glædelig jul
samt et godt og
lykkebringende nytår...

Udgivelse af Notabene
Der er deadline den første i ulige måneder og
udgivelse fra sidste onsdag i samme måned:
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Deadline for stof til redaktionen		

Udgivelsesdato

Nr. 1 ...............................
Nr. 2 ...............................
Nr. 3 ...............................
Nr. 4 ...............................
Nr. 5 ...............................
Nr. 6 ...............................

27. januar 2021
29. marts 2021
27. maj 2021
28. juli 2021
29. september 2021
26. november 2021

1. januar 2021		
1. marts 2021		
1. maj 2021		
1. juli 2021		
1. september 2021
1. november 2021

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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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.

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.

Nr. 1 -2021 februar/marts:
Deadline for stof til redaktionen:
1. januar 2021				

Udgivelsesdato:
27. januar 2021

Indlæg skal sendes i elektronisk form til: notabene@baskerville-co.dk
Grafisk Produktion: Baskerville&Co, Vejle, 7583 8322

