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Kom og se vores udvalg
i butikken

Åbningstider:
Mandag - Torsdag kl. 9-16,00
Fredag kl. 9-15,00
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HOVBORG UNGDOMS- OG
IDRÆTSFORENING

Nr. 4 34. årgang Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
:Thomas Matthesen 4160 1134
:Tove Burkal 6154 2574

Kasserer :Dorte Povlsen 7538 8350
:Kurt Vad Sørensen 7539 6201

Udvalgsformænd:
Badminton : Tina Jensen 3025 6149
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326
Fest : Martin Geiser 2331 2517
Fitness : Lasse Hansen 6126 7476
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 7539 6201
Friluft : Forretningsudvalget
Gymnastik : Maiken Vad Tobiasen 2145 3166
Håndbold : Forretningsudvalget
Kroket : Erik Hansen 7539 6317
Teater : Holger Larsen 7539 6501
Tennis : Christian Christiansen 2426 7694
Hovborg Rytterklub: Jane Kjærsvang 2498 6449

Redaktionen : Ingrid Roed 5151 2822

: Susanne Alexandersen 7516 8197

Stof til næste nummer af bladet sendes

senest fredag den 17. maj 2013

Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller
Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på E-mail til
begge adresser:

i.e.roed@gmail.com og brianogsusanne@mail.dk

Dette billede kan ikke vises i øjeblikket.

mailto:i.e.roed@gmail.com
mailto:brianogsusanne@mail.dk


Dette billede kan ikke vises i øjeblikket.

HOVBORG

KIRKE
Sognepræster:
Maj Brit Hvid Christensen
(kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Østergade 21, 6650 Brørup
Tlf.: 75 38 12 62
mbhc@km.dk

Kristen Skriver Frandsen Sognepræst (barselsvikar for
Helle Nørby Jensen) Træffes efter aftale på
præstekontoret Faurskovvej 9, Lindknud, eller kommer
gerne hjem.
Mob. 23 60 76 34
ksf@sognekonsulent.dk

Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer,
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende
sognepræst.
Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret i
Brørup tirsdag – fredag kl.9.00-12.00
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
19Fridag: Onsdag

mailto:mbhc@km.dk
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HOVBORG KIRKE

Gudstjenester maj 2013

Hovborg

Kirke

Lindknud

Kirke

Brørup gl

Kirke

Johannes-

kirken

5. maj 5.søn.e.påske 10.30KSF 9.00KSF 9.00 +

11.00

*MHC

9. maj Kr.Himmelfart 9.00 KSF 10.30 KSF

12. maj 6.søn.e.påske 9.00MHC 10.30MHC 10.30KSF

19. maj Pinsedag 10.30KSF 9.00KSF 10.30MHC

20. maj 2.pinsedag Fælles provstigudstjeneste på Sønderskov Slot kl.11.00

- Agner Frandsen

26. maj Trinitatis 9.00KSF 10.30KSF

31. maj 17.30

MHC***

2.juni 1.søn. e.trin 9.00MHC** 10.30MHC

**

* Konfirmation ** De ny pastoratslogoer tages brug *** Børnekirke

MHC = Maj Brit Hvid Christensen
KSF = Kristen Skriver Frandsen
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HOVBORG KIRKE

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

Præsentation af nye logoer for kirkerne i Brørup – Lindknud

- Hovborg pastorat .

Vi glæder os til at kunne præsentere kirkernes nye logoer, og det vil ske efter

følgende gudstjenester:

Søndag d. 2. juni kl. 9 Lindknud Kirke og kl. 10.30 Johanneskirken.

Søndag d. 9. juni kl. 9 Hovborg Kirke og kl. 10.30. Brørup gl. Kirke.

Menighedsrådene.

*********************

Lindknud- og Hovborg Kirker
- KIRKEKORETS FORÅRSKONCERTER -

Af hensyn til de medvirkendes øvning åbnes dørene først 20 minutter inden

koncerterne, som finder sted:

Hovborg Kirke, tirsdag d. 14. maj kl. 19.30

Lindknud Kirke, torsdag d. 16. maj kl. 19.30

Der er fri entré og alle er velkomne.
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HOVBORG KIRKE

Sangstafet i Hovborg Kirke

Sangaften omkring den nye højskolesangbog

Onsdag d. 29. maj kl. 19.30

Johanne og Jørgen Jørgensen

har valgt aftenens sange

- Der er fri entre og alle er velkomne -
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HOVBORG KIRKE

Brørup- Lindknud- Hovborg Menighedsråd indbyder til

Fælles sogneudflugt til Ribe.
Torsdag d. 6.juni 2013.

Vi får en guidet rundtur i Domkirken og Ribes gamle bydel.

Derefter kaffe på Restaurant Kammerslusen, hvor vi møder en ny

guide, som fortæller om vadehavet og slusen.

Afgang fra Hovborg Kirke kl. 12.00

Afgang fra Lindknud Kirke kl. 12.15.

Afgang fra Johanneskirken kl. 12.40.

Forventet hjemkomst: ca. kl.18.00
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet og senest d. 21. maj til

Eva Burkal: tlf. 61542527.

Hvis du er kørestolsbruger, så gør venligst opmærksom på det ved

tilmeldingen.



25

HOVBORG KIRKE

Kirkekorets forårskoncerter

Kirkekorets forårskoncerter er præget af den norske dirigent og

komponist Tore W. Aas, som i 1988 dannede Oslo Gospel Choir.

Kirkekoret opfører uddrag fra hans Gloria - et værk i 10 satser, som i

formen knytter an til den klassiske kirkemusiktradition. Tonesproget er

moderne, inspireret af den ny rytmiske musik - men med et helt særligt

præg af nordiske klange. Koret planlægger en samlet opførelse

sammen med voksenkoret og med en professionel rytmegruppe i

december 2013. Ved forårskoncerten præsenterer vi som forsmag 4 af

satserne.

Korskolen synger 3 davidssalmer, ligeledes komponeret af Tore W Aas.

De stammer fra ”Livets Kilde, 12 Davidssalmer”, som udkom på CD i

2012, som en del af et større projekt han er i gang med: Een

davidssalme til hver søndag i kirkeåret.

Ved koncerten synger kirkekoret desuden 3 af de nye salmer, som blev

optaget i 2005 udgaven af salmebogen. Og endedlig bliver der er en

slags uropførelse af 3 Englesange af Gregers Kirkelund. Englesangene

er tænkt både som et samlet værk i 3 satser, og som enkeltsatser, der

kan synges som præ- og postludier ved gudstjenester. Vi har tidligere

præsenteret Englesangene enkeltvis. Ved forårskoncerten opfører vi

den samlede udgave.

Af hensyn til de medvirkendes øvning åbnes dørene først 20 minutter

inden koncerterne.

Der er fri entré til koncerterne, som finder sted:

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30 i Hovborg Kirke

Torsdag d. 16. maj kl. 19.30 i Lindknud Kirke



26

NYT FRA HUIF

Så kom der omsider mildere vejr efter en lang vinter. Både tennis,

kroket, petanque, cykling, fodbold og rytterne glæder sig helt sikkert til

at vejret tillader en større aktivitet. De forskellige udendørs aktiviteter,

er måske for nogen, i skarp konkurrence med havearbejdet, det har

dog svært ved at hamle op med de sociale fordele som

sportsaktiviteterne giver.

Derudover køre billard og fitness videre for fuld styrke.

I weekenden den 6. & 7. april var der fodbold-/

håndboldopstartsweekend for børn. Cirka 60 børn i forskellige aldre

blev indkvarteret kl. 13 i Lindknudhallen. Lørdagen bød på masser af

leg og boldspil. En klovn sørgede for ”skadede” spillere og

underholdning. Efter en eftermiddagspause var der orienteringsløb

inden det var spisetid og så var der indendørs gymnastik og leg. Sidst

på aftenen var der hygge og popcorn. Igennem hele weekenden var

der en hoppeborg til stor glæde for alle børnene og søndag morgen

blev der pakket sammen hvorefter det gik hjemad.

Weekenden er et glimrende billede på det gode samarbejde der er

mellem HUIF og LGU. Børnene færdes sammen på Holmeåskolen, og

derfor er dette helt naturlige samspil mellem de to foreninger, et godt

tegn, på et vigtigt samspil for vores foreninger, hvor lokale ildsjæle fra

både HUIF og LGU, sikre en vellykket weekend for børnene.

I den forløbende måned har flere af de indendørs aktiviteter afholdt

sæsonafslutning, mandag den 15.april havde badminton afslutning med

forskellige blandede hold hvor der helt sikkert blev konkurreret ivrigt

efterfulgt af kåringen af turneringsvindere og derefter samvær. Også

zumba har haft afslutning hvor der var sved på panden efterfulgt af

hyggeligt samvær.

Thomas Mattesen

Dette billede kan ikke vises i øjeblikket.
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U5 træning i Lindknud om onsdagen

Sæsonens første kamp for Hovknud mod Brørup på Hovborg stadium

onsdag d.17/4
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FITNESS

tilbyder i sommerperioden 2013:

I ugerne 17-26 fra ’Huset’, alle er

velkomne uanset niveau (også helt

nye løbere ).
Nu hvor de fleste holdaktiviteterne er

afsluttet, oprettes der løbetræning

udendørs. Ønsket er at dele i hold med

henblik på at kunne deltagelse i Hovborg løbet på hhv. 5 og 10 km i

byfestugen uge 26.

Der løbes med løbetrænere ugentligt, dagene aftales ved tilmelding

og intro søndag d. 28. april kl. 15.00 i Huset 

Nærmere info og tilmelding til Anita Nielsen på tlf.: 21493914

Mandage og torsdage kl. 6 – 6.45, voksenhold, fra 15 år

Der holdes kun 3 ugers sommerferiepause
Instr.: Kristina Vissing/Edwin van Kouwen

Bemærk:

Gratis

deltagelse,

så mød

endelig op
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FITNESS

Åbningstider: alle dage kl. 6-22.00, fra 15 år.

Nyt medlemskab; kontakt en instruktør og aftal en instruktørtime.

Genåbning; betal og kontakt Lasse på tlf.: 61267476 for aktivering af

brik.

Bank: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse reg.nr. 9690

Konto nr. 0000578061

Helårs: kr. 1200,-

Halvårs: kr. 800,-

Pensionist halvårs: kr. 500,- (kl.

6.00-16.00)

Nøglebrik kr. 100,-
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BYFEST

Vi vil fra festudvalget gerne løfte sløret for, hvad årets tema er for
byfesten. Temaet bliver Middelalder. Så I kan allerede nu begynde at
forberede kostumer, bordpynt mm.

Torsdag aften efter løb og pølsebord holder vi teltet åben for
raffelturnering og baren er selvfølgelig også åben.

I ølteltet fredag spiller Laura – som har lovet at gi’ den gas med sing-a-
long songs.

Lørdag bliver der mulighed en tur på hesteryg.

Lørdag aften kommer ”Håndlangerne” og spiller op i teltet. Bandet er
et 4-mands orkester, så vi garanterer en rigtig god fest.

For børnene er der gøgl, sjov og ballade søndag med Gøgler Kaj.

Vi er allerede nu i gang med at lave bemandingslister, så hvis du gerne
vil gi’ en hånd med i løbet af ugen, så ring/sms til Anne – 26176316,
Betina – 60191517, Dorte – 30226052.

Det endelige program bliver sendt ud med HUIF-bladet i juni måned.

Vi glæder os til at se jer i uge 26.
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FODBOLD

Hovborg/Lindknud fodbold

Så kom foråret endelig til Danmark, alle vores fodboldspillere er lukket

på de noget græsmagre baner. U- 9 og U-8 drenge træner mandage kl.

16.30 – 17.45 i Lindknud, trænere: Robert Samsing og Tommy Nielsen,

hjælpetræner Henrik Nielsen. Piger U – 8 til U – 11 træner tirsdage i

Lindknud kl. 17.00 – 18.00. Træner Alex Didriksen. Børnebold

(håndboldafdelingen) for børn fra 4 – 6 år onsdag kl. 16.30- 17.30 i

Lindknud. Samme aldersgruppe, for de der gerne vil spille fodbold

træner onsdag i Lindknud kl. 16.30 – 17.30. Træner Kurt V.

Fredagstræning foregår stadig i Hovborg hver fredag, børn fra 4 – 6 år

afhentes i børnehaven kl. 13.00 og afleveres igen kl. 14.15. Alle øvrige

årgange piger og drenge træner fra 14.15 til 16.30. Bus transport fra

Lindknud skole kl. 13.50.Trænere Kurt V. og Mads Burkal.

Damesenior træner hver onsdag i Lindknud kl. 18.30, oldboys og

veteran træner ikke længere,når turneringen starter, der er kampe

onsdag og torsdag for disse hold. Kontaktpersoner/holdledere Kim

Rehmeier, Alex Didriksen og Niels Chr. Hansen. Der kunne godt bruges

lidt flere spillere her, så hold jer endelig ikke tilbage.

Fodboldudvalget.
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FODBOLD

Opstartsweekend håndbold og fodbold

Håndbold og fodboldudvalgene i Hovborg og Lindknud, har i

samarbejde afviklet opstartsweekend for begge sportsgrene i og

omkring Lindknud hallen/stadion. Der deltog 57 friske børn fra 0 klasse

op til 5 klasse. Der blev inden saftevands/kage pausen kl. 15.30, spillet

en masse håndbold og fodbold på forskellige baner, hvor alle rokerede

rundt og afprøvede begge sportsgrene. Efter pausen var der opgaveløb

rundt i det rekreative område omkring stadion, hvor holdene blev

blandet med både store børn og mindre børn.

Der var både vandtransport med trillebør op og ned af bakke,

skattejagt i høstak, æggekast,bakkebowling, hastighedsmåling af skud

mod mål osv. !

8.45 var der aftensmad, igen tilberedt af dygtige hjælpere, som da

eftermiddagspausen blev afholdt med hjemmebagte boller og kage,

som forældrene havde afleveret sammen med børnene. Der blev taget

for sig af retterne, alle var meget sultne efter dagens strabadser. Efter

aftensmaden blev der slæbt redskaber frem i hallen og familien Holm

underholdt børnene med en masse gymnastiklege. Efter godt en times

sjov underholdning, blev der serveret is og kage, der blev lavet popcorn

og den lovede film blev sat på, men desværre, efter mange forgæves

forsøg måtte filmen opgives på grund af tekniske vanskeligheder. Der

blev hygget på andre måder, så ved 23.00 tiden faldt de første i søvn

og ved midnatstid var der ro i hallen.
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FODBOLD

Kl. 7. 00 næste morgen begyndte de morgenfriske at røre på sig, men

nye frivillige stod klar til at servicere med morgenmad efterhånden

som søvnen blev gnedet ud af øjnene, hoppeborgen blev pustet op

igen og indtaget af børn på ny. Forældrene begyndte at afhente børn

og oppakning og efter oprydningen kunne vi i udvalgene se tilbage på

en rigtig sjov weekend. Stor tak til alle hjælpere, kagebagere, kokke,

Lindknud Brugs for al den gode frugt, Bo plan for udlån af hoppeborg

osv.

Håndbold og fodboldudvalget i Lindknud og Hovborg
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LOKALRÅD

Lokalrådet

Den 4. marts blev der afholdt inspirations aften for alle foreninger i Hovborg.

Ca. 35 personer fra foreningerne deltog i mødet med overskriften:

”fremtidens lokalsamfund”. Mødet blev ledet af konsulent Bent Nicolajsen fra

Rødding. Bent satte sammen med deltagerne fokus på bl.a. samspil mellem

foreningerne, foreningslivet og hvordan vi gerne vil have, at foreningslivet i

Hovborg ser ud om 5 år.

Alt i alt en inspirerende aften med gode ideer og tanker. Dejligt at så mange

foreningers bestyrelsesmedlemmer ville deltage og bidrage med deres ideer.

Forældrerådet i Regnbuen og Lokalrådet inviterede til fællesspisning den 7.

marts. Hovborg kro sørgede for menuen som bestod af ris og kylling i

karrysovs. Til dessert var der gammeldags isvafler med guf. Lige noget for

børnene og vist også for de fleste voksne.

Oprydningsdagen i Hovborg blev afviklet den 6. april, efter at være blevet

udsat pga. vintervejret. Tak for indsatsen.

Danish Crowns medarbejdere var den 7. april på besøg i Vejen Kommune.

Lokalrådene i Holsted, Lindknud, Føvling, Glejbjerg og Hovborg var inviteret til

Vejen Idrætscenter. Her var der mulighed for at have en stand og fortælle lidt

om hvad byerne kan byde på. Lene Kamp fortalte de interesseret om

Hovborg.

Medlemmer af Lokalrådet:

Nicolaj Pedersen, nicolaj@okogris.dk

Benny Jensen, benny@bj-agro.dk

Jesper Mikkelsen, 7@mikkelsen.mail.dk

Dorthe Matthesen, vorbassevej@sol.dk

Dikkie Van Mourik, nedergaard@van-mourik.dk

Kirsten Bruun, kp.bruun@gmail.com

Børge Nielsen, bon@lro.dk

Gitte Olsen, gitte@hovborg.net Lokalrådet

mailto:gitte@hovborg.net
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ARBEJDSDAG I HUSET

Lørdag den. 4. maj er der igen arbejdsdag i Huset.

Vi mødes kl. 8.30 til rundstykker.

Vi skal rydde op og male indendørs,

samt gøre udendørs havearbejde.

Alle er velkomne, til en hyggelig formiddag.

Vi slutter af med middagsmad ca. kl. 12.30

Håber vi ses!

http://www.canstockphoto.dk/file_view.php?id=2945945
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LOKALARKIV

Lørdag den 4. maj 2013

Kl. 19.00

Mindehøjtidelighed i Klelund

Plantage

(ved mindestenen).

Traditionen tro mindes vi de faldne allierede fra anden verdenskrig,

hvor et fly forulykkede i Klelund Plantage. Det er et af de meget få

arrangementer der afholdes netop den 4. maj.

Tale ved Borgmester Egon Fræhr. Helle og Tony spiller musik til de

sange der synges.

Efter mindehøjtideligheden i Klelund Plantage, er der kaffe i ”Huset”

Hovborg.

Efter kaffen vil Knud Andreasen fra Varde Lokalhistoriske Arkiv fortælle

om allierede flyvninger over Danmark under 2. verdenskrig. Herunder

de mange nedskydninger, hvoraf ét var det engelske bombefly, der

styrtede ned i Klelund Plantage den 26. februar 1944.

Knud Andreasen er medarbejder ved ”Historisk Samling for

Besættelsestiden” Esbjerg.

Velmødt Hovborg lokalhistoriske Arkiv og Lokalrådet.
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HOLMEÅSKOLEN

CYKELSPONSORLØB – 4. og 5. KLASSE, HOLMEÅSKOLEN D. 24. MAJ
KL. VED HUSET/HALLEN I HOVBORG kl. 16.00

VI SKAL TIL SVERIGE PÅ LEJRTUR EFTER SOMMERFERIEN. I DEN
FORBINDELSE AFHOLDER VI CYKELSPONSORLØB FOR AT TJENE PENGE
TIL TUREN

FRA KL. 16.00 – 16.30 TAGER VI IMOD SPONSORAFTALER
KLASSERNE DELES IND I 2 HOLD OG HVERT HOLD KØRER 2 X ½ TIME.
LØBET SKYDES I GANG KL. 16.30.
VI SØRGER FOR AT DU KAN KØBE DIN AFTENSMAD,
ØL/VAND/KAGE/KAFFE/GEISERS GRILLPØLER M/BRØD.

DER SÆLGES LODDER TIL AMERIKANSK LOTTERI.

DU KAN BETALE MED KONTANTER OG DANKORT.

KOM OG STØT VORES TUR OG VI SØRGER FOR EN HYGGELIG
EFTERMIDDAG

HILSEN
OS ALLE I 4. OG 5. KLASSE PÅ HOLMEÅSKOLEN

Kontaktperson omkring arrangementet: Mona Osther - 25365077
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HOLMEÅSKOLEN

Stiftende generalforsamling i Holmeåskolens
Støtteforening.

Tirsdag den 28.maj kl. 19.00 i ”Huset” i Hovborg.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Hvorfor en støtteforening.

 Iværksættergruppen orienterer om baggrund for ønsket om

denne forening.

 Støtteforeningen for Dejbjerg skole fortæller om deres

støtteforening.

3. Vedtagelse af Vedtægter for foreningen.

Iværksættergruppen medbringer forslag til vedtægter.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er flere kandidater, der er villige til at opstille, men flere

kandidater til valget er selvfølgelig meget velkomne.

5. Valg af bestyrelsessuppleanter

6. Valg af bilagskontrollanter

7. Eventuelt

Vi håber på stort fremmøde.
På iværksættergruppens vegne
Elisabeth Hansen
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Ved generalforsamlingen den 10. april var der genvalg over hele linjen.

Så bestyrelsen fortsætter som hidtil.

Der er planlagt følgende arrangementer:

Onsdag den 15. maj er der arrangeret en eftermiddagstur til

Knudepunktet i Vejen. Mødetidspunkt i Vejen er kl. 13,30. Der vil være

rundvisning og der bydes på kaffe og kage.

Pris for det hele 30 kr.

Samkørsel fra Brugsen kl. 13,00.

Tilmelding senest den 13. maj på tlf. 75 39 63 17 eller 75 39 60 89

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onsdag den 26. juni går turen til Wellings landsbymuseum i Mejlby ved

Lintrup. Indgang kl. 19,00. Denne aften er der underholdning ved De

Hylende Hunde. Der vil også være rundvisning plus kaffebord.

Entre til museet 60 kr.

Tilmelding senest den 24. juni på tlf. 75 39 63 17 eller 75 39 60 89.

Samkørsel fra Brugsen kl. 18,15.
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KROKET

Aftentræningen er begyndt. Det vil sige tirsdag og torsdag fra. kl. 18,00. Hvis

der evt. er nogen nye, der vil med, er de hjertelig velkommen.

Turneringen starter 6. eller 7. maj afhængig af, hvilket hold der spilles på. Vi

har igen 4 holdt tilmeldt.

PETANQUE

Der har været røster fremme om, at det er forkerte dage, vi arrangerer spillet

på. Derfor vil jeg gerne, at de der er interesseret i at spille, ringer til mig, så

kan vi måske finde en fælles dag, der passer flere. Det er jo sjovere, at spille,

hvis der spilles på flere baner samtidig. Banerne står ellers til fri afbenyttelse

igen i år. Erik Hansen tlf. 75 39 63 17

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

MANGE TAK

til alle, der støttede Kræftens Bekæmpelse ved indsamlingen søndag d. 7.
april 2013.

Der blev indsamlet 5826,25 kr. i Hovborg.

Et flot resultat.

Også en MEGET STOR tak jer, der ville ”stemme dørklokker”.
Det er altid nemt at finde indsamlere i Hovborg, og det er vi rigtig glade for.

Med venlig hilsen Dagny Boisen og Birthe Hansen.
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HOVBORG RYTTERKLUB

tilbyder nu noget nyt!

10 turs kort til ridning

Kunne du tænke dig at gå til ridning? Tror du ridning kunne blive din
nye fritidsaktivitet?

Vi tilbyder nye og uerfarne ryttere et ti turs kort, så de på den måde kan
se om ridning er noget for dem. Èn tur svarer til 30 minutters
undervisning.

Ridningen vil foregå lørdag eller søndag alt afhængig af tilmeldinger.
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HOVBORG RYTTERKLUB

Pris: 300 kroner (kræver ikke kontingent betaling) Den første gang er
gratis.

Finder du ud af, at ridning er noget for dig, kan man melde sig til på en af de
hold vi har kørende i hverdagen, som er med mere personlig undervisning.

Kontakt os:

Jane Kærsvang Formand tlf.: 24986449

Wiebren Benedicktus kasserer tlf.: 21638667

Linda Pedersen Kasserer tlf 28696855

Stævne Hovborg Rytterklub

D. 4. maj afholdes dressur stævne i forskellig klasse til både pony og heste.
Stævnet afholdes på Hovborg Ridecenter Lindegårdsvej 1 6682 Hovborg.

Alle er velkommen
Undervejs er der pauser med mulighed for at købe bl.a. kaffe&kage
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KUNSTFORRENING
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KUNSTFORRENING
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HOVBORG INVEST

Generalforsamling

I

Hovborg Invest

Onsdag den 15. maj kl 19.00

I Aktivitets Huset Hovborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle velkomne til at komme og høre om Hovborg invest´s fremtid og

planer.

Af hensyn til kaffe, beder vi om tilmelding senest den 10 maj på e-mail:

nicolaj@okogris.dk eller tlf 20144751

mailto:nicolaj@okogris.dk
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Stenager Økogris
Lisbeth og Nicolaj Pedersen

Hovborgvej 84

6682 Hovborg

SOFARI SØNDAG D. 26. MAJ 2013 KL. 11-14,

PÅ STENAGER ØKOGRIS.

Kom og oplev en dag i økogrisens liv!

Få en rundvisning i farremarken – og se hvordan de mindste grise

nyder at løbe rundt på marken.

Klap en gris – der vil være mulighed for at komme helt tæt på nogle af

de mindste grise.

Vær med til at fodre dyrene – se hvad dyrene får at spise og vær med

når det sker.

Prøv en tur i traktoren – der vil være mulighed for at komme med ud

at køre en lille tur i traktoren.

Leg i halmen – vi laver en legeplads i halmladen for de mindste

besøgende.

Smag en økopølse – der vil være mulighed for at købe en økopølse til

frokost.

Madkurv – I er velkommen til at medbringe frokostkurven og slå jer

ned i det grønne.

HUSK – gummistøvler og ellers tøj der passer til vejret.
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Mange tak for den store deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen i

januar/februar 2013. En særlig tak for de gode forslag og kommentarer,

som tjener som inspiration til forbedringer.

Dagli’ Brugsen, Hovborg

Ressourcebank/Idé kasse

I forbindelse med Hovborg Brugsforenings generalforsamling d. 20. marts i

år, blev der foreslået at lave en ressourcebank eller Idé kasse. Dette synes

vi i bestyrelsen lyder som en rigtig god idé.

Ressourcebanken er tænkt som en hjælp hånd til Brugsen, og kan f.eks.

bestå af hjælp ved arbejdsaftener, status, en køretur til renovationen med

affald, forslag til ugentlig madopskrift og meget, meget mere.

Så kære Hov-borger, hvis det er dig vi må kontakte, når der er brug for en

ekstra hånd, så aflever talonen nederst på siden eller henvend dig til Jeppe

i Brugsen med navn og telefonnummer, samt evt. områder du kunne

tænke dig at give en håndsrækning i.

Hilsen

Bestyrelsen for Hovborg Brugsforening.

----------------------------------------------------------

Navn og telefonnummer

_____________________________________________________

Evt. område
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PRÆMIESPIL

Maj 2013:

1. Præmie: kr. 200,-

39 Aase & Egon Jespersen Holmeåvænget 20 6682 Hovborg

2. Præmie: kr. 150,-

389 Vivi Lie Holmeåvænget 13 6682 Hovborg

3. Præmie: kr. 100,-

93 Egon Knudsen Lundgårdvej 77 7250 Hejnsvig

4. Præmie: kr. 50,-

101 Kasper Brink Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg

347 Tonni Larsen Torpet 152 6682 Hovborg

180 Karin Madsen Krøgebækvej 17 6682 Hovborg

296 Maje Jacobsen Engparken 6 6682 Hovborg

369 Elly Wittendorff Baldersbækvej 12 6682 Hovborg

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4 6682 Hovborg

132 Ingrid Nielsen Høllundvej 6 6682 Hovborg

306 Else Bremer Engparken 9 6682 Hovborg

248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64 7250 Hejnsvig

43 Jytte Rønne Sandagervej 7 6682 Hovborg

187 Kirsten Sandø Holmeåvænget 24 6682 Hovborg

31 Jeef Gotthardsen Holmeåvænget 44 6682 Hovborg

18 Frederik K. Bech Høllundvej 9 6682 Hovborg

210 Ejner Roed Okslundvej 1 6682 Hovborg

344 Niels H Nissen Jasminparken 65 6760 Ribe

278 Bodil Hansen Kroskoven 10 6682 Hovborg

377 Trine & Ditte Ravn Lindevej 9 6682 Hovborg

396 Mark Bech Høllundvej 9 6682 Hovborg

190 Boye Thorsen Grønagervej 2b 6682 Hovborg

253 Jørgen Herskind Vorbassevej 13 6682 Hovborg

125 Alex Andersen Høllundvej 5 6682 Hovborg

333 Ove Jeppesen Holmeåvænget 17 6682 Hovborg

159 Nicolai Kammersgård Baldersbækvej 2 6682 Hovborg
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AKTIVITETSKALENDER

03.05.13 Kl. 17,00 Pileflet-kursus, Gallerie,t Lindevej 5, Kunstforeningen

04.05.13 Kl. 8,30 Arbejdsdag i Huset.

04.05.13 Kl. 19,00 Mindehøjtidlighed, Klelund Plantage ved mindestenen

04.05.13 Ridestævne på Hovborg Ridecenter

06.05.13 Møde i Lokalrådet

08.05.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

09.05.13 Kl. 09,00 Pileflet-kursus, Galleriet, Lindevej 5, Kunstforening

14.05.13 Kl. 19,30 Forårskoncert Hovborg Kirke

15.05.13 Kl. 13,30 Tur til Knudepunktet, Husholdningsforeningen

15.05.13 Kl. 19,00 Generalforsamling i Hovborg Invest i Huset

16.05.13 Kl. 19,30 Forårskoncert Lindknud Kirke

24.05.13 Kl. 16,00 Cykelsponsorløb for 4.og 5. klasser ved Huset

25.05.13 Kl. 10,00 Raku kursus, Galleriet Lindevej 5, Kunstforeningen.

26.05.13 Besøg hos Wellings landsbymuseum.

26.05.13 Kl. 11,00 Sofari, Lisbeth og Nicolaj, Hovborgvej 84

28.05.13 Kl. 19,00 Stiftende generalfor. Holmeåskolens støttefor. i Huset

28.05.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset

29.05.13 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke

02.06.13 Præsentation af nyt kirkelogo, Lindknud og Johanneskirken

03.06.13 Møde i Lokalrådet.

06.06.13 Sogneudflugt til Ribe og Kammerslusen.

.
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AKTIVITETSKALENDER

09.06.13 Kl. 10,00 Raku kursus, Galleriet Lindevej 5, Kunstforeningen

09.06.13 Præsentation af nyt kirkelogo, Hovborg og Brørup gl. kirke

24.06.13 Kl. 19,30 Koncert Annette Bo Nielsen og Gunhild Donslund,

Hovborg Kirke.

26.06.13 Kl. 19,00 Tur til Wellings landsbymuseum, Husholdningsforening

21.08.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

08.09.13 Søndagsfræs i Hovborg Aktivitetshus.

06.11.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

24.11.13 Søndagsfræs i Lindknud Hallen

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til

aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 5151 2822 eller Susanne

Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 18 i bladet.
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Samværsdage på Bøgevang maj/juni 2013

Onsdag den 1. maj kl. 13.00 – 16.00.
Vi besøger Letbæk Plast ved Tistrup og hører om deres
produktion. Pris 40 kr. for kørsel. Letbæk Plast giver kaffen.
Tilmelding senest 29. april.

Onsdag den 8. maj kl. 14.00 – 16.00.
Spilledag – vi satser på dejligt vejr, så petanquebane og stigegolf
m.m. kan komme i brug.
Ellers holder vi os til Wii, kort og stigegolf m.m. indenfor

Onsdag den 15. maj kl. 19.00:
Forårsfest med middag og underholding.
Edel Bruun med døtre og barnebarn kommer.
Pris 135 kr. Tilmelding senest 13. maj.

Onsdag den 22. maj kl. 14.00 – 16.00
Vi synger sommeren i møde. Bent Svarre holder ønskekoncert,
så der er mulighed for at få sunget din yndlingssommersang.

Onsdag den 29. maj kl. 14.00 – 16.00
Tur til Baldersbæk. Pris 40 kr. for kaffe og kørsel.
Tilmelding senest 27. maj. Pris for kaffe og kørsel 40 kr.

Onsdag den 5. juni kl. 14.00 – 16.00
Det er Grundslovdag, så vi kører ud i det danske landskab med
kaffekurven. Velkommen i det grønne.
Tilmelding senest 3. juni. Pris for kaffe og kørsel 40 kr.

Onsdag den 12. juni kl. 14.00 – 16.00
Vi går en tur om i Oplevelsesskoven med kaffekurven.
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Samværsdage på Bøgevang maj/juni 2013

Onsdag den 19. juni kl. 8.45 – 16.30
Tur til Fredericia. Vi skal besøge en Falckstation, en Brandstation
og prøve at spille naturgolf. Naturgolf kræver ingen golfkørekort,
alle kan være med, og vi låner køllerne.
Vores Falck-tekniker Erling Bang Andersen er med os hele dagen
og har skaffet os beværtning hele dagen, så vi kan gøre denne dag
for 50 kr. til kørsel.
NB: Tilmelding nødvendig ugen før altså senest 13. juni.

Onsdag den 26. juni kl. 12.00
Spis sammen dag. Menuen er stegt flæsk med nye kartofler og
persillesovs, og så runder vi af med jordbær og fløde.
Tilmelding senest 24. juni Pris 50 kr.

Der er ingen samværsonsdage i juli måned.

Brugergruppen 75388009/ Kirsten 20433787
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INDLEVERINGSFRISTER

2013
Fredag den 17. maj Blad udkommer i uge 22
Fredag den 19. juli Blad udkommer i uge 31
Fredag den 16. aug. Blad udkommer i uge 35
Fredag den 20. sept. Blad udkommer i uge 40
Fredag den 18. okt. Blad udkommer i uge 44
Fredag den 15. nov. Blad udkommer i uge 48

www.kxp.dk – Så bliver det vist ikke meget bedre..

http://www.kxp.dk/
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Malerfirmaet DOFAM Farver

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE
OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester.

Totalløsning Køb af maling +
malerarbejde

Samarbejdsløsning Hjælp selv med at
male

Gør-det-selv løsning Køb af maling
m.m.

Mester kommer selv.

Gratis rådgivning.
Altid frisk med en god pris.

Forhandler af produkter fra Dyrup og Nordsjö.
Medlem af Malernes Garantiordning.

Malerfirmaet DOFAM Farver
v/Peder Andersen
Donslundvej 11, Donslund
7250 Hejnsvig.

Tlr.nr. 23460430
dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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HUSK OGSÅ AT ALLE ARRANGEMENTER KAN SES PÅ

www.hovborg.net

www.lindknud.net

----------------------------

Redskaber til kagebagning og -dekoration

Hovborgvej 73, Hovborg - www.dinkage.dk

http://www.dinkage.dk/
http://www.hovborg.net/
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Salon Heidi
Herre og dame frisør

Nørregade 7, 6670 Holsted
Tlf. 75392102
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Åbningstider:

Alle ugens dage

7.30 - 18.00

April, maj, juni,

juli og august:

Alle ugens dage

7.30 – 20.00

• Tank billig OK benzin og støt HUIF hver gang

• Tips og lotto

• Håndkøbsmedicin fra Holsted Apotek

• Postbutik alle hverdage fra 7.30 - 16.00

• GLS pakkeservice

• Der er altid spændende tilbud på vores nethandel side

www.coop.dk. Vi vil gerne bestille varen for dig

• Aflever tøj til rensning

• Vi tager altid imod bestilling på buketter og lignende

• Salg og ombytning af gasflasker

• Salg af ure og batteriskift

• Tlf.: 75 39 60 03

• E-mail: 03304@coop.dk

http://www.coop.dk/
mailto:03304@coop.dk
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Hovborg El-service
v. Bo Nørgaard

Aut. El-installatør

Tlf: 2484 3456

----------------------------------------------------------

Alle former for el-arbejde udføres.

------------------------------------------------
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