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Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller
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HOVBORG

KIRKE

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

Helle Nørby Jensen, Faurskovvej 9, Lindknud,
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 80 31
henj@km.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:
Aage Storm Nielsen, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Tirsdag

mailto:mbhc@km.dk
mailto:henj@km.dk
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HOVBORG KIRKE

Gudstjenesteliste for Lindknud og Hovborg Kirker

Dato Lindknud Hovborg

Torsdag 16,30 Fyraftensgudstj.

10. februar Ingen (HN)

Sidste s.e.h.3.k. 14,00

13. februar Ingen (HN)

Seksagesima 11,00

27. februar Ingen (HN)

Fastelavn 14,00

6. marts Ingen (MHC)

1.s.i fasten 9.30

13. marts Ingen (MHC)
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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 Lindknud Kirke.

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

---------
FYRAFTENSGUDSTJENESTE

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR

KL. 16,30
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HOVBORG KIRKE

Nyt fra præsterne:

Meget nyt sker omkring Hovborg kirke. Som bekendt blev Hovborg kirke

pr. 1. november 2010 en del af et nyt fælles pastorat med Lindknud og

Brørup, hvilket betyder, at sognet ikke kun har én præst, men to præster,

der begge skal virke i både Brørup, Lindknud og Hovborg. Konkret betyder

det, at I vil møde begge præster på tværs af sognegrænserne, hvor vi vil

have vores gang og virke i de tre sognes fire kirker.

Situationen er endnu meget ny for os alle, og vi skal alle finde os tilrette

med de nye forhold, som rummer både udfordringer og muligheder. Mere

konkret vil ændringerne i den kommende tid kunne mærkes i kirken, hvor

forskellige gudstjenestetider og højmesseliturgier (dvs. formen på

gudstjenesten) vil blive prøvet af, så vi sammen kan finde en fælles

fremtid for kirken til menighedens bedste.

Vi ser begge meget frem til at lære jer alle bedre at kende og glæder os til

samarbejdet i 2011.

Maj Brit Hvid Christensen og Helle Nørby
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NYT FRA HUIF

Ved årsskiftet overvejer man lige, hvad det nye år vil bringe. Og heldigvis kan

vi ofte glæde os til at komme i gang med det nye år. Men udkastet til en ny

skolestruktur, der (hvis den bliver vedtaget) vil medføre store ændringer her i

området, har givet glæden et skår. Hvis skolen lukkes, vil det på den ene eller

den anden måde påvirke os alle.

Skolen er omdrejningspunkt om rigtig mange aktiviteter både i og udenfor

skoletiden. Den skaber et meget stort sammenhold i området, og det er vi alle

afhængige af. Splittes børnene op på flere forskellige skoler, risikerer vi, at

deres lokale netværk forsvinder. En del vil sandsynligvis få kammerater på den

nye skole og følge dem til aktiviteter der. Dermed risikerer vi, at vi her ikke

længere er nok til at holde vore fritidsaktiviteter i gang. Og det vil gå ud over

de, der vælger at bruge vore lokale aktiviteter. Lukker skolen kommer

ydermere de problemer, der opstår i forbindelse med transport til og fra

fritidsaktiviteter, til legekammerater mm., hvis man ikke tager skolebussen

hjem efter sidste time, … for der bliver måske ikke timedrift for busserne hele

dagen … og aftenen.

Og vil et område uden skole overhovedet være interessant for tilflyttere med

eller uden børn?

Det er med bekymrede miner vi i HUIF afventer byrådets afgørelse. Deres

beslutning kan få fatale konsekvenser for os og de andre byer, der står til at

miste skolen. Men vi håber på en lykkelig udgang på sagen.

Udvalgsmedlemmerne i HUIF har været i gang med at tegne / gentegne

annoncer til HUIF-bladet, og vi er meget glade for den store velvilje og støtte,

vi møder hos annoncørerne. Så må vi jo huske at støtte den anden vej. Vi er

meget taknemmelige for, at Erik gratis omdeler bladet i byen, og vi har en
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aftale med 6. klasse om at omdele på landet. Det er Eva Burkal der står for

det. Der er enkelte, der får bladet tilsendt, men med den bebudede stigning af

porto, vil vi overveje, om nogle af dem vil blive bedt om at betale portoen. I

øvrigt ligger bladet på ”www.hovborg.net”

HUIF’s præmiespilsælgere har været i gang, og det er glædeligt, at der fortsat

er stor opbakning til præmiespillet. Sælgerne bruger en del tid på opgaven, for

det er lige med at ramme et tidspunkt, hvor de kan træffe folk hjemme … og

hvor de har kontanter i huset.. Tak til jer der støtter HUIF ved at deltage i

præmiespillet, og en stor tak til sælgerne for deres ihærdige indsats. Er der

spørgsmål vedrørende præmiespillet, er det nu Tove og Dorte fra

hovedudvalget, der sammen med Theodor Starup og Mogens Nielsen styrer

spillet. Selv om halvdelen af beløbet går til præmier, så bliver der alligevel et

pænt beløb til foreningen.

Tirsdag den 22. februar holdes generalforsamling i Huset. Selv om fitness er et

udvalg under HUIF, skal de ifølge reglerne for DGI’s og Dansk Idrætsforbunds

”foreningsfitness” holde deres egen generalforsamling. Det foregår i praksis

ved, at Hovborg Fitness holder generalforsamling kl. 18.30, og HUIF’s

generalforsamling begynder kl. 19.30. Vi forventer, at en time er tilstrækkelig

for Hovborg Fitness. Begge generalforsamlinger er annonceret her i bladet.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og det er her, du for

alvor har mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Derfor opfordrer vi

kraftigt til, at du møder op. Det er vigtigt for os at vide, hvordan

medlemmerne ønsker foreningen skal drives, så den kan leve op til de krav og

forventninger, som vi har til vores og vore børns fritid.
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Efter generalforsamlingerne byder HUIF på landgangsbrød, så det burde i sig

selv være motivation nok til at møde op. Skrækken for at møde op og blive

valgt ind i bestyrelsen skal ikke holde dig tilbage. Ingen vælges ind mod deres

vilje, og vi prøver på forhånd at finde kandidater og spørge, om de har lyst til

at gøre et stykke arbejde for foreningen. Har du selv lyst til at deltage i

foreningsarbejdet, eller kender du en, der har lyst, hører vi meget gerne fra

dig. Vi kan altid bruge interesserede.

Poul Hansen
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HOVBORG VANDVÆRK

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i

Hovborg Vandværk

Afholdes fredag d. 18. februar 2011 kl.19.30, på Hovborg Kro,

”Høloftet”.

Med følgende dagsorden.

Punkt 1: Valg af ordstyrer.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning.

Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4: Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag.

Punkt 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Efter tur afgår Børge O. Nielsen & Rolf-Erik Madsen.

Punkt 7: Valg af revisor og suppleant.

Efter tur afgår Lars Lund Pedersen.

Punkt 8: Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag behandles.
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Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 22. februar 2011

i Aktivitetshuset, Hovborg

Hovborg Fitness kl. 18.30
Hovborg UIF kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter

Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af
HUIF`s mange idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt
medlem i HUIF er man også, når man deltager i
præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, der er
fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.

Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i
generalforsamlingen og give deres mening til kende.

Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et
stykke brød.



11

NYT FRA HUIF

Dagsorden for HUIF’s generalforsamling

1) Valg af dirigent og referent

2) Aflæggelse af beretninger

3) Fremlæggelse af årsregnskab

4) Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med
underskrift til formanden senest 15. febr.
2011

5) Orientering om den kommende periodes nye
udvalgssammensætning

6) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Poul Hansen
Kurt Vad Sørensen (Kurt er indtrådt som
suppleant).

7) Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget

8) Valg af revisor
På valg er: Lars Lund Petersen
Valg af revisorsuppleant

9) Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.
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Så begynder en ny sæson, og vi vil starte med at ønske Godt

Nytår til alle vore medlemmer. Vi starter med et par hygge

arrangementer.

Onsdag d. 23 februar. Kl.18,30

Madaften: (igen)

Det foregår i Husets cafeteria. Lokale kræfter står for den

kulinariske oplevelse. Pris for maden 50,00 kr. Øl og Vand kan

købes.

Amerikansk lotteri. Tilmelding nødvendigt senest d. 20.

februar på telefon: 75396317 (Edith) eller 75396150 (Inger).

Kom og vær med til en hyggelig aften. Alle er velkommen.

Onsdag d. 9 marts. Kl. 19,30.

Foreningen har rundet de 80 år og det markeres ved en

jubilæums fest i Huset. Arrangementet foregår i det nye

mødelokale.

Det 8 mands store ensemble: Kongeå blæser og Tyroler

orkester vil komme spille for os.

Vel mødt til en festlig aften.

Entre: 30.00 kr. for kaffe.
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VENNEFORENINGEN

FASTELAVNSFEST

SØNDAG DEN 6. MARTS I HUSET KL. 13.3O

VI STARTER MED AT ”SLÅ KATTEN AF TØNDEN” FOR

BØRN TIL OG MED 7. KLASSE.

KL. 15.OO: Klovnene Anny & Lona underholder.

ENTRE:
BØRN 20 KR. incl. juise/bolle

Voksen 40 Kr. incl.kaffe/bolle

(BRØD,SODAVAND,PØLSER M.M. KAN KØBES)

AMERIKANSK LOTTERI med mange flotte gevinster

KOM OG FÅ EN RIGTIG SJOV EFTERMIDDAG!!

Med venlig hilsen

Venneforeningen
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Hovborg Brugsforening

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling

den 24. marts 2011 kl. 19,30 I Fyrstuen på Hovborg Kro

Dagsorden iflg. vedtægter.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dagli´Brugsen, Hovborg.

TAK

Tusinde tak for den store opmærksomhed ved min 70 års
fødselsdag. I gjorde det til en dejlig og uforglemmelig
dag.

Med venlig hilsen

Eva og Karlo.
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FITNESS

Fitness træning.
Nu er jul og nytår overstået, og nu skal vi til at se fremad.

Måske kalder skiferien ret knap, så vi skal have styrket specielt musklerne

omkring knæ, fod og hofte. Andre har måske valgt en tur til sydens varme og

skal ud og bade, så er det jo rart at kroppen præsenterer sig godt i

badetøjet.

Fitness står klar til at hjælpe jer med begge dele, eller blot til at være i god

form.

Instruktørerne står klar hver mandag og torsdag fra kl. 19 til 20 og måske

senere.

Har man småskavanker, eller ønsker man genoptræning efter operationer,

kan man ringe til Anja Mølholm, Fysioterapeut, 22667288, så

tilrettelægger hun et træningsprogram, der passer til dig.

Instruktørerne vil gerne, at man ringer til daglig leder Kristina Starup Hansen

på tlf. 30239900 eller Nicolaj 20144751, når man ønsker at tilmelde sig til

fitness eller ønsker en prøvetime.

Priserne er uændrede. 1200 kr. for et helt år og 800 kr. for et halvt år plus

100 kr. i gebyr, hvis man ikke har en nøglebrik.

Fitness har her efter nytår 2 nye til tiltag.
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Der er få ledige pladser på spincyklingsholdene. Børn fra 12 år, mandage fra

16-17 og voksen holdet, mandag fra 17 – 18. Henvendelse til Anita Nielsen

på 21493914

Zumbadance er mandage fra 20 til 21. Instruktør Lena Vesterholm. Mød op

og prøv.

Både spincykling og Zumbadance kører 10 gange og koster 300 kr. De første

2 gange er prøvetimer, derefter er det bindende.

Fitness afholder generalforsamling tirsdag den 22. februar kl. 18.30 i Huset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning
3) Fremlæggelse af regnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5) Indkomne forslag
6) A. Valg af bestyrelses medlemmer

På valg er Lasse Hansen

Børge Nielsen

Nicolaj Pedersen

B. Valg af 2 suppl. til bestyrelsen (hvert år)

7) Valg af revisor og suppl.

På valg er Erling Skovsgaard

8) evt.

På gensyn Fitness
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LOKALRÅD

Nyt fra Lokalrådet.

Lokalrådet – siden sidst
Lørdag den 22. januar 2011 afholdt Lokalrådet en arbejdsdag, hvor vores

udviklingsplan blev kigget godt og grundigt igennem. Dagen bød også på små

justeringer af Lokalrådets vedtægter, som kan ses på hjemmesiden.

Connie Skovbjerg, som har været med siden Lokalrådets start og udpeget af

institutionerne (skole, børnehave og menighedsråd) har valgt en pause fra

Lokalrådet. Connie vil dog stadig hjælpe til med forskellige opgaver – og det er

vi rigtig glade for. Connie har lavet et fantastisk stykke arbejde, siden hun

startede som landsbysekretær og derefter medinitiativtager til Lokalrådet.

Hovborg skylder Connie en STOR tak for hendes fantastiske arbejde.

Institutionerne har udpeget Dorthe Matthesen. Lokalrådet består nu af:

Lokalrådets medlemmer:

Nikolaj Pedersen, Hovborgvej 84, tlf. 20144751, nicolaj@okogris.dk, udpeget

af foreningerne.

Dikkie van Mourik, Grindstedvej 46, tlf. 20441692, nedergaard@van-

mourik.dk , udpeget af landbrug.

Dorthe Matthesen, Vorbassevej 15, tlf. 29453875 vorbassevej@sol.dk ,

udpeget af institutionerne

Benny Jensen, Vorbassevej 2, tlf. 40199580, benny@bj-agro.dk , udpeget af

erhverv.

Jesper Mikkelsen, Holmeåvænget 7, tlf. 20432073, 7@mikkelsen.mail.dk ,

udpeget af erhverv.

Tilknyttede kompetencepersoner:

Kirsten Bruun, Holmeåvej 19, tlf. 29663086, landsby@nrdc.dk

Poul Henrik Bruun, Holmeåvænget 58, tlf. 28156283, pheg@mail.dk

Gitte Olsen, Grindstedvej 23, tlf. 30139956, gitte@gomos.dk

Kurt Smidt, Holmeåvænget 27, tlf. 30912382, ks@ggk45.dk

Informationsniveauet

mailto:nicolaj@okogris.dk
mailto:nedergaard@van-mourik.dk
mailto:nedergaard@van-mourik.dk
mailto:vorbassevej@sol.dk
mailto:benny@bj-agro.dk
mailto:7@mikkelsen.mail.dk
mailto:pheg@mail.dk
mailto:gitte@gomos.dk
mailto:ks@ggk45.dk
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Vi er klar over at vi ikke har været verdensmestre i at informere omkring

Lokalrådets arbejde. Derfor bliver det et af de områder, vi fremover vil

fokusere på. Vi er derfor glade for at Thomas Carstensen har sagt ja til at

bidrage med sine journalistkompetencer på det felt. Du vil fremover kunne

læse om Lokalrådet og vore tiltag i HUIF-bladet og på Hovborgs hjemmeside:

www.hovborg.net

Landsbyhuset
Arbejdet fortsætter på fulde omdrejninger mod vort mål, nemlig at vi i 2012

har vort Landsbyhus. Vi håber, at vi omkring sommerferien kan sige mere om

hvordan vi finansierer hele projektet. Vores projektleder, Niels Ulrich

Ballegård er stoppet af tidsmæssige årsager. Derudover har alle måttet

erkende, at det har været svært at forene den geografiske afstand mellem

Slagelse og Hovborg og få nærhed i projektet. Derfor var det bedst for begge

parter, at Niels Ulrich stoppede. Vi er sikre på, at vi ved fælles hjælp, både

intern i vore egne rækker og med professionel hjælp udefra, kan nå vort mål –

det har alle givet hinanden håndslag på.

Samarbejdet med Lindknud
Hovborg og Lindknud har i mere end 25 år arbejdet sammen omkring

fodbolden – faktisk var det, det allerførste fodboldsamarbejde i Jylland og

dette samarbejde vil begge landsbyer nu udvikle. De to idrætsforeninger har

været sammen, for at finde ud af hvor og hvordan der kan ske et øget

samarbejde, ligesom de to skolebestyrelser har været det. De to Lokalråd har

efterfølgende haft det første indledende møde, hvor det blev besluttet at

nedsætte en form for styregruppe, bestående af 3 personer fra hvert sted. Fra

Hovborg deltager Benny Jensen, Dorthe Matthesen og Nicolaj Pedersen.

Derudover blev der på det første møde talt om hvilke områder vi her og nu

kan tage fat på. Hele skoleområdet er et naturligt sted at starte, ligesom

PR/kommunikation og turisme også ligger lige for. Samarbejdet bliver rigtig

spændende at følge og du kan her i bladet følge udviklingen
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Lamperne og Stisystemet
Det er fantastisk hvad der sker i vores lille landsby, fordi rigtig mange gør en

forskel. Som du sikkert har set, har vi igen fået lys på vort stisystem i

Holmeådalens Grønne Aktivitetspark. Dejligt at vi nu kan bevæge os rundt i

stisystemet – også når det er mørkt. Vort nye lys er skabt af rigtig mange

frivillige arbejdstimer – TUSIND tak for indsatsen.

Ikke nok med det

Vi har også fået rigtig mange kilometer sti anlagt– hel præcis 18 kilometer – alt

sammen udført på frivillig basis – DET ER OGSÅ FANTASTISK…. Det er rigtig

godt gået og noget vi alle kan være stolte af – TUSIND tak for indsatsen.

Arbejdsgrupper:
Lokalrådet har en lang række arbejdsgrupper, som løbende er med til at holde

gang i udviklingen i Hovborg. Nogle af disse arbejdsgrupper er nystartede og

andre har brug for friske kræfter. Lokalrådet vil derfor gerne have lige netop

dig til at melde ind, hvis du har lyst til at hjælpe i en eller flere af følgende

grupper:

Markedsføring af byen, landsbyhus, byggegrunde mv.
Kontaktperson Kirsten Bruun

Hjemmeside – alle med en god historie er velkomne
Kontaktperson Gitte Olsen

Boliger og byggegrunde – ungdomsbolig, næste lomme Kroskoven mv.
Kontaktpersoner Jesper Mikkelsen og Dikkie van Mourik

Stier og belysning – vedligehold og videreudvikling
Kontaktperson Poul Henrik Bruun

Byforskønnelse – bl.a. Savværksgrunden
Kontaktperson Benny Jensen

Landsbykøkken – udnyttelse af køkkenet, udvikling af koncept
Kontaktperson Jesper Mikkelsen
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Vedtægter for lokalrådet i Hovborg

Formål:

§1 At arbejde for landsbyens udvikling sammenhold,

identitet og trivsel

§2 At være paraplyorganisation for foreninger, erhverv,

institutioner og landbrug

§3 At repræsentere området i forhold til kommunen og

andre myndigheder, samt være høringspart i forbindelse med

offentlig plan aktivitet

§4 At deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc

udvalg

§5 At udgøre kontaktledet til de andre landsbyer og

udvælge 2 personer, der repræsenterer Hovborg i

repræsentantskabet for ”Fællesrådet for landsbysamfund i

Kommunen

§6 At assistere eller henvise til relevant hjælp for

lokale aktiviteter af betydning for landsbyen

§7 At være ansvarlig for forvaltning af evt. fællesmidler

der gives til landsbyen

Sammensætning af lokalrådet:

§8 Lokalrådet i Hovborg består af 5 medlemmer, der

repræsenterer foreninger, landbrug, institutioner (1 person fra

hver) og erhverv (2 personer)

8. 1 Lokalrådet kan tilknytte kompetence personer efter behov,

til deltagelse i rådets aktiviteter

8.2 Der afholdes i ulige år i første kvartal dialogmøder med

repræsentanter fra foreninger landbrug institutioner og erhverv.

§9 Lokalrådet konstituerer sig selv i henhold til

forretningsordenen

§10 Der afholdes mindst 10 møder årligt
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§11 Nedlæggelse af forening

stk. 1 Til nedlæggelse af foreningen kræves, at beslutning

herom vedtages af to på hinanden følgende borgermøder med

mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst ¾ af de

afgivne stemmer på hvert borgermøde

stk. 2 Såfremt nedlæggelse vedtages, skal der på andet

borgermøde vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens

virksomhed. Fremkommer der derved et overskud overføres

dette til foreningslivet, erhvervslivet, landbruget og

institutioner i retfærdig fordeling mellem parterne.

Vedtægterne er godkendt på møde den 8. juni 2006

Ændringer vedtaget den 22. januar 2011

Bestyrelsen:

Nikolaj Pedersen (rep. foreninger)

Jesper Mikkelsen (rep. erhverv)

Benny Jensen (rep. erhverv)

Dikkie van Mourik (rep. landbruget)

Dorthe Mattesen (rep. institutioner)

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

HUSK OGSÅ AT ALLE ARRANGEMENTER KAN SES PÅ

www.hovborg.net

http://www.hovborg.net/
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NYT!!! BAKE OFF I BRUGSEN NYT!!!

MANDAG: RUGBRØD FRIT VALG 15.-

TIRSDAG: TREKORSBRØD 15.-

ONSDAG: MINI ONSDAGSNEGLE 3/10.-

TORSDAG: WIENER KRINGLE 15.-

FREDAG: FORM FRANSKBRØD 10.-

LØRDAG: DAGMAR TÆRTE 15.-

SØNDAG: OTHELLO LAGKAGE 40.-

NYT!!! BAKE OFF I BRUGSEN NYT!!!
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KROKET

Efter en lang vinterpause begynder det igen at krible i kroket køllerne. Hvis

vejret tillader det, spiller vi igen hver fredag kl. 13,30.

Vi har ikke spillet kroket siden vores julestævne d. 21/11 med

omegnsklubberne. Der var 40 spillere med i alt, og vi var heldige med vejret,

idet det var den eneste dag med solskin i denne uge. En tak til vore frivillige

hjælpere, der var med til at gøre dagen perfekt.

Fredag d.11/2 afholdes spillermøde efter følgende plan.

Kl. 13,30 spiller vi kroket. (Hvis vejret tillader det). Ellers

går vi videre til næste punkt.

Kl. 16,00. Spillermøde: Valg af udvalgs medlemmer og hold

sammensætning m.m.

Kl. ca. 17,00. Er udvalget vært ved et let traktement.

Evt. nye spillere er meget velkommen.

Sponsorstøtte

Nu er det slut med at kroket spillerne skal famle i blinde efter træningen her i

den mørke tid.

Med sponsorstøtte fra VORBASSE HEJNSVIG SPAREKASSE har vi fået installeret

et tænd og sluk ur til den udendørs belysning. Før skulle vi slukke den

udendørs belysning ved kroket Hytten inde i hytten, før vi forlod den. Med det

nye ur kan vi f.eks. indstille lyset til at slukke 10 minutter efter vi har forladt

Hytten. En stor tak til Vorbasse Hejnsvig Sparekasse for støtten.

Kroket spillerne.
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PRÆMIESPIL

Januar 2011
1.
Præmie:

kr. 200,-

63 Mathias Hansen Råbjergvej 8 6682 Hovborg

2.
Præmie:

kr. 150,-

35 Kitty Andersen Rugbjergvej 14 7250 Hejnsvig

3.
Præmie:

kr. 100,-

296 Maje Jacobsen Engparken 6 6682 Hovborg

4.
Præmie:

kr. 50,-

355 Annelise Kortsen Kildeparken 95 6740 Bramming

188 Ole Viuff Baldersbækvej 17 6682 Hovborg

200 Birgit Rasmussen Baldersbækvej 13 6682 Hovborg

138 Bjarne Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg

103 Benny Hansen Skovbøllingvej 13 6752 Glejbjerg

168 Ole Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg

220 Birthe Hansen Skovbøllingvej 13 6752 Glejbjerg

268 Thomas Peter Thøgersen Krøgebækvej 6 6682 Hovborg

81 Gunvor Klit Holmeåvænget 60 6682 Hovborg

247 Rikke Dahlmann Rugbjergvej 10, Risbøl 7250 Hejnsvig

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4

9 Sofie F. Smidt Holmeåvænget 27

214 Lis Ramsgård Hovborgvej 110

123 Marinus Dahlman Risbølvej 19, Risbøl 7250 Hejnsvig

86 Maja Sydow Kristensen Holmeåvænget 28 6682 Hovborg

112 Elly Kleist Holmeåvænget 3b 6682 Hovborg

130 Kjeld Vase Okslundvej 44, Lindknud 6650 Brørup

191 Else Skovsgaard Holmeåvænget 56 6682 Hovborg

132 Ingrid Nielsen Høllundvej 6 6682 Hovborg

335 Lilly Andersen Krøgebækvej 32 6682 Hovborg

BLEDER

passer bedst…

Flere
6682 Hovborg

6682 Hovborg

7200 Grindsted

Vi kan også optræde

som duo, hvis dét
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HOVBORG VANDVÆRK

Råvandet til Hovborg vandværk indvindes fra et magasin i ca. 55 meters
dybe, der er beskyttet af ca. 13 meter ler. Indvindingsoplandet ligger
direkte øst for vandværket i ca. 5 km udstrækning. Oplandet ligger
derfor for 50% vedkommende under arealer dækket af Hovborg
Plantage, Høllund Søgård Plantage og Dalagergård plantage.

Vandværket udpumper årligt 30.000 m3 vand fra 2 boringer og forsyner
mere end 300 ejendomme. Der er i alt ca. 5 km forsyningsledninger i
Hovborg By og 11 km forsyningsledninger i landzone.

Vandkvaliteten har i 2010 været uden anmærkninger på værket og på
vort ledningsnet.

Der er foretaget analyser af vandet 4 gange i løbet af 2009: En normal
kontrol og en udvidet kontrol på vandværket samt 2 begrænsede
kontroller på ledningsnettet.
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HOVBORG VANDVÆRK

Analyseresultater
Den udvidede kontrol på vandværket viste bl.a. følgende resultater:

Betegnelse
Målt
værdi

Tilladelig
værdi
afgang

vandværk

Tilladelig
værdi

indgang
ejendom

Forklaring

Jern
mg Fe/l 0,050 0,1 0,2

Grundvandet indeholder
naturligt opløst jern på
2,7 mg Fe/l, der fjernes
på vandværket ved
iltning og filtrering.

Nitrat
mg NO3/l < 0,50 50 50

Nitratindholdet har
konstant været under
målegrænsen siden
boringernes etablering i
1983.

Aggressiv
kulsyre mg/l < 2 2 2

Der er ingen aggressiv
kulsyre i drikkevandet.
Råvandet indeholder 32
mg/l og behandles derfor
i vort filter.

Hårdhed odH 4,4
En hårdhed på 4odH
betegnes som blødt vand.
Bør helst ligge imellem
5o og 30odH.

Kimtal ved
22 oC
pr. ml 4 50 200

Bakterier der kan vokse
ved 20-22 0C.

Kimtal ved
37 oC
pr. ml

< 1 5 20 Bakterier der kan vokse
ved
37 0C.

Coliforme
bakterier
Pr. 100 ml < 1 i.m. i.m.

Coliforme bakterier må
ikke forekomme i
drikkevandet, da det kan
tyde på forurening ude
fra. Der er ikke tale om E
coli.

Yderligere oplysninger hos formanden
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HOVBORG VANDVÆRK

Vores nødforsyningsledning til Lintrup Vandværk er prøvekørt i
sommeren 2010 og fungerer optimalt. Dermed kan Lintrup Vandværk
forsyne Hovborg Vandværks forbrugere med vand i kritiske situationer,
hvor vort eget vandværk er sat ud af kraft. Ligeledes kan vi forsyne
Lintrup Vandværk med vand gennem en trykforøger på ledningsnettet.
Driftsomkostningerne fordeles ligeligt mellem de 2 vandværker.

Kvalitetsvand leveret med stor forsyningssikkerhed er nøgleord for
bestyrelsen.

I de kommende år investerer vandværket i udstyr til automatisk
indsamling af målerstand på samtlige vandmålere. Dermed kan vi bl.a.
også overvåge, om der er unormalt stort forbrug ved f.eks.
frostsprængninger hos forbrugerne.

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget
til, at alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores
administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr
til følge.

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside:
http://www.hovborgvand.dk/

Bestyrelsen
Formand: Børge O. Nielsen Tlf. 75396633

Mobil. 20328265
Kasserer: Michael Ravn Tlf. 75396032

Mobil. 29698053
Vandværksbestyrer: Rolf Madsen Tlf. 30273800

Mobil 40572700

http://www.hovborgvand.dk/
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LOKALARKIVET

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv

>Godaw o vællkommen<
Hovborg Kro – den gamle og den nye slægtskro.

Ellen Møller, der er født og opvokset på kroen, kommer og fortæller om sin

bog og om livet på kroen

mandag den 7. februar 2011 kl. 19.00 i Huset.
Det meget grundige forarbejde til bogen sammen med sit kendskab til livet

på kroen har givet Ellen en helt fantastisk baggrund for at beskrive kroen og

dens betydning for egnen.

Der er lagt op til en spændende og underholdende aften!

Entre (incl. Kaffe) 30 kr.

Bogen kan stadig købes i Brugsen, i Sparekassen og på kroen, så hvis du

mangler en gaveide er den et godt bud. Bogen indeholder mange fine

beskrivelser og flotte billeder fra kroen, byen og egnen, og den må betragtes

som en lokalhistorisk perle.

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

Arkivet holder åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14 – 16 (dog ikke i

skoleferier).

Arkivet holder til på Hovborg Skole (på 1. sal over lærerværelset)

Vi glæder os til at høre fra dig eller se dig på arkivet.

E-mail: hovborgsarkiv@gmail.com

På arkivets vegne

Henry Petersen (75396257) og Poul Hansen (75396170)
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PRÆMIESPIL

Februar 2011

1.
Præmie:

kr. 200,-

288 Andrea Kamp Kroskoven 42 6682 Hovborg

2.
Præmie:

kr. 150,-

336 Jonna Kammersgård Baldersbækvej 2 6682 Hovborg

3.
Præmie:

kr. 100,-

15 Sebastian Smidt Holmeåvænget 27 6682 Hovborg

4.
Præmie:

kr. 50,-

351 Johannes Kamp Kroskoven 42 6682 Hovborg

224 Dorthe N. Matthesen Vorbassevej 15 6682 Hovborg

220 Birthe Hansen Skovbøllingvej 13 6752 Glejbjerg

31 Jeef Gotthardsen Holmeåvænget 44 6682 Hovborg

233 Tage Johansen Engparken 1 6682 Hovborg

292 Bianca Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg

341 Anja Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg

177 Lars Therkelsen Holmeåvænget 42 6682 Hovborg

369 Elly Wittendorff Baldersbækvej 12 6682 Hovborg

32 Peder Bertelsen Grønagervej 20 6682 Hovborg

175 Olav Kristensen Kroskoven 36 6682 Hovborg

258 Bent Oksen Krøgerbækvej 10 6682 Hovborg

78 Birgith Holdensen Balderbækvej 25 6682 Hovborg

207 Nicolaj Starup Hansen Holmeåvænget 25 6682 Hovborg

216 Svend Ehmsen Sandagervej 18 6682 Hovborg

238 Dorthe Jørgensen Baldersbækvej 1 6682 Hovborg

394 Ulla Pedersen Holmeåvej 1 st. tv. 6682 Hovborg

120 Johnny Madsen Stavnsbjergvej 15 6600 Vejen

147 Kristian Øhlenschlæger Risbølvej 15, Risbøl 7250 Hejnsvig

322 Kirstine Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg
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AKTIVITETSKALENDER

07.02.11 Kl. 19,00 Ellen Møller ”Godaw o vællkommen” i Huset.

10.02.11 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

17.02.11 Kl. 18,00 Legestue/folkedans i Huset i Hovborg.

18.02.11 Kl. 19,30 Generalforsamling på Hovborg Kro, Hovborg Vandværk

22.02.11 Kl. 18,30 Generalforsamling i Fitness i Huset.

22.02.11 Kl. 19,30 Generalforsamling i HUIF i Huset.

23.02.11 Kl. 18,30 Madaften, Husholdningsforeningen i huset.

06.03.11 Kl. 13,30 Fastelavnsfest i Huset, Venneforeningen.

09.03.11 Kl. 19,30 80 års jubilæumsfest i Husholdningsforeningen i Huset.

20.03.11 KL.10,30 til ca. 13,00, Gymnastikopvisning.

24.03.11 Kl. 19,30 Generalforsamling i Brugsen, Hovborg Kro, Fyrstuen.

06.04.11 Generalforsamling i Husholdningsforeningen.

22.05.11 Konfirmation i Hovborg Kirke.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til
aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 75 39 64 68 eller Susanne
Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 21 i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER

2011
Fredag den 18. febr. Blad udkommer i uge 9
Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13
Fredag den 22. april Blad udkommer i uge 18
Fredag den 20. maj Blad udkommer i uge 22
Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31
Fredag den 19. aug. Blad udkommer i uge 35
Fredag den 23. sept. Blad udkommer i uge 40
Fredag den 21. okt. Blad udkommer i uge 44
Fredag den 18. nov. Blad udkommer i uge 48

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS


