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Alt til bagning og  

dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 

6682 Hovborg 

info@dinkage.dk 
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TOFTLUND 
Ørderup Kirkevej 43 -  6520 Toftlund 

Tlf. 74 83 00 83 -  Fax 74 83  29 83 

BRØRUP 
Søndergade 56 -  6650 Brørup 

Tlf. 75 38 11 22 -  Fax  75 38 37 26 

STARUP 
Smedebakken 7 -  7200 Grindsted 
Tlf. 75 38 11 22  -  Fax 75 33 72 39 

 

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS 
Bent mobil 20204025 - Peter mobil 20763275 

Østermarksvej 20 - 7250 Hejnsvig - 75 33 56 30 

www.goerdingsmed.dk 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

 

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 
Holmeåvænget 42, 
6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
 

 

HUSK OGSÅ AT ALLE  
ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 
 

www.hovborg.net 
 

www.lindknud.net 

http://www.hovborg.net
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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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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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Redaktionen  
 : Ingrid Roed 5151 2822 
                           : Susanne Alexandersen 7516 8197 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 21. februar 2014 

 
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 

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 Kærsvang 2498 6449 

Forretningsudvalg: 
 :Thomas Matthesen 4160 1134 
 :Tove Burkal 6154 2574 
Kasserer :Dorte Povlsen 3022 6052 
 :Kurt  Vad  Sørensen 7539 6201 

   Nr.  1                        35.  årgang                            Oplag  350  stk. 

 

HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

mailto:i.e.roed@gmail.com
mailto:brianogsusanne@mail.dk
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Sognepræster: 
Maj Brit Hvid Christensen  
(kirkebogsførende  og  begravelsesmyndighed) 
Østergade 21, 6650 Brørup  
Tlf.: 75 38 12 62 
mbhc@km.dk 
 
Helle Nørby Jensen 
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650  Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Helle Nørby Jensen  
henj@km.dk 
 
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, 
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende sogne-
præst. 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 
Fridag: Onsdag 

HOVBORG  
KIRKE 

mailto:mbhc@km.dk
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HOVBORG KIRKE 

Dato  Hovborg 
Kirke  

Lindknud 
Kirke  

Brørup 
gl. Kirke  

Johannes- 
kirken  

2. februar 
 4. s. e. H.3 k  

10.30¹ 
MHC  

  16.00² 
MHC  

9. februar 
S. s. e. H.3 k  

 10.30  
MHC  

9.00 
MHC  

 

16. februar 
Septuagesima  

9.00 
 HN  

  10.30  
HN  

23. februar 
Seksagesima  

 13.30³  
HN  

10.30  
MHC  

 

26. februar 
Onsdag  

19.00⁴ 
HN  

   

2. marts 
Fastelavn  

9.00 
MHC  

  10.30 
MHC  

¹ Kirkekoret medvirker 

² Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde 

³ Familiegudstjeneste som optakt til fastelavnsfesten i Lindknudhallen –  
   se  nærmere  omtale  i  bladet.  Kirkekoret  medvirker 

⁴  Musikgudstjeneste med efterfølgende debatmøde – Kirkekoret medvirker  
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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 

Skæld ud på Gud 
Sådan lyder overskriften på sygehuspræst Preben Koks foredrag, når han 
den 30. januar 2014 kl. 19.30 gæster Lindknud Aftenhøjskole i samarbejde 
med menighedsrådene i Hovborg og Lindknud. 

Foredraget finder sted på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud, og entréen 
er 40 kr. Husk selv at medbringe kaffe til pausen.  
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HOVBORG KIRKE 

Kirkebio– Film med stof til eftertanke 

 
Under det overordnede tema Kærlighed på godt og ondt er vinterens kirke-

bio i fuld gang og fortsætter med endnu to filmfremvisninger, nemlig 
”Another  Year”  mandag  den  3.  februar   
og  Tyrannosaur”  mandag  den  3.  marts. 

Filmene bliver vist i Brørup Bio kl. 19.00, og nærmere information om fil-
mene kan ses på vores hjemmeside:  
www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk 
 
Fastelavn indledes med en familiegudstjeneste i  
Lindknud kirke 
 
Søndag den 23. februar fejres der fastelavn i Lindknudhallen, og i den an-
ledning vil der indledningsvis blive holdt familiegudstjeneste i Lindknud 
kirke kl. 13.30, hvor alle er velkomne.  
Efter gudstjenesten vil der være fælles optog fra kirken til hallen, hvor der  
er tøndeslagning og fastelavnsfest. 

 
Hvordan får du ejerskab til din kirke? 
 
Hovborg menighedsråd inviterer til lidt kirkegang, hygge og debat 
 

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 
 

Vi starter i kirken kl. 19.00 med en kort musisk gudstjeneste, hvor koret 
medvirker. Derefter tager vi op i Huset, hvor vi fortsætter med debat om 
vores kirke. Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin. 
 
Vi har nogle ting, som vi gerne vil orientere om og have drøftet, og så vil vi 
meget gerne høre jeres ideer og meninger om, hvad vi evt. skal prioriterer. 

http://www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk
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HOVBORG KIRKE 

Nogle af emnerne er: 
x� Hvordan undgår vi, at kirken bliver lejlighedskirke 
x� Hvordan får alle ejerskab til kirken 
x� Samarbejde med andre 
x� Fremtidige konfirmationer 
x� Orientering om menighedsrådets arbejde 
x� Projekt med nyt indgangsparti 
x� Ideer til nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter 
 

Vi håber du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og  
givtig debataften 

Venlig hilsen 
Hovborg menighedsråd 
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NYT FRA HUIF 

 
Vi ser frem til et nyt spændende år med aktiviteter og udfoldelser. 
Der vil helt sikkert være udfordringer i det nye år som i det forgang-
ne. Hvad året må bringe må tiden vise, men på nuværende tidspunkt 
er det blevet besluttet at byfesten flyttes til uge 27, så noget nyt kan 
vi da love at der kommer til at ske i år.  
 

Vi håber, at der bliver taget godt imod flytningen af byfestugen samt 
øvrige nye tiltag der vil komme i forbindelse hermed og hvad der el-
lers vil byde sig i løbet af året. Det er vigtigt, at der bakkes op, på 
trods af at der helt sikkert vil være udfordringer og tilvænninger ved 
forandring og nye tiltag.  
 

Men kun ved nye tiltag og afprøvning sikre vi en forening der ikke går 
i stå og dermed forsvinder. På den måde sikre vi et driftigt samfund 
hvor vi har lyst til at bo og være en del af, det gælder for både HUIF 
og øvrige foreningen.  
Ros og konstruktiv ris modtages gerne, så har vi meget nemmere ved 
at få noget fornuftigt ud af det, og udvikle os som forening. 
 

Vi har i det sidste år haft intentioner om et større samarbejde med 
LGU og det vil helt sikkert også være et fokusområde for dette i år, 
hvor vi vil arbejde for at dette samarbejde styrkes yderligere.  
Vi har en fælles skole sammen med Lindknud, hvor man med Hol-
meåskolen har en driftig skole, hvor børn fra begge byer trives og 
færdes sammen, og derfor naturligt nok også er sammen til aktivite-
ter i fritiden. Hvad enten det f.eks. er i Lindknud hallen til gymnastik 
eller i Hovborg hallen til fodbold eller dans.  
 

Vi har i samarbejde med LGU og Holmeåskolen været med omkring 
et inklusionsarrangement i efteråret og vi håber at  
man vil bakke op om nye arrangementer og tilbud der arrangeres i 
samarbejde med LGU og skolen i fremtiden.  
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NYT FRA HUIF 
 

Vi nærmer os snart tiden for generalforsamling i HUIF, 
se herom andetsteds i bladet. Jeg vil opfordre til at man møder op til 
generalforsamlingen. Husk det er på generelforsamlingen der er mu-
lighed for at få indflydelse. Skulle man være interesseret i at komme 
til at deltage i foreningsarbejdet vil jeg opfordre til at man også mø-
der op til generalforsamlingen. De enkelte udvalg sammensætter 
selv deres udvalg og vi har altid behov for nye ideer og kræfter, så 
skulle dette have interesse så skal man hellere end gerne henvende 
sig til det enkelte udvalg.  
Husk også at følge med på vores Facebookside:  
https://www.facebook.com/HovborgUIF    
   Thomas Nørager Mattesen 

 

 

PRÆMIESPIL 
 

Vi vil gerne fra præmispilsudvalget sige en stor tak til de 
personer i Hovborg, der har været rundt for at sælge lodder til vores 
præmiespil. Vi håber vi kan trække på jer igen til næste år..-- 

Har man ikke fået købt et lod eller flere, kan de købes ved henven-
delse til Dorte Povlsen, tlf. 30 22 60 52. Prisen er kr. 120,- 

Hilsen 

Mogens, Theodor og Dorte 

https://www.facebook.com/HovborgUIF
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Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
tirsdag den 25. februar 2014  

 
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 pas-
sive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s ge-
neralforsamling. 

 
     Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i gene-

ralforsamlingen og give deres mening til kende. 
 

     Efter generalforsamlingen er HUIF  
vært ved et stykke brød. 
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Dagsorden ved HUIF 

 
1.  Valg af dirigent og referent 

 
2.    Aflæggelse  af  beretninger 

 
3.  Fremlæggelse  af  årsregnskab 

 
4. Indkomne forslag 

NB!  Forslag afleveres skriftligt og med under-
skrift til formanden senest 18. febr. 2014       

 
5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgs-

sammensætning 
 

6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer 
På valg er:  
Tove Burkal (modtager ikke genvalg) 
Dorte Poulsen  
 

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget   (pt. Else 
Gjerlevsen & Nicolaj Pedersen) 
 

8. Valg af revisor 
På valg er: Lars Lund, valg af revisorsuppleant 
(pt. Karin Kamp) 
 

9. Evt. 
 

Vel mødt 
H.U.I.F. 

 

NYT FRA HUIF 
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Nye spillere søges. 

Hovborg-Lindknud krocket kunne godt tænke sig nogle  nye medlemmer. 
Hvis vi stadig skal have 4 hold med i turneringen må vi have tilgang af en 2-
3  nye  spillere.  Vi  er  i  øjeblikket  17  der  spiller  krocket.  Men  da  gennemsnits  
alderen efterhånden nærmer sig de 75 år er vi afhængig af at alle er ved 
godt helbred. 
Hvis der er nogen der har lyst til at prøve spillet er de hjertelig velkommen. 
Hvis vejret tillader det spiller vi hver fredag kl. 13,30 Når vi går over til som-
mertid spilles der tirsdag og torsdag aften. 
  
Nytårs taffel og spillermøde. 
Fredag d. 14. februar kl. 16,00 afholder vi vores traditionelle spillermøde 
og nytårstaffel. I Kroket Hytten i Hovborg. Her skal vi blandt andet se på 
hvor mange hold vi kan stille med i 2014. Her er alle evt. nye spiller meget 
velkommen. 
Pris for taffel 35 kr. + drikkevarer. 
Hvis vejret tillader det spiller vi krocket fra kl. 13,30 til ca. 16,00. 
Er du interesseret så henvend dig til: 
Peter Tarp, Lindknud  tlf.: 75388201. Rita Mahler Hovborg, tlf. 75386012 
eller Erik Hansen Hovborg tlf. 75396017. 
                                          Kroket udvalget for Hovborg-Lindknud 

 

KROKET 
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    TEAM HOVBORG  

 
TEAM HOVBORG. 

Cykelklubben i Hovborg. 
Har du lyst til en frisk tur på mountainbike?  
Der kørers søndage kl. 10:00 
 
Afgang fra Huset! 
Mulighed for flere hold også 
hold for begynder så kom  
bare ud af busken! 
Husk cykelhjelm! 
 
Det er super god motion, og samtidig får man 
masser af frisk luft, og oplever den fantastiske 
natur, vi har lige omkring Hovborg-  
Evt. spørgsmål til: 
Anna Grethe Vase,  
mob: 20237624 
Hans Kristensen,  
mob: 51331716 
Dorthe Madsen,  
mob: 23603973 

Håber vi ses på cyklen! 
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FÆLLESSPISNING 
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LOKALARKIVET 

 
Nyt fra lokalarkivet. 
 
Borger.dk: Senest den 1. november 2014 skal alle voksne borgere i Dan-
mark have mulighed for at modtage digital post. Man skal selv sørge for 
det ved at oprette sig på borger.dk. For at kunne oprette sig skal man hos 
sin bank have en NEM-konto og et dertil eget nøglekort. 
Lokalarkivet tilbyder at hjælpe borgere i arkivets åbningstid – 1. og 3. tirs-
dag  kl. 14.00 – 16.00 i hver måned. 
På borger.dk kan man modtage digital post fra stat og kommune samt fra 
mange andre steder – f.eks. teleselskaber, banker, læge, bibliotek m.m. 
 
Sponsorstøtte. 
Lokalarkivet takker Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse for støtten til indkøb af 
nye opslags – og udstillingstavler. Lokalarkivet modtog kr. 1.750,00. Arkivet 
har jo ingen indtægter, så pengene falder på et tørt sted. 
 
Egestolper i Sørens eng. 
Der er meget stor lokal interesse for de egetræstolper, som er gravet op i 
åen ved Søren Hermansens eng. Som bekendt er hele engen blevet scannet 
og resultatet er sendt til Museet på Sønderskov. 
Arkivet var til et meget udbytterigt møde på museet den 9. januar. Vi skal 
nu selv være med til at afgøre, hvilket område, der skal undersøges nær-
mere.  Museet sender en arkæolog ud i området, lige så snart vejret tilla-
der det. 
 
Med venlig hilsen 
Lokalarkivet 
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Madaften 
 

Onsdag den 19 februar kl. 18,00 er der madaften i Huset.  
Bestyrelsen står selv for det kulinariske. 
Underholdning v. Jan Sørensen Holsted. 
Pris for maden. 60,00 kr. 
Amerikansk lotteri. 
Tilmelding senest d.16/2. på telefon 75396317 eller 75396089. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Kommende arrangementer. 
Onsdag d. 19 marts: Besøg hos Perfectly Me, Rødding (Dametøj) 
 
Onsdag d. 9 april:  Generalforsamling 
                                                                     Bestyrelsen. 
 

 
KURSUS I FØRSTEHJÆLP. 

 

Onsdag den 5. marts 2014 kl. 17,00 
 

afholdes kursus i Hjerte-Lunge Redning og instruktion i  
brug af hjertestarter 

på Hovborg Kro. 
 

Der er plads til 45 deltagere. 
Kurset er gratis. 
Kurset varer ca. 2-2½  time. 
 
Tilmelding til Hovborg Kro på tlf.: 75 39 60 33. 
 

Venlig hilsen 
Foreningerne i Hovborg og Hovborg Kro. 

 

 

HUSHOLDNINGSFORENINGEN 
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Hold 1: Børn  i  alderen  4-8  år  onsdage  kl.  15.30-16.45,  
Galleriet Lindevej 5, Hovborg. 
 

Hold 2: Børn  i  alderen  9-14  år  onsdage  kl.  16.45-18.00,  
Galleriet Lindevej 5, Hovborg. 
 
PROGRAMBESKRIVELSE:  
Uge 3 d. 15/1: UDFLUGT OG WORKSHOP PÅ VEJEN KUNSTMUSEEUM  
med emnet: 'Store bogstaver, monogrammer og symmetrier' v/
Billedskoleunderviser Sophus Ejler Jepsen, Vejen. 
Hjælper/kørsel af: Simone Freiheit og Anita Nielsen. Kørsel kan bestilles fra 
galleriet v/Simone på tlf.: 61331308   
 
Uge 4 d. 22/1: TEGNING OG BLINDTEGNING SAMT MALING M/ECOLINE  
efter billeder. Der vil være tid til fordybelse og udvikling af tegne- og akva-
relfærdigheder. 
Inst.: Lis Grubak og Jane Lorentzen. 
 
Uge 5 d. 29/1: TEGNING OG BLINDTEGNING SAMT MALING M/ECOLINE 
efter givet emne samt efter fri fantasi. I fantasitegningen findes der moti-
ver som optegnes med tusch og males med ecoline.  
Inst.: Lis Grubak og Simone Freiheit. 
 
Uge 6 d. 5/2: TEGNEWORKSHOPPEN AFSLUTTES  
med færdiggørelse af tegningerne fra de forrige 2 gange, samt montage på 
karton og ophængning, med efterfølgende snak om resultaterne.  
Inst.: Lis Grubak og Eva Burkal. 
 
Uge 7 - Vinterferie. 
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Uge 8 d. 19/2: KUNST AF AFFALD 1 kreativiteten  er  i  fokus,  når  der  ved  
hjælp af: Pap, aviser, reklamer og paprør skal males, foldes og formes til 
abstrakte eller konkrete personlige ting, som f.eks.: Collager, billeder, op-
hæng, skåle m.m.    
Inst.: Charlotte Klausen, Jane Lorentzen og Eva Burkal. 
 
Uge 9 d. 26/2: KUNST AF AFFALD 2 fortsat,  de  kreative  kunstværker  fær-‐
diggøres.     
Inst.: Charlotte Klausen, Jane Lorentzen og Eva Burkal. 
 
Uge 10 d. 5/3: MAKE MAKE FORMGIVNING 1 med dekorationsbeton, der 
er stærk som keramik, frostsikker og nem at arbejde med. Der skal laves 
små sjove, fine eller finurlige figurer til både udv. og indv. brug.  
Inst.: Lis Werenberg og Anita Nielsen 
 
Uge 11 d. 12/3: MAKE MAKE FORMGIVNING 2 fortsat, figurerne færdiggø-
res. 
Inst.: Lis Werenberg og Charlotte Klausen 
 
Uge 12 d. 19/3: BYGGEPROJEKT 1 af en eller flere store skulpturer til vores 
kommende sanse-for-have.  
Inst.: Jens Kamp, Peter Skjøth og Arvid Vestergaard. 
 
Uge 13 d. 26/3: BYGGEPROJEKT 2 fortsat,  skulpturerne  færdiggøres.     
Inst.: Peter Skjøth, Simone Freiheit og Arvid Vestergaard. 
 
Der vil også ydes hjælp af Connie Junker, Grindsted og Verena Bernecker, 
Sdr. Omme når de kan og vil. 
 
Kursuspris for alle 10 gange incl. materialer, hhv. kr. 400,- for medlemmer 
og 500,- for ikke medlemmer, der bedes indbetalt til konto nr.: 9690 
0000788996 med angivelse af elevnavn.  
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 
                                                                                                                                    
Holmeå Kunstforening, Hovborg. Tilmelding på tlf.: 61331308.  
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Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se  
 
Nyt hold oprettet 
 

YOGA  
MINDFULNESS 
 
FRA TORSDAG 
D. 9. JANUAR 2014 
 
 
 
Beskrivelse: Hatha yoga for alle 12+, uanset køn, størrelse og 
tidligere erfaringer med yoga. Det er ikke nødvendig at være 
smidig eller stærk, bare du har lyst til at arbejde med dig selv 
både fysisk og psykisk. Yoga er ikke religiøst eller mystisk, 
men handler dybest set, om at være til stede i det man gør lige 
nu, med øget kropsbevidsthed, styrke og smidighed til følge. 
Hver time afsluttes med meditation, der er en effektiv måde at 
koble af på, fra en typisk stresset hverdag, med overskud, 
energi og glæde til følge.  
  
Tidspunkt: torsdage kl. 19.30-20.30  i  stort  mødelokale,  
Hovborg aktivitetshus. 
 
Pris: 10 gange for kr. 300,- (1.  og  2.  gang  er  prøvetimer,  
hvorefter der er endelig tilmelding og betaling).  
 
Medbring: Tæppe, pude og yogamåtte (yogamåtte  kan  evt.  
lånes).   
 
Tilmelding til: Anita Nielsen, tlf.: 21493914  
 

Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se 
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   FOLKEDANS 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i 

Hovborg Vandværk 
 

 
Afholdes fredag d. 21. februar 2014 kl.19.30, på Hovborg Kro. 

 
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 Torben Christiansen,  
  Lynge Madsen & Michael Ravn. 
 
Punkt 7: Valg af revisor og suppleant.   
  Efter tur afgår Poul Henrik Bruun. 
Punkt 8: Eventuelt. 
  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde  

senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Kun skriftlige forslag behandles. 

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

 

 HOVBORG VANDVÆRK 
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Vandværket har i 2013 udpumpet ca. 30.000 m3 vand fra vore 2 boringer til 
at forsyne i alt 310 ejendomme. Året har været uden driftsstop og der har 
heller ikke været brug for nødforsyning fra Lintrup Vandværk på noget tids-
punkt. 
 
Vandkvaliteten har i 2013 været uden kritiske anmærkninger ved analyser 
på værket,  på ledningsnettet eller af råvandet. 
 
Der er foretaget analyser 3 gange i løbet af 2013: 
 
x� En begrænset kontrol på vandværket på ledningsnettet den 5. marts 
x� En udvidet kontrol på afgang fra vandværket den 10. juli 
x� En boringskontrol med analyse af 66 forskellige stoffer som naturlige 
 metaller, aromatiske forbindelser, pesticider og kulbrinter den  
 19. december 
 
Analyserne for alle stoffer overholdt gældende grænseværdier. Til oriente-
ring vises i tabellen nedenfor de analyser, der altid foretages ved afgang fra 
vandværket eller på ledningsnettet. 

 

 HOVBORG VANDVÆRK 
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Analyseresultater 
Analysen ved afgang fra vandværket den 10. juli 2013  

viste følgende værdier: 

 

 HOVBORG VANDVÆRK 

  

Betegn. 

Målt 
værdi 

Til. værdi 
afgang 

vandværk 

Til. værdi 
indgang 
ejendom 

Forklaring 

  
Jern 
mg Fe/l 

  

0,092 

  

0,1 

  

0,2 

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

Mangan mg/l   

  

< 0,005 

  

  

0,01 

  

  

0,02 

Grundvandet indeholder naturligt 
opløst mangan på 0,098 mg Mn/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 

Hårdhed odH   

4,6 

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

Kimtal ved 
22 oC 
pr. ml 

  

< 1 

  

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 

  

Ikke måle-
lig 

  

Ikke målelig 

Coliforme bakterier må ikke forekom-
me i drikkevandet, da det kan tyde på 
forurening ude fra. Der er ikke tale om 
E coli, som heller ikke må forefindes. 
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Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden. 
 
Alle vandmålere hos forbrugerne er påsat radiosender, der sender måler-
standen fra hver ejendom for hver ca. 10 sekunder. Aflæsning af vandmå-
lerne  foregår  derfor  ved,  at  vi  ”fanger”  radiosignalerne  ved  kørsel  med  en  

modtager i bil på vejene langs ejendommene. 
 
Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at 
alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administrati-
on og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.  
 
I 2013 har vi i bestyrelsen arbejdet med en plan for renovering af vandvær-
kets boringer, filtre, udpumpningsanlæg samt styring og overvågning. Vi 
har indhentet tilbud hos 3 entreprenører på området og forventer at kun-
ne fremlægge forslag til renovering på generalforsamlingen i februar til 
godkendelse. Renoveringen skal på det tekniske område fremtidssikre vort 
vandværk samt give en god overvågning af kvaliteten. Vort mål med vand-
værket er til stadighed en sikker forsyning af forbrugerne, og at det ud-
pumpede vand altid kan betegnes som kvalitetssikret drikkevand. 
 
Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside:  
http://www.hovborgvand.dk/ 
 

Bestyrelsen 
Formand:               Børge O. Nielsen      Mobil. 20 32 82 65 
Kasserer:   Michael Ravn           Mobil. 29 69 80 53 
Vandværksbestyrer: Rolf Madsen             Mobil  40 57 27 00 
Bestyrelsesmedlem:  Lynge Madsen  Mobil  20 33 60 26 
Bestyrelsesmedlem:  Torben Christiansen Mobil  21 40 45 73 

 

 HOVBORG VANDVÆRK 

http://www.hovborgvand.dk/
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FASTELAVNSFEST 

Søndag, den 23. februar 2014 
Kl. 13.30 til ca. 16.00  

Vi starter udklædt i Lindknud kirke  
med en familiegudstjeneste kl. 13.30.  

 

Bagefter går vi om i Lindknud hallen,  
hvor vi skal slå katten af tønden og  
hygge os med kaffe/saft og kager. 

 

Entre:  Voksne  25,- kr. 
           Børn  20,- kr. 

 
Der er slikposer til alle børnene. 

Kom og vær med ! 
Arrangører: Lindknud Hallen & L.G.U. & Husets Venneforening 

 

 VENNEFORENINGEN 
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 VENNEFORENINGEN 

 

TOM DONOVAN 
THE IRISH TROUBADOUR 

 
Irsk aften i  

”Huset”  
i Hovborg 
 

Fredag den 7. marts 
Dørene åbnes  
kl. 18.00 
Irish stew 
Kaffe/småkager 
Kr. 150,- 
 
Billetter kan købes  
 
 
i Hovborg fra den  
17. februar til 3. marts 
 

Mød op og få en festlig aften 
Husets Venneforening tlf. 21621873 
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 VENNEFORENINGEN 

 

 

Generalforsamling i Husets Venneforening 

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Mød op og gør din indflydelse gældende,  
vi modtager også gerne forslag til arrangementer. 

 

 
Generalforsamling i Hovborg Aktivitetshus 

afholdes torsdag den 27. februar 2014 kl 19.30 
Dagsorden iflg. vedtægterne 
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BYFESTEN 

Byfesten flyttes til uge 27 
Byfesten er en dejlig uge, hvor gamle som unge mødes til snak 
og dans.  

Denne uge har stor betydning for vores lille samfund og vores 
sammenhold. Antallet af deltagere til denne begivenhedsrige 
uge er desværre faldene og derfor har vi i festudvalget, valgt at 
flytte festugen til uge 27. 

Vi har valgt dette på baggrund af at skolernes og studenternes 
afslutning ligger i uge 26 og forhindrer desværre mange i at 
deltage i festugen.  

Vi mener derfor ved at flytte byfesten en uge, vil der forhåbent-
ligt komme flere mennesker op på pladsen til hyggelig sam-
menværd.  

Flere detaljer omkring byfesten og dens indhold, vil blive frigi-
vet måneden op til uge 27. 

Vi i festudvalget, håber at ændringen af festugen vil blive posi-
tivt taget imod. 

Vi glæder os til at se jer alle,                     
til en fantastisk byfest i uge 27.     

 

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN 
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Hovborg Brugsforening 

Generalforsamling 
 

Der afholdes generalforsamling 
Torsdag d. 27. marts 2014 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 

------------------------- 
Nye træer 

Mange tak til Eagle Burgmann og Bettina Højer Pedersen, Højers Have 
og Anlæg, for de to nye træer, der kommer til at pynte på Brugsens         

P-plads fremover. 

 

 
Hovborg Brugsforening 
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 ANTENNEFORENING 

 
Hovborg Antenneforening 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling  

tirsdag d. 18. februar  kl. 19.00  2014 på Hovborg Kro 
 
            Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning.Bjarne Lund Jepsen fra SE kommer og   
 fortæller om fremtiden, for der sker mange spændende ting 
 lige i øjeblikket 
3. Regnskabet	  fremlægges. 
4.   Indkomne forslag. 
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 
 5.  Valg af bestyrelse: 
 På valg er: Henrik Stoustrup 
                            Anna	  S.	  Petersen	  	  	  (Ønsker	  ikke	  genvalg) 
      Valg af suppleant:   
 På valg er : Bente Andersen 
 6.  Valg af revisor: 
 På valg er : Poul Hansen 
 7.  Eventuelt. 
   
 Bestyrelsen.   
 
Husk: Det er på generalforsamlingen du kan gøre din indfly-
delse gældende. Det er her du kan sige din mening, så derfor 
mød op  
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 ANTENNEFORENING 

 
Når dette blad udkommer, er der sendt opkrævning ud for første halv-
år. Som I kan se, er der to takster, det er fordi, fra 1. april bliver den lille 
pakke billigere, den falder til kr. 89,00. Der sker flere ting, men det ved 
vi ikke meget om endnu, det kommer nok til vores generalforsamling, 
så mød op den 18. februar. 
Vi har nu haft SE i et halvt år, så vi håber det kører nu. 
 
Skulle I mod forventning, ikke have modtaget en opkrævning fra Beta-
lingsservice, vil vi gerne høre  fra jer.  
Tlf. 75396124/ 51281254 
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 AKTIVITETSKALENDER 

 

03.02.14    Kl.  19,00  Kirkebio  i  Brørup  Bio:  Another  Year. 

04.02.14    Kl.  18,00  Fællesspisning,  Hovborg  Fitness  og  Lokalråd. 

13.02.14  Kl. 18,30 Legestue i Huset, folkedanserne. 

18.02.14  Kl. 19,00 Generalforsamling i Antenne-foreningen  på  Kroen 

19.02.14  Kl. 18,00 Madaften i Huset, Husholdningsforeningen. 

21.02.14    Kl.  19,30  Generalforsamling  i  Hovborg  Vandværk  på  Kroen. 

23.02.14  Kl. 13,30 Fastelavnsfest, Venneforeningen 

25.02.14  Kl. 18,30 Generalforsamling i Fitness. 

25.02.14  Kl. 19,,30 Generalforsamling i HUIF. 

26.02.14  Kl.    19,00  Hvordan  får  du  ejerskab  til  din  kirke?  Menighedsråd 

27.02.14  Kl. 19,00 Generalforsamling i Husets Venneforening 

27.02.14  Kl. 19,30 Generalforsamling Hovborg Aktivitetshus 

03.03.14    Kl.  19,00  Kirkebio  i  Brørup  Bio:  Tyrannosaur. 

04.03.14    Kl.  18,00  Fællesspisning  i  Huset. 

05.03.14    Kl.  17,00  Førstehjælps-kursus, Hovborg Kro 

07.03.14  Kl. 18,30 Koncert med Tom Donovan, Venneforeningen 

12.03.14    Kl.  19,00  Menighedsrådsmøde  i  Huset. 

19.03.14    Besøg  ved  ”Perfectly  me”  i  Rødding, Husholdningsforeningen 

27.03.14    Kl.  19,30  Generalforsamling  i  Brugsen  på  Hovborg  Kro 

09.04.14  Kl. 18,30 Afslutning, folkedanserne  
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 AKTIVITETSKALENDER 

09.04.14  Generalforsamling i Husholdningsforeningen 

24.04.14  Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke. 

07.05.14    Kl.  19,00  Menighedsrådsmøde  i  Huset.   

11.06.14    Kl.  19,00  Menighedsrådsmøde  i  Huset. 

19.08.14    Kl.  19,00  Menighedsrådsmøde  i  Huset.   

05.11.14    Kl.  19,00  Menighedsrådsmøde  i  Huset.   
 

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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PRÆMIESPIL 

1.  Præmie: kr. 200,-     

307 Eilif Thøgersen Sandagervej 19 6682 Hovborg 

      

2.  Præmie: kr. 150,-     

77 Knud Veldt Krøgebækvej 28 6682 Hovborg 

      

3.  Præmie: kr. 100,-     

238 Dorthe  Jørgensen Kroskoven 44 6682 Hovborg 

      

4.  Præmie: kr. 50,-     

113 Marlene Van Mourik Grindstedvej 46 6682 Hovborg 

240 Bo Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg 

341 Anja Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg 

76 Peter Fogh Madsen Holmeåvænget 48 6682 Hovborg 

165 Ellen Og Morten Lindgaard Sandagervej 15 6682 Hovborg 

71 Benny Thomsen Sandagervej 12 6682 Hovborg 

278 Bodil Hansen Kroskoven 10 6682 Hovborg 

309 Kristine Vase Jepsen Vorbassevej 6 6682 Hovborg 

229 Åse Christiansen Tranebærvej 26 K 6753 Agerbæk 

322 Kirstine Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg 

51 Felix Stoustrup Holmeåvej 2 6682 Hovborg 

331 Fam. Nielsen Vorbassevej 5 6682 Hovborg 

38 Edith Hansen Holmeåvænget 54 6682 Hovborg 

139 Torben Jensen Fruerbyvej 13 7280 Sdr. Felding 

296 Maje Jacobsen Engparken 6 6682 Hovborg 

134 Signe mfl. Vad Tobiasen Grønagervej 4 6682 Hovborg 

355 Annelise Kortsen Kildeparken 95 6740 Bramming 

207 Nicolaj Starup Hansen Holmeåvænget 25 6682 Hovborg 

9 Sofie F. Smidt Holmeåvænget 27 6682 Hovborg 

Januar 2014  
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PRÆMIESPIL 

1.  Præmie: kr. 200,-     

182 Arne Rønne Sandagervej 7 6682 Hovborg 

      

2.  Præmie: kr. 150,-     

360 Ingse Jørgensen Sandagervej 1 6682 Hovborg 

      

3.  Præmie: kr. 100,-     

300 Kirsten Nordborg Lundgårdvej 57, Donsl 7250 Hejnsvig 

      

4.  Præmie: kr. 50,-     

264 Hanne Madsen Torpet 149 6682 Hovborg 

72 Alice Larsen Krøgebækvej 24 6682 Hovborg 

304 Bente Madsen Holmeåvænget 16 6682 Hovborg 

210 Ejnar Roed Brunbjergvej 1 6682 Hovborg 

93 Egon Knudsen Lundgårdvej 77, Donsl 7250 Hejnsvig 

6 Torben Christiansen Baldersbækvej 20 6682 Hovborg 

284 Flemming Schultz Dalgade 12 2 TH 6100 Haderslev 

248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64, Donsl 7250 Hejnsvig 

355 Annelise Kortsen Kildeparken 95 6740 Bramming 

19 Peter Andersen Holmeåvej 10 6682 Hovborg 

17 Helle Kristensen Holmeåvænget 28 6682 Hovborg 

55 Kirsten Pedersen Grindstedvej 33 6682 Hovborg 

92 Boye Madsen Baldersbækvej 15 6682 Hovborg 

338 Carl Henning Christiansen Tranebærvej 26 K 6753 Agerbæk 

353 Ole Quist Hovborgvej 52, Tofterup 7200 Grindsted 

277 Birthe Hansen Sandagervej 11 6682 Hovborg 

34 Anders & Esben Knudsen Baldersbækvej 34 6682 Hovborg 

49 Jenny Skovbjerg Holmeåvej 9 6682 Hovborg 

331 Fam. Nielsen Vorbassevej 5 6682 Hovborg 

FEBRUAR 2014  
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  INDLEVERINGSFRISTER 

2014 
 

Fredag den 21. febr. Blad udkommer i uge 10 

Fredag den 21. marts Blad udkommer i uge 14 

Fredag den 18. april  Blad udkom mer i uge 18 

Fredag den 23. maj Blad udkommer i uge 23 

Fredag den 25. juli Blad udkommer i uge 32 

Fredag den 22. aug.  Blad udkommer i uge 36 

Fredag den 19. sept.  Blad udkommer i uge 40 

Fredag den 24. okt.  Blad udkommer i uge 45 

Fredag den 21. nov.   Blad udkommer i uge 49 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN 

HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

 

Tidsbestilling 6091 8665 
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Salon Heidi 
Herre og dame frisør 

Nørregade 7, 6670 Holsted 
Tlf. 75392102 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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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 

x Tank billig OK benzin og støt HUIF hver gang 
x Tips og lotto 
x Håndkøbsmedicin fra Holsted Apotek 
x Postbutik alle hverdage fra 7.30 - 16.00 
x GLS pakkeservice 
x Der er altid spændende tilbud på vores nethandel side 
x  www.coop.dk  -  Vi vil gerne bestille varen for dig 
x Aflever tøj til rensning 
x Vi tager altid imod bestilling på buketter og lignende  
x Salg og ombytning af gasflasker  
x Salg af ure og batteriskift 
x Tlf.: 75 39 60 03 
x 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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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   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. 
 

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

 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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