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dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  
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Hovborgvej 73, Klelund 
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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Redaktionen  
 : Ingrid Roed 5151 2822 
                           : Susanne Alexandersen 7516 8197 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 

senest fredag den 21. marts 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. 2            35. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:i.e.roed@gmail.com
mailto:brianogsusanne@mail.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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NYT FRA HUIF 

Tirsdag d. 25. februar afholdes der generalforsamling i Hovborg 

UIF og Hovborg fitness. Det er ikke muligt af naturlige årsager, at 

give et referat fra generalforsamlingen, da den ikke er afholdt i 

skrivende stund. Jeg kan opsummere på noget af det som der helt 

sikket vil være på dagsordenen. Vi er generelt en sund forening, 

med en egenkapital på 360.000 kr. vi kom godt nok ud med et un-

derskud på 54.000 kr., det skyldes ikke mindst at der blev afskre-

vet med 90.000 kr. Vi er en forening med mange forskellige tilbud 

hvor der specielt er mange brugere af fitnessafdelingens tilbud, 

men også billard og fodbold har en fin deltagelse. 

Den 23 marts afholdes der gymnastikopvisning i aktivitetshuset i 

Hovborg, hvor der vil være deltagelse af flere hold fra Lindknud 

GU. Vi håber at en masse vil trække en halv dag ud af kalenderen 

for at være en del af fællesskabet og dermed også støtte HUIF 

samt få et indblik i hvad de forskellige gymnaster har lært i løbet af 

året. Fra HUIF gymnastik er der i år 2 hold, puslinge og 

microspring, begge hold er for børn i børnehavealderen, se desu-

den andetsteds i bladet. 

Med foråret bankende på døren tidligere end normalt er der fin 

mulighed for opstart af udendørsaktiviteter. Fodbold, kroket og 

cykling er i gang, men der trænger til at komme lidt mere liv på 

tennisbanen så denne ikke står og gror til. Vi vil derfor meget ger-

ne hører fra folk, unge som ældre, der kunne være interesseret til 

at få gang i tennisbanen. 
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NYT FRA HUIF 

Støt  

Kræftens Bekæmpelses indsamling 

søndag d. 6. april 2013 
Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til at hjælpe, be-

des du kontakte                                          

Dagny Boisen    (tlf. 75396164) 

Birthe Hansen   (tlf. 75396170) 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE 

HUIF har desuden været med til at arrangere hjertestarterkur-

sus på kroen, vi kan se at der er stor opbakning, til kurset. Det 

er positivt med så mange tilmeldte, hvor det har været nødven-

digt at oprette et ekstra hold, og vi håber at alle der ønsker at 

deltage har fået plads. Det trygt at vide at så mange ønsker at få 

den nødvendige viden, hvis der skulle blive brug for det.  

Thomas Nørager Matthesen 
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFORENING 

Salg af fuglekasser 

Som et lille frisk initiativ, for at tjene lidt penge til fordel for Hol-

meåskolen, dens elever og lærerstaben og i sidste ende til gavn for 

hele vores samfund, ved at kunne bevare og styrke skolen, som ger-

ne skulle have ry for at være den bedste skole i Vejen kommune, er vi 

i fuld gang med at fremstille fuglekasser, der gerne skulle hænges op 

i hele skoledistriktet inden foråret rigtig bryder igennem. Man kan 

købe både stære og mejsekasser, prisen er 50 kr pr. stk, ved køb af 3 

stk. 140 kr. Ved større partier til f.eks vores landmænd, kan der hand-

les lidt om prisen. Lad fuglene spise skadedyrene på marken og spar 

miljø og penge på sprøjtegiften. Fuglekasserne kan bestilles på tlf. 

30301401, mail kurtvad@hotmail.com. Betaling kan ske ved overfør-

sel til vores konto i Vorbasse/Hejnsvig sparekasse 9690 0760231371 

eller kontant afregning ved levering af varen. Vi udbringer når der er 

et passende antal bestillinger inde. Bestillingssedler hænger naturlig-

vis i SFO i Lindknud og Børnehaverne i Lindknud og Hovborg, da det 

jo er der vores nuværende og fremtidige elever i Holmeåskolen op-

holder sig til dagligt. 

Støtteforeningen arbejder lidt i kulissen, bag skolen. Senest var vi in-

volveret i fællesspisningen i ”Huset” i Hovborg, hvilket medførte et 

overskud på 3700 kr. Næste projekt er servicering af publikum til 

SFO”s play back aften d. 6 marts i ”Huset” i Hovborg. Allerede d. 14 

marts har vi lovet skolen at overtage undervisningen af samtlige klas-

ser. Det bliver nok en lidt anderledes skoledag end normalt, men lad 

det være en overraskelse for børnene.V i er jo hver gang afhængig af  

mailto:kurtvad@hotmail.com
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFORENING 

en muskelgruppe, der kan træde til med en hjælpende hånd. Ly-

der det spændende, så send en mail til kurtvad@hotmail.com og 

meld jer til muskelgruppen. Husk tlf. nr. og skriv evt. hvad i selv 

mener, i er eksperter i. 

 Et års medlemskab af støtteforeningen koster 100 kr. for enkelt-

personer. Husstand 200 kr. og firma 300 kr. Firmamedlemsskab 

giver dog ikke stemmeret på generalforsamlingen. Alt går ubeskå-

ret til gavn for Holmeåskolen. 

Indbetaling på konto nr. 9690 0760231371.  

Husk mailadresse, så vi kan sende info til medlemmer. Medlem-

mer, der tegnede medlemskab i 2013, må meget gerne forny med-

lemskab for 2014. Vores regnskab følger kalenderåret, selv om der 

var stiftende generalforsamling i maj 2013. 

Apropos salg af fuglekasser, findes der et par linier i en Poul Dis-

sing sang: Og fuglene flyver i flok, når ellers de er mange nok. Det 

kan godt overføres lidt til vores samfund, som i denne tid virkelig 

kræver at vi står sammen og kæmper imod nedlæggelse af skoler, 

forretninger, arbejdspladser og i sidste ende vores landsbyer. Vi 

må sammen gøre det attraktivt at bo her. 

mailto:kurtvad@hotmail.com
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Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 i ”Huset” i Hovborg 

Vi starter med indmarch kl. 10.00 efterfulgt af en flot opvis-

ning med de dygtige gymnaster fra holdene i Lindknud og 

Hovborg.  

Entre: voksne 50 kr. 

Børn 25 kr. gymnaster er gratis 

Inkluderet i entréen er en bolle med pålæg, samt kaffe/the 

Juice, sodavand, kage mm. Kan købes til rimelige priser.  

 

Vi glæder os til at se jer 

Gymnastikudvalget 

Gymnastikopvisning i Hovborg 
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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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Støtteforeningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om 
skolen og dermed lokalsamfundene. 

 

Du kan støtte ved at blive medlem, prisen pr. år er: 

Enkelmedlemsskab  100 kr. 

Husstandsmedlemsskab  200 kr. 

Virksomhedsmedlemsskab  300 kr. 

 

Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. 

 

Beløbet kan indbetales på konto 9690 0760231371 
 
Husk at skrive navn, adr. og mail adr. 

 

Foreningens kontakt mail: stoetteforeningen@lindknud.info 

HOLMEÅSKOLENS STØTTEFORENING 
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFORENING 

Afholder  generalforsamling 

tirsdag den 25. marts kl. 19 på Holmeåskolen. 

Med følgende dagsorden: 

1..Valg af dirigent 
2..Bestyrelsen aflægger beretning 
3..Godkendelse at regnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg:  Tage Sørensen (ønsker ikke genvalg) 
  Dorte Greve Hansen (ønsker ikke genvalg) 
5. Valg af bilagskontrollanter 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
 Bestyrelsen foreslår følgende: 
 I § 4 tilføjes at kontingent perioden løber fra 1/1 – 31/12. 
 I § 7 tilføjes at generalforsamlingen skal være afholdt inden 

udgangen af marts måned samt at generalforsamlingen 
offentliggøres i Lokalbladene, skoleintre samt på Lind-
knud.info og Hovborg.net. 

8. Evt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udfor-
mes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen. 

P.b.v. 

Tage Sørensen 

tks@nrdc.dk 
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Udendørs fodbold 2014. 

Fuglene fløjter og dagene længes, det er jo dejlige tegn på at fodboldstøv-

lerne skal findes frem fra gemmerne igen. 

Børne/ungdomsfodbold 

Træningstider for de forskellige børne/ungdomshold er ikke fastsat endnu, 

men fodboldudvalget arbejder på sagen og der vil blive sendt besked ud i 

første halvdel af marts. 

Oldboys 

Onsdag d. 5 marts starter træningen kl. 19.00 på Hovborg stadion, og ons-

dagstræningen fortsætter indtil turneringsstart i april. 

Damesenior 

Damerne starter op onsdag d. 19 marts kl. 18.30 på Lindknud stadion, der-

efter træning hver mandag og onsdag i Lindknud indtil turneringstart. 

Overnatningsweekend for børn, fra og med 0 klasse, til og med 6 klasse. 

(førskolebørn må gerne deltage, hvis de gerne vil). Fodbold, håndbold og 

spejderne arrangerer i fællesskab, så der bliver mange forskellige aktivite-

ter. Det hele foregår i Lindknud hallen, på stadion og de rekreative områ-

der omkring stadion. Ankomst lørdag d. 12/4 kl. 13.00 og slut søndag d. 

13/4 kl. 10.00.Hvis man ikke deltager hos nogle af de forskellige udvalg, er 

man meget velkommen til at deltage, for at afprøve om noget af det må-

ske kunne have interesse. Nærmere oplysning om tilmelding og andre 

praktiske ting kommer i skolen. 

God sæson til jer alle, hilsen Hovborg/Lindknud fodbold 

FODBOLD 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://ostemad.files.wordpress.com/2009/02/fodbold-hmif1.jpg&imgrefurl=http://ostemad.wordpress.com/2009/02/&usg=__ifRYRnSkcNZ9EpLEmk5BcKySUjs=&h=417&w=388&sz=45&hl=da&start=1&sig2=orlGSguucdAhgfFYNy8Xiw&um=1&tbnid=mJzf9-
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.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. marts 

Fastelavn  

9.00 

MHC  

  10.30 

MHC  

9. marts 

1.s. i fasten  

 19.00 

HN  

10.30 

HN  

 

16. marts 

2.s. i fasten  

9.00 

 MHC  

10.30 

MHC  

 10.30  
HN  

16. marts 

Torsdag  

 19.30 

     HN  

  

23. marts 

3.s. i fasten  

10.30 

HN  

 9.00 

HN  

 

30. marts 

Midfaste  

 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  

MHC:  Maj Brit Hvid Christensen 
HN:  Helle Nørby Jensen 
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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 

Sidste chance for denne vinters Kirkebio 

Mandag den 3. marts 2014 kl. 19.00 vises den sidste film i vinterens 
Kirkebio. Det er den engelske film Tyrannosaur, der runder denne 
sæson af, hvor det overordnede tema har været ”Kærlighed på godt 
og ondt” 
Filmen bliver vist i Brørup Bio kl. 19.00, og nærmere information om 
kan ses på vores hjemmeside: www.broerup-lindknud-hovborg-
pastorat.dk  

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

Fremtidige konfirmationer  

Det har desværre vist sig, at det giver en række problemer at fasthol-
de konfirmationsforberedelsen på 8. årgang, sådan som det har væ-
ret praksis i den gamle Brørup kommune siden 2011. Derfor rykkes 
konfirmationsforberedelsen fra skoleåret 2015/16 ned til 7. årgang 
på Brørupskolen og Gjerndrup friskole, således at alle konfirmander i 
Vejen kommune fremover konfirmeres på 7. klassetrin. De nuværen-
de 5. klasser vil være de første, der skal konfirmeres i 7. klasse, og i 
praksis betyder det, at der i skoleåret 2015/16 vil både være konfir-
mationsforberedelse for konfirmander på 8. årgang og på 7. årgang. 
Konfirmationsdatoerne i Hovborg og Lindknud bliver fortsat, som de 
har været hidtil – nemlig Bededag og søndagen efter, hvilket bety-
der: 

2016: Hovborg kirke Bededag den 22. april 
  Lindknud kirke søndag den 24. april 
2017: Lindknud kirke Bededag den 12. maj 
  Hovborg kirke søndag den 14. maj 

 

Minikonfirmander fra Holmeåskolen 

Igen i år vil eleverne på Holmeåskolen blive inviteret til at deltage i et 
Minikonfirmandforløb. Det bliver et intensivt forløb i uge 14, hvor 
alle 3. klasse-eleverne inviteres til indledende konfirmationsforbere-
delse. Forløbet vil strække sig over fem eftermiddage, hvor vi gen-
nem bibelfortællinger, salmer og kreative aktiviteter i både kirken og 
konfirmandstuen vil gå på opdagelse i kirken og den kristne tro. 

Minikonfirmandugen afsluttes med en familiegudstjeneste i Lind-
knud kirke den 6. april 2014 kl. 10.30, hvor alle naturligvis er velkom-
ne. 
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HOVBORG KIRKE 

 

 
Babyer  fra 3 – 12 mdr. inviteres til at deltage i babysalme-
sang i Lindknud Kirke  - de er også velkomne til at tage en-
ten far eller mor med.  
 
Allerede som spæde, reagerer babyer på sang, musik og be-
vægelse. Salmer og deres ’bløde’ melodilinier og udtryk har 
vist sig at have en speciel positiv indvirkning på de små børn. 
Kombinerer man dette med kirkerummets ro og akustik, kan 
babysalmesang være med til at udvikle børnenes sanser, 
sprog og følelsesliv. Samtidig kommer forældre rigtig tæt på 
deres barn og lærer salmerne undervejs, så de kan synge dem 
ved sengekanten eller bare, når de har lyst. 

Man behøver ikke være en ørn til at synge for at deltage, eller 

kunne alle salmer udenad for den sags skyld. Forældrene får 

udleveret en seddel med salmerne, lige til at sætte op over 

puslebordet.  

Babysalmesang foregår første gang d. 3. marts kl. 10.00 i Lind-

knud Kirke og forgår herefter hver mandag  i marts måned. 

Husk et tæppe eller lign. som barnet kan ligge på.  

Der er tilmelding til Majbritt Skovbjerg på mail: majbrittskov-

bjerg@hotmail.com eller tlf. nr. 53323900.  Husk tlf. nr. og mail-

adresse. 

 

Med venlig hilsen 

Lindknud og Hovborg Menighedsråd. 

Få salmerne ind med modermælken.. 

mailto:majbrittskovbjerg@hotmail.com
mailto:majbrittskovbjerg@hotmail.com
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”BACH & BILLEDER”  

– en visuel koncertopleveIse 

Lindknud Kirke  

Lørdag den 12. april 2014 kl. 16:00 
 

OPTAKT TIL PÅSKEN MED KLASSISK MUSIK OG DANSK KUNST 
 
 

Lindknud Kirke indbyder den 12. april til en ganske særlig kunstnerisk og musi-
kalsk oplevelse. Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har ud-
viklet en fremførelse af Johann Sebastian Bachs Matthæuspassion, hvor parret 
udover at spille uddrag af Bachs mesterværk, vil projicere en betagende billed-
fremvisning af Arne Haugen Sørensens fortolkninger af netop Matthæus-
evangeliet op på storskærm i kirken. 

 
I 2012 udkom Dorthe Zielke og Søren Johannsen med Bachs Matthæuspassion i ud-
drag for trompet og orgel, udgivet på NAXOS. Det er første gang at musikken fra 1727 
er indspillet for de to instrumenter. Musikerne har nøje udvalgt satser til deres version 
af værket og indspillet omkring 40% af indholdet fra det næsten tre timer lange origina-
le værk. Satserne er varierende - med det store kirkeorgel og ved at anvende seks 
forskellige trompeter, fastholdes det mangfoldige lydbillede i Bachs mesterværk.  
Under indspilningen af cd’en kom idéen til et samarbejde med Arne Haugen Sørensen, 
som bl.a. er kendt for sine fantastisk fortællende og farvemættede lidelseshistorie-

billeder, der passer perfekt til Bachs Matthæuspassion.  

 
 

Arne Haugen Sørensen havde sin debut som maler og grafiker i 1953 på Kunstner-
nes Efterårsudstilling. Han har modtaget adskillige priser og hædersbevisninger, bl.a. 
Eckersberg Medaljen og Thorvaldsen Medaljen. Han er repræsenteret på de fleste 
danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen af 26 danske kirker. 
 
Dorthe Zielke har siden sin afslutning på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
spillet i diverse orkestre i ind- og udland, herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorke-
stret, Radiosymfoniorkestret i Berlin og Mahler Chamber Orchestra. Hun spiller ofte 
ved kirkelige handlinger og får ros for sin klang, musikalitet og evne til at tilpasse sig 

de forskellige kirkerum. 

http://da.wikipedia.org/wiki/1953
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Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonserva-
torium, fortsatte med solistklassen sammesteds og havde sin debutkoncert i Hellig-
åndskirken, København i 1995. Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte 
gange i koncertrækker og en gang over 22,5 timer i samme døgn, hvilket man kan 
finde i Guiness Book of Records 2001. Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, 

København. 

 

 
”BACH & BILLEDER” 
Lindknud Kirke 
Lørdag den 12. april 2014 kl. 16:00 

 
Yderligere information og pressefotos: www.trompetist.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


33 



34 



35 



36 

 
 

 

HUSHOLDNINGSFORENINGEN 

Modeopvisning 
 

Onsdag d.19 marts går turen til Rødding. Vi skal på besøg 

hos Perfectly Me shop med smart dametøj til den modne 

kvinde. Gratis kaffe og kage                                      

  20%   rabat v .køb af tøj 

tilmelding.senest den.17 marts til be-

styrelsen 

på tlf.75396317. el.75396089 

samkørsel fra brugsen kl.18 . 

pris 25 kr.   

 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 Generalforsamling. 

I.Huset .den 9.4.kl.19 

på valg er Inge, Jytte og Edith. Gitte ønsker at træde ud af 

bestyrelsen. 

Pakkespil: medbring pakke værdi ca. 25 kr. 
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HOLMEÅ KUNSTFORENING  

 

 

Bazar 

           … BABYTING – TØJ /SKO – KREATIVT – LEGETØJ – NIPS – MØBLER … 

      I Hovborg hallen lør. d. 5 april fra kl. 10-14. Kom forbi og gør en god handel eller få en 

stand for 50 kr.  

      Tilmelding inden d. 20 marts til mail: randiboisen@gmail.com, tlf. 40216461.  Nærmere 

info følger til de tilmeldte.  

 Følg bazaren på www.facebook.com/HolmeaKunstforening 

………………………………. 

 

mailto:randiboisen@gmail.com
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LOKALARKIVET 

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 

I forbindelse med  mindehøjtideligheden  4. maj ved 
mindestenen i Klelund, vil Lokalarkivet efterfølgende stå for fore-
drag og salg af kaffe i Huset.  

Der kommer et fuldt program i næste blad. 

Venlig hilsen 

Lokalarkivet 
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IDRÆT OM DAGEN 

 
HJÆLP!! 

Idræt om dagen i Hovborg søger en gymnastik le-

der til sæsonen 2014-2015. 

 

Vi starter først i september og slutter sidst i marts. 

Det drejer sig om 2-3 torsdag formiddage om må-

neden, ca. 45 min. pr. gang.  Vi har en leder, der 

tager ca. hver 3. gang. Vi er mellem 30 og 40 del-

tagere fra Lindknud og Hovborg.  

Vi vil gerne være behjælpelige ang. evt. kursus, 

som vi afholder udgifterne til.  

 

Evt. interesserede bedes snarest henvende sig til : 

Henning Hansen 

Holmeåvænget 60 

6682 Hovborg 

http://www.google.dk/imgres?q=idr%C3%A6t&hl=da&biw=1440&bih=700&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CjX3cLhIb1IrXM:&imgrefurl=http://www.koldingfirmasport.dk/default.aspx%3Fid%3Dm12s3&docid=-WfvQyC4ZQRSmM&w=180&h=240&ei=qA5OToqMKObE4gS_yb2vBw&zoom=1
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Da vi i bladudvalget har fået 

henvendelser om vores bladopsætning, har vi 

taget konsekvensen og ændret på det. Proble-

met var, at man ikke læste annoncerne, fordi 

de lå fast foran og bagerst i bladet. Nu prøver 

vi at blande tekst og annoncer. 

 

Vi lytter gerne til jeres kommentarer. 

 

STØT VORE ANNONCØRER  

DE STØTTER OS 

BLADUDVALG 
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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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Onsdag den 5. marts kl. 14.00 –  16.00  

Fastelavnskaffe med underholdning af 

 ”De hylende hunde” fra Øster Lindet. 

Onsdag den 12. marts kl. 13.30 – 16.00 

Besøg på Vejen Kunstmuseum. Vi kender nok alle Vejen-
trolden, men hvem er kunstneren bag. Museumsleder Te-
resa Nielsen vil fortælle os om Niels Hansen Jacobsen og 
den nyrenoverede museumsplads. 

Pris 50 kr. 

Tilmelding senest mandag 

10. marts. 

Onsdag den 19. marts kl. 14.00 – 
16.00 

Modeopvisning med lokale modeller. 

Tøjet er fra ”Hos Lisbeth” i Brørup. Tøjet sælges den dag 
med 20 %.  

Onsdag den 26. marts kl. 13.00 – 16.00 

”Husker du din skoletid”. Vi tager kaffekurven med og kø-
rer til Lerte, hvor Sønderjysk skolemuseum ligger. Skolen 
har ligget der siden 1856. Her kan vi høre om skolelivet 
både i dansk tid og tysk tid. 

Pris 50 kr. 

Tilmelding senest mandag den 17. marts.   

Samværsdage på BØGEVANG  
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PRÆMIESPIL 

 

1. Pr.: kr. 200,-     

39 

Aase & 
Egon Jespersen Holmeåvænget 20 6682 Hovborg 

      

2. Pr.: kr. 150,-     

188 Ole Viuff Baldersbækvej 17 6682 Hovborg 

      

3. Pr.: kr. 100,-     

8 Henning Hansen Holmeåvænget 60 6682 Hovborg 

      

4. Pr.: kr. 50,-     

159 Nicolai 
Kammers-
gård Baldersbækvej 2 6682 Hovborg 

29 Anna Pedersen Holmeåvænget 31 6682 Hovborg 

73 Eva Burkal Holmeåvænget 2B 6682 Hovborg 

348 Majken Egebak Kroskoven 18 6682 Hovborg 

340 Gurli Kristensen Kroskoven 36 6682 Hovborg 

369 Elly Wittendorff Baldersbækvej 12 6682 Hovborg 

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4 6682 Hovborg 

275 Yvonne Kristiansen Holmeåvænget 19 6682 Hovborg 

23 Mogens Kjær Poulsen Torpet 103 6682 Hovborg 

261 Maren Thøgersen Krøgebækvej 6 6682 Hovborg 

195 Gisa Salge Balderbækvej 29 6682 Hovborg 

345 Karl Jacobsen Krøgebækvej 11 6682 Hovborg 

311 Inger Sørensen Sandagervej 2 6682 Hovborg 

334 Irene Knudsen Langgade 52 7250 Hejnsvig 

214 Lis Ramsgård Hovborgvej 110 7200 Grindsted 

55 Kirsten Pedersen Grindstedvej 33 6682 Hovborg 

7 Carl Boisen Krøgebækvej 38 6682 Hovborg 

248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64, 7250 Hejnsvig 

98 Jens 

Gjerlevsen 
Bruun Holmeåvænget 58 6682 Hovborg 

MARTS 2014 



46 

 

 



47 

TØJ TIL HELE FAMILIEN 

HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

 

Tidsbestilling 6091 8665 
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 AKTIVITETSKALENDER 

 

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  Kl. 18,00  Besøg hos ”Perfectly me” i Rødding,  

    Husholdningsforeningen. 

 

23.03.14  Kl. 10,00  Gymnastikopvisning i Huset.  

25.03.14  Kl. 19,00  Generalforsamling i Holmeåskolens  

    støtteforening på Holmeåskolen. 

27.03.14  Kl. 9,30-15,00  Afslutning Idræt om dagen i Huset. 

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

05.04.14  Kl. 10-14,00  Bazar, Kunstforeningen. 

09.04.14  Kl. 18,30  Afslutning, folkedanserne  

09.04.14  Kl. 19,00  Generalforsamling i Husholdningsforeningen. 

12.04.14  Kl. 16,00  Koncert: ”Bach og Billeder”, Lindknud kirke. 

24.04.14  Kl. 19,30  Sangstafet i Hovborg Kirke. 

26.04.14  Kl. 8,30   Arbejdsdag i Huset.  

04.05.14     Mindehøjtidelighed i Klelund og i Huset. 

27.05.14  Kl. 19,30  Sangstafet i Hovborg kirke. 

03.06.14  Kl. 19,30   Koncert med The HoLi Choir og korskolen i  

    Hovborg kirke. 

05.06.14  Kl. 19,30  Koncert med The HoLi Choir og korskolen i  

    Lindknud kirke. 

10.06.14  Kl. 19,30  Koncert med The HoLi Choir og korskolen i 

    Johanneskirken, Brørup. 

11.06.14  Kl. 19,00  Menighedsrådsmøde i Huset. 

19.08.14  Kl. 19,00  Menighedsrådsmøde i Huset.  

27.09.14  Kl. 8,30  Arbejdsdag i Huset. 

05.11.14  Kl. 19,00  Menighedsrådsmøde i Huset.  

22.04.16     Konfirmation i Hovborg kirke. 

24.04.16     Konfirmation i Lindknud kirke. 

12.05.17    Konfirmation i Lindknud kirke. 

14.05.17     Konfirmation i Hovborg kirke. 

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 4  

i bladet 
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  INDLEVERINGSFRISTER 

2014 

 
 

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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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 
 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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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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