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Alt til bagning og  

dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 
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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326 
Fest : Betina Højer Pedersen 6019 1517 
Fitness : Sebastian Leerskov 3131 1094 
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Dorte Olsen 3022 6052  

 
Redaktion : Susanne Alexandersen 3012 8697 
 : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 22. januar 2016. 

 
 Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71 

og 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på  
e-mail til:  

 
brianogsusanne@mail.dk 
randiboisen@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 :Thomas Matthesen 4160 1134 
 :Morten Lindgaard 2442 7703 
Kasserer :Dorte Olsen 3022 6052 
 :Kurt Vad Sørensen 3030 1401 

   Nr. 10            36. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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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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NYT FRA HUIF 

Siden sidst, har vi afholdt idemøde vedr. byfesten 2016 og fremover. 

Der var mødt cirka 25 personer op, som i løbet af aftenen kom med 

en masse gode ideer, til hvad man godt kunne tænke sig fremover, 

både af nye tiltag samt ændringer. Vi havde fået DGI til at hjælpe 

med at styre processen, og ved aftenens slutning var der samlet flere 

plancher ind med input som byfestudvalget kan arbejde videre med. 

Fællesnævneren for byfesten er: ”det skal være for alle aldre og så 

skal det være sjovt”. Overordnet set kan man sige, at følgende ho-

vedpunkter, var noget af det der kom ud af idemødet:  

Et generelt ønske om et større familietema om lørdagen 

Der ønskes ingen aktiviteter om søndagen  

Generelt fungere banko, familieaften og løb rigtig fint, men der kom 

også flere gode input til disse dage.  

Det kom også frem, at et styrket antal ambassadører kunne være 

godt for byfesten. Vi håber at mange flere vil være med til at udbre-

de kendskabet til aktiviteterne og tage naboen med.     

I december og januar sælges der præmiespil, så tag godt imod sæl-

gerne der kommer rundt i denne periode, husk at have kontanter 

klar. Har I ikke fået besøg i slutningen af januar og vil I gerne købe et 

lod, så kontakt en fra forretningsudvalget. Ved at deltage i præmie-

spillet bliver I automatisk støttemedlemmer i HUIF, og dermed har I 

mulighed for indflydelse i foreningen, bl.a. med stemmeret ved ge-

neralforsamlingen. Der udtrækkes  vindere hver måned, hold øje i 

bladet, og se om du er den heldige vinder.  Halvdelen af det indkom-

ne beløb udloddes i præmier.  
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NYT FRA HUIF 

Fredag d. 27. november var der juletræsfest i Lindknud, vi håber at 

en masse fra Hovborg har haft lyst til at deltage.  

Jeg vil gerne på vegne af HUIF takke alle der i løbet af året har støttet 

HUIF.  

HUIF er baseret på frivilligt arbejde og opbakningen fra alle Jer. Uan-

set om den kommer fra et medlem, en frivillig træner, sponsor m.v. 

siger HUIF tak for opbakning, støtte og samarbejde.  

Det er med alt hjælpen, fra det frivillige arbejde og den generelle op-

bakning, at vi kan have en masse gode tilbud i Hovborg, og det skal vi 

sætte pris på og være stolte af.  

God jul og godt nytår til Jer alle. Vi i HUIF, ser frem til et nyt år med 

samme gode opbakning og engagement i foreningen, hvor vi håber 

at se nuværende og endnu flere nye ansigter både som medlemmer 

og som frivillige træner og bestyrelsesmedlemmer. 

Thomas Nørager Matthesen 
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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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Julehygge i Holmeå Kunstforening:  

Fremstilling af porcelænsjulepynt.  
Du kan lave dit helt personlige egen unikke pynt til juletræet, 
vinduet eller julebordet. Julehjerter og bordkort eller til og 
fra kort af porcelænsler. Alle kan være med - hvis man kan 
udstikke sma kager, sa  kan man ogsa  udstikke porcelæns-
pynt. 
 

Dato: Onsdag d. 2. december kl. 19.00-21.30 
 

Pris: gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-
medlemmer 
 

Underviser: Britta Weinho fer 
 

Medbring: Udstikkere og kagerulle, flakoner, stof med struk-
tur og andet, som leret kan udrulles pa  og fa  mønstre af. 
 

OBS: Tilmelding og betaling pa  www.holmeaakunstforening.dk 
for ikke-medlemmer. Medlemmer skriver blot en mail til Britta 
W. pa  brwe@vejen.dk med oplysning om navn og telefon nr. :  
 

Bindende og senest onsdag d. 25. november 
 

Vi glæder os til at se dig.  
 

Pa  vegne af Holmea  kunstforening 

 

 

 

KUNSTFORENING 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.holmeaakunstforening.dk%2F&h=sAQExVEs1AQFWUL5-7Pn8NNuwAUcx-m-ZZetoxTaELIus5g&enc=AZMzdrBNRVywl3ex4lQZJzroYSIeIpTWZTX_EPz4PQRfrETfasoPov96D_3FpB48a0kmd0gOSfSzQem28PGguI3XjQ85BddTg3oCdjhg82sXwPORVS91rg0rzmZE5QZMc4t
mailto:brwe@vejen.dk


14 

 

Vær med til at have det sjovt og til at give  

Hovborgs borgere en rigtig god lokal oplevelse!!! 

 

Mange af byens borgere har givet udtryk for, at det er meget positivt 

med en kommende teaterfore-stilling/revy i Hovborg til foråret. 

Der er også en del, som gerne vil deltage på eller bag scenen – men 

vi mangler stadig kræfter. 

Vi vil inden jul holde et inspirationsmøde sammen med Jer, der en-

ten har tilkendegivet interesse – eller Jer vi endnu ikke har hørt fra. 

Mødet afholdes i Huset tirsdag den 8. december kl. 19.00 

Kom og hør om tankerne indtil nu og vær med til at videreudvikle 

på ideerne. Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Med venlig hilsen, 

Holger 23 60 77 98 / Børge 20 32 82 65 

             TEATER 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Rx8OI28gCFcsQLAodPAwCSA&url=http%3A%2F%2Fwww.teaterskole.dk%2F&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNHEcQlYz9lCJSz2OmLwIRO0Xh--CQ&ust=1445774674867045
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LOKALRÅDET    
HOVBORG 

Til alle borgere i Hovborg 
 
Mange af jer deltog i det spændende borgermøde den 3. november, 
hvor I kom med rigtig mange fantastiske forslag til Hovborgs udvikling. 
Den 25. januar kl. 19.00 er der åbent lokalrådsmøde.  Her kan I møde 
op og være med til at prioritere, hvad der vigtigst at tage fat på her og 
nu, på lidt længere sigt.  Kom også med et bud på, hvad der skal for-
beredes godt, så det forhåbentlig kan føres ud i livet om 5-10 år, må-
ske før. Sidst vi lavede udviklingsplan for 6 år siden gjorde vi det også 
på den måde. Rigtig mange af de forslag der kom på bordet dengang 
er ført ud i livet.  Når først ideen er født, drømmen er drømt, er det 
meget lettere at få det realiseret. 
 
Så mød op i Huset den 25. januar kl. 19.00  
 
Venlig hilsen 
Lokalrådet.  
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Vi i bladudvalget er godt i gang med annoncesalget, for 2016. Alle nu-
værende annoncører er blevet kontaktet, de fleste på mail, enkelte 
pr. brev. Skulle der være nogen, der underlige nok ikke er blevet kon-
taktet, hører vi naturligvis meget gerne fra jer. 

Er der andre der ønsker at annoncerer i bladet, er I naturligvig meget 
velkommen til at kontakte os , vedr. priser mv. 

Samtidig vil vi gerne takke for året, der går på held. Ønske alle en rig-
tig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

HUSK vi vil stadig meget gerne modtage billeder, der kan bruges i bla-
det. Der behøver ikke kun være fra aktiviteter, men kan evt. også væ-
re fra vores skønne natur. 

Randi Boisen - 4021 6461 

Susanne Alexandersen - 3012 8697 

 

  

NYT FRA REDAKTIONEN 



17 

 

BØGEVANG 

Samværsdage på BØGEVANG dec 2015/ jan 2016 

 

Onsdag den 2. december  
Ingen samværsdag, der skal stilles op til valget den 3. december. 
 

Onsdag den 9. dec. kl. 14.00 –16.00    
Min barndoms jul i halvtresserne på 2. sal i Korsør Elisabeth Hansen 
fortæller. 
 

Onsdag den 16. dec. kl. 14.00– 16.00 
Vi siger glædelig jul til hinanden med æbleskiver,  
julegløgg, sang og en enkelt julehistorie. 
 

Bøgevang holder julelukket fra den 18. dec. 
Mandag den 4. jan. 2016 åbner Bøgevang igen 
 
Onsdag den 6. jan. kl. 14.00 – 16.00 
Nytårskur med champagne, kransekage og ”Husker du?”. 
 

Glædelig jul og godt nytår 

 

Brugergruppen Bøgevang 

753888009/ 20433787 
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LOKALRÅDET    
HOVBORG 

Besøg på Danish Crown slagteri i Holsted 
 

Lindknud og Hovborg lokalråd inviterer til besøg på Danish 

Crown kreatur slagteri 

Tirsdag den 23. februar kl. 13,00 til 14,30. 
 

Vi mødes ved indgangen kl. 12,50 og kl 13,00 går vi ind til  
 

- Velkomst med introduktion til Danish Crown 

- Guidet rundvisning på besøgsgangen  

- Afsluttende spørgsmål 

Tilmelding sker på mail til Dorte Matthesen på dorthematthe-

sen@gmail.com eller tlf. nr. 29453875  

Efter først til mølle princippet, da der kun er plads 45 personer til 

rundvisningen.  

Efter besøget på slagteriet byder lokalrådene på kaffe i ”Huset”  

Hovborg. 

 

Hilsen 
Lokalrådene i Lindknud og Hovborg 

mailto:dorthematthesen@gmail.com
mailto:dorthematthesen@gmail.com
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BORGERFORENINGEN 
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 v/ Heidi Pedersen 60 22 09 79  - Hovborg 

 Vestergade  2D - 6600 Vejen 
 Tlf. 75 36 00 22 
 www.ugeavisen.dk 

Man-tors 9-16 
Fredag 9-15 

Adresse: Fællesvirke 7, 6670 Holsted - Tlf: 7539 2911 - Email: holsted-slagtehus@mail.dk 
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NYT i Dagli´ Brugsen. 

Der kan nu købes friske buketter,  

planter og meget andet fra 

Blomster Huset i Bække. 

Der kan også bestilles blomster til begravelser m.v., 

som kan blive leveret i Brugsen.  

Skal dog bestilles et døgn før. 

Kontakte Blomster Huset direkte  

på tlf. 24 26 31 18 
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Tirsdag den 3. november 2015 var der borgermøde i 

Hovborg Aktivitetshus. 

65 borgere mødte op for at være med til at sætte hver deres 
præg på den fremtidige udvikling i lokalområdet. 
Connie Skovbjerg, der er landdistriktskoordinator i Sønderborg 
Kommune,  guidede deltagerne godt gennem aftenen. Deltagerne 
arbejdede i 8 grupper. Hver gruppe startede med at komme med 
deres bud på, hvad de er glade for ved Hovborg, hvad der er rig-
tig godt. 
 

Der var meget deltagerne er glade for i vores herlige by. Her føl-
ger nogle få af de mange udsagn: 

 God til at modtage tilflyttere, byde dem velkommen få dem 
med i fællesskabet 

 Gode til at samarbejde og holde sammen 
 Der er optimisme i Hovborg – vi overvinder kriser 
 God Kro, god Dagli’Brugs, god campingplads 
 3 fantastiske plantager 
 En god kunstforening der arbejder meget med børn 
 En fantastisk og velbesøgt fiske sø 
 En rigtig god hjemmeside 
 God børnehave og skole 
 Mange gode arrangementer – koncerter – landsbyfestival – 

byfest – fællesspisninger 
 Et godt erhvervsliv der er gode til at bakke op om arrange-

menter i byen 
 
I næste runde skulle deltagerne komme med bud på, hvad der 
trænger til lidt opmærksomhed for at bliver bedre. Først i løbet 
af det kommende år og derefter hvad der i løbet af en 4-5 års  

LOKALRÅDET    
HOVBORG 
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LOKALRÅDET    
HOVBORG 

periode skal tages fat på. Også her kom deltagerne ind på mange ting, 
der tænger til kærlig hånd. Alle deltagernes bud på de forskellige om-
råder kan ses på www.hovborg.net.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter lidt ost og rødvin var deltagerne klar til sidste omgang. 
Her var beskeden: Forestil jer vi er 5-10 år fremme i tiden, stig op i en 
helikopter, se ned på Hovborg, hvad ser I? 
            
Her samlede Connie Skovbjerg deltagernes mange kreative visioner og 
inddelte dem i grupper : 
Overskriften er: 
Vi er en ægte landsby i fortsat udvikling, præget af engagement og 
livsglæde 
Her er sammenhold – rummelighed – tryghed – forandringsparathed 
 
Her følger et kort udpluk af hvad deltagerne ser fra helikopteren om  
5-10 år: 

Erhverv – Turisme: 

 Brugs med E handel og drive-in handel på hjørnegrunden 
 Vandrerhjem for familier med handicappede børn og handicap-

grupper i øvrigt på savværksgrunden 
 Bryggeri og galleri i den gamle mølle 

 

http://www.hovborg.net


28 

 

LOKALRÅDET    
HOVBORG 

 Fuld gang i Fiskesøen  
 Campingpladsen er udvidet 
 Kroen er udbygget 
 Autocamperplads 

 
Bosætning 

 Flere byggegrunde 
 Gode ældreboliger i alle prisklasser  
 Alle huse og grunde udsolgt 
 

Kultur – Natur 
 Historiecenter på hjørnegrunden, der fortæller Hovborgs fanta-

stiske historie med Københavner plantagerne. Der skal være un-
dervisning, arbejdende værksteder, lokalhistorisk arkiv, guide 
tilbud. 

 Nyt gammelt Møllehus m. hjul 
 Skov multibane i trætoppe 
 Guidede ture i bus, gåben, cykel, mountainbike.  
 International cykelrute gennem Hovborg 

 
Infrastruktur 

 Udvidet Grindstedvej med cykelsti til Holsted 
 Flex taxi ordning udvidet 
 Shuttlebus til Billund  
 Rundkørsel v. sydlige indfaldsvej 
 El delebil løsning m. el opladestation i byen 
 

Fællesskaber 

 Velfungerende børnecenter m. udvidet åbningstider, stærk pro-
fil  og tilknyttet skovbørnehave 

 Privat plejehjem 
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LOKALRÅDET    
HOVBORG 

 135 elever på international efterskole 
 Rejsende global højskole 

 
Alle deltagernes forskellige udsagn bliver nu samlet og skal danne 
grundlag for Hovborgs nye udviklingsplan. Herefter skal der så tages 
fat på arbejdet med at realisere nogle af de mange gode ideer, her 
håber lokalrådet at mange borgere vil være med i arbejdsgrupper.  
 
Opfordring til borgerne: 
 
Den 25. januar kl. 19.00 er der åbent lokalrådsmøde.  Her kan I møde 
op og være med til at prioritere, hvad der vigtigst at tage fat på her og 
nu, på lidt længere sigt og hvad der skal forberedes godt, så det forhå-
bentlig kan føres ud i livet om 5-10 år, måske før, det så vi sidst vi la-
vede udviklingsplan for 6 år siden. Når først ideen er født, drømmen 
er drømt er det meget lettere at få det realiseret.  

Vi ønsker alle en glædelig jul  

og et godt nytår. 
 

Med venlig hilsen  

 

HUSETS VENNEFORENING 

VENNEFORENINGEN 
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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Sognepræster: 
 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@km.dk 
 
Anne Marie Erbs 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf: 20 56 36 56 
Email: amer@km.dk 
 
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, 
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende sogne-
præst. Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret, 
Østergade 29a, Brørup, hverdage (undtagen mandage)  
kl. 9.00-12.00 eller tlf 75 38 12 62 
****************** 
Graver: 
Mogens Frisgaard, Graverkontoret: 
Tlf.: 75 39 69 29 
Mobil: 21 28 03 56 
Fridag: Onsdag 

HOVBORG  
KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Gudstjenesteplan  

december 2015 – januar 2016 



34 

 

HOVBORG KIRKE 

AME: Anna Marie Erbs 
HN: Helle Nørby 
 

* Kirkekoret medvirker 

Syng julen ind 
1. gang er det nyt, 2. gang er det en gentagelse og 3. gang er det en 
tradition… Sådan er der i alt fald nogle der siger. Om Syng-julen-ind
-gudstjenesten 4. søndag i advent i Lindknud kirke er blevet en tra-
dition, skal jeg ikke kunne afgøre, men den gentages i alt fald igen i 
år. 
Nærmere bestemt søndag den 20. december kl. 19.00 i Lindknud 
kirke. Kirkens kor deltager i denne gudstjeneste, hvor musik og 
sang er i fokus. 

Helle Nørby Jensen 

Juleindsamling 
Midt i denne søde juletid er der desværre alt for mange menne-
sker, der har det svært. Derfor samler vi i juledagene ind til Børne-
sagens Fællesråd i Hovborg kirke. Det er en paraplyorganisation, 
der arbejder for de socialt dårligt stillede børn, unge og familiers 
vilkår, ligesom de også beskæftiger sig med at forebygge udstødel-
sen af børn og unge. Nærmere information om Børnesagens Fæl-
lesråd kan ses på www.boernesagen.dk og ethvert bidrag der læg-
ges i kirkens indsamlingskasse vil blive modtaget med tak. 
 

Helle Nørby Jensen 

http://www.boernesagen.dk
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HOVBORG KIRKE 

Julen varer lige til påske.. 
Sådan er der måske nogle der særligt i år vil opleve det, idet Julesøn-
dag 2015 falder den 27. december og dermed bliver endnu én hellig-
dag efterfulgt af Juledag og 2. juledag.  
Da der i år er tale om et særligt sammenfald af mange på-hinanden-
følgende helligdage, har vi fået biskoppens tilladelse til at aflyse guds-
tjenesterne her i pastoratet Julesøndag. I stedet henvises der til guds-
tjenesterne i Holsted, Askov eller Vejen, og har man brug for at gøre 
brug af kirkebilen til en af de øvrige kirker, gælder denne service na-
turligvis også Julesøndag 

Helle Nørby Jensen 

Nytårsdag  
Nytårsdag er der gudstjeneste i Hovborg kirke kl. 16.00, og i umiddel-
bar forlængelse af denne gudstjeneste vil menighedsrådet gerne byde 
på et lille glas og et stykke kransekage i kirken, så vi sammen kan øn-
ske hinanden et godt og glædeligt nytår. 
Ved gudstjenesterne Nytårsdag samles der i landets kirker ind til Bi-
belselskabet, hvilket også er tilfældet i Hovborg kirke.  
 

”Vor Herre bevares” 
Vinterens program i Lindknud Aftenhøjskole er allerede i fuld gang, og 
som altid er menighedsrådene i Hovborg og Lindknud i en vis grad 
medarrangører. Nærmere bestemt drejer det sig efter nytår om et 
foredrag med sognepræst Flemming Kloster Poulsen fra Randers, der 
kommer og taler under overskriften ”Vor Herre bevares. Folk og tro i 
Danmark” 
Siden 2003 har Flemming Kloster Poulsen drevet ”FortælleCafe” i Ran-
ders, og i det aktuelle foredrag spørger han: ”Er vi bare alle sammen 
blevet velfærdsdanskere uden tro og livsværdier?” Gennem træk fra 
arbejdet som præst og ved citater fra aktuelle danske forfattere, påvi-
ser han en genopdagelse af troens ord. 
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HOVBORG KIRKE 

Foredraget holdes på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud og der er en 
entre på 50 kr. Husk selv at medbringe kaffe/te til pausen. 

Helle Nørby Jensen  

Kirkebio er i gang… 
… og fortsætter gennem de kommende måneder med forskellige film, 
der på forskellig vis peger hen imod vinterens overordnede tema: HO-
PE.  
December filmen er den amerikanske film ”Little miss sunshine”, der 
er en skøn og dybfølt, moderne road-movie om familien Hoovers - en 
helt igennem atypisk og meget speciel familie, der drager på rejse 
gennem USA. Filmen vises i Brørup Bio mandag den 7. december kl. 
19.00, og prisen for at deltage i Kirkebio er 50 kr. pr. aften. 
Det fulde Kirkebio-program samt en nærmere omtale af de enkelte 
film kan se på vores hjemmeside: www.broerup-lindknud-hovborg-
pastorat.dk 
 

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 

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


37 

 

HOVBORG KIRKE 

Julekoncert i Hovborg og Lindknud Kirker 

'We Lift Our Hands' 

Årets julekoncert står i gospelmusikkens tegn. Kirkernes to kor, The 
HoLi Choir og voksenkoret, synger et uddrag af Oslo Gospel Choirs  
koncert ”We Lift Our Hands” fra 2005. Den var en slags ’greatest 
hits’ – koncert og er udgivet både på CD’er og DVD’er. Men der bli-
ver naturligvis også plads til lidt julemusik.  
Koncerten bliver et genhør med to  professionelle musikere, Emil 
Möglich, bas og Mikkel Möglich, trommer.  De har begge stor erfa-
ring inden for gospelgenren, og har også tidligere akkompagneret 
korenes julekoncert. Desuden medvirker Lærke Skovbjerg Simoni på  
el-guitar.   
Koret tæller i år 25 medlemmer, og flere dem med medvirker også 
på deres instrumenter ved koncerten:  Sofie Degn Wallin, cello, 
Henriette Åmand Holm trompet og Janne Fyhn, guitar. 
 

Der er fri entré, men af hensyn til korenes øvning åbnes dørene 

først 20 minutter inden koncerterne, som finder sted: 
 

Hovborg Kirke: Tirsdag d. 1. december kl. 19.30 

Lindknud Kirke Torsdag d. 3. december kl. 19.30 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
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FASTELAVNSFEST 
 

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR  

i Lindknud hallen,  

start kl. 13.3O i Lindknud Kirke 

 

Herefter i hallen ca. kl. 14.00 – 16.00 

Vi slår katten af tønden, leger  

og får slikposer m.m.  
 

KOM OG FÅ EN RIGTIG SJOV EFTERMIDDAG!! 

Med venlig hilsen   

LGU, Lindknudhallen og Husets Venneforening   

VENNEFORENINGEN 
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FASTELAVNSFEST  

FOR VOKSNE 

 

I HUSET I HOVBORG LØRDAG DEN 
27. FEBRUAR 2016 KL. 18.30  

 

MUSIK:   THE LOCALS 

MENU:    HOVBORG KRO 
 

TØNDESLAGNING MED BEDST UDKLÆDTE 
 

ENTRE KR. 200,- INCL. MENU 
 

UDKLÆDNING = ADGANG 
 

BILLETTER KAN KØBES HOS DAGLI´BRUGSEN I  
HOVBORG OG LINDKNUD FRA DEN 15. FEBRUAR 

 

EVT. BILLET TIL EN JULEGAVE,  
KONTAKT SUSANNE PÅ TLF. 21 62 18 73  

 

LGU, Lindknudhallen og Husets Venneforening 

VENNEFORENINGEN 
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  Sæson 2015-2016 

7.  januar 2016. Miljø og fødevareminister  Eva Kjær Hansen. ”Livet 

på Borgen”. Ministeren  vil fortælle om sit politiske liv og om, hvad  der 

forega r pa  ”Borgen” na r kameraerne er slukkede. 

14. januar 2016. Kristian Schmidt. ”Fællesskab og hjertesprog”.  

Sammen med pianist  Alice Østergaard vil tidligere lærer Kristian 

Schmidt, Vorbasse , guide os igennem den danske sangskat. 

21. januar 2016. Flemming Kloster Poulsen. ” Vor Herre bevares. 

Folk og tro i Danmark”. I samarbejde med Lindknud og Hovborg Me-

nighedsra d. Flemming Kloster Poulsen er præst og fortæller. Han spør-

ger :  ”Er vi bare alle sammen blevet velfærdsdanskere uden tro og livs-

værdier?” Gennem citater fra  danske forfattere pa viser han en  genopda-

gelse af troens ord. 

28.  januar 2016. Knud Sørensen. ”Der er historier alle vegne”. Un-

der denne overskrift  vil  forfatteren  Knud Sørensen fortælle  om sig selv 

og om sit forfatterskab.  Foredraget ”illustreres” med oplæsninger, bl.a. 

fra hans seneste digtsamling ”Først nu”, som udkom i 2013.  I samarbej-

de med Brørup Bibliotek.    

4.  februar 2016.  Thorbjørn Berg. ”Jeg gik mig over sø og land”.  

Thorbjørn Berg  fortæller  om sit liv, fra han blev født i det nordligste 

Norge i 1932, og som barn  oplevede krigens rædsler.  Han kom i 1945 til 

Danmark som krigsramt barn.  Her blev han senere blev uddannet lærer,  

og  var  blandt meget andet   forstander pa  seniorhøjskolen Rude Strand i 

en periode.  

11.  februar 2016. Bo Ejstrud.  ”Landskabet og dets historie”.  

Ved museumsleder ved Museet pa  Sønderskov.  Foredrag om, hvor-

dan det lokale hænger sammen med resten af verden, og hvordan 

historien sætter sig spor i et landskab. Generalforsamling. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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Alle er velkomne. Husk kaffe/te. 

Foredragene forega r pa  Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

  Pris: sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

 Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.  

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Tak til Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond. 

 Annoncesponsor: Team Lindknud.  

Vinsponsor: Dagli’Brugsen Lindknud. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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Alternativ Behandling ved Lene i Hovborg. 

Zoneterapi RAB godkendt 

Øreakupunktur 

Bach blomsterterapi 
 

Lider du eller dit barn af: 

Problemer i bevægeapparatet 

Fordøjelsesproblemer/spædbarns kolik 

Spændingshovedpine eller migræne 

Allergier og/eller astma 

Svagt immunforsvar 

Akutte eller kroniske lidelser 
 

Eller trænger du bare til lidt forkælelse 
 

-Så er Zoneterapi måske noget for dig. 

 

Sandagervej 14 - Hovborg 

 

Ring eller sms for tidsbestilling 

27626886   

Tilskud fra sygesikringen Danmark 

Mange sundhedsforsikringer dækker også  

Arbejdesrelateret symptomer. 
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PRÆMIESPIL 
December 2015 

1. Præmie: kr. 200,-     

101 Kasper Brink Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

156 Erling Skovsgaard Holmeåvænget 56 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

38 Edith Hansen Holmeåvænget 54 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

323 Martin Geiser Kidholmvej 2 6650 Brørup 

30 Rolf Erik Madsen Holmeåvænget 16b 6682 Hovborg 

34 Anders & Esben Knudsen Baldersbækvej 34 6682 Hovborg 

197 Sanne Andersen Holmeåvej 10 6682 Hovborg 

225 Bent Poulsen Råbjergvej 6 6682 Hovborg 

126 Nicolaj Pedersen Hovborgvej 84 6682 Hovborg 

205 Dorte Olsen Erhvervsvej 1 6656 Brørup 

336 Jonna Kammersgård Baldersbækvej 2 6682 Hovborg 

327 

Michael & Tho-
mas Poulsen Råbjergvej 6 6682 Hovborg 

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4 6682 Hovborg 

201 Svend Larsen Klelundvej 15 6682 Hovborg 

129 Viggo Vase Østerbygaardvej 5 6682 Hovborg 

383 Dorthe Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg 

328 Ida & lau Geiser Kidholmvej 2 6650 Brørup 

278 Bodil Hansen Kroskoven 10 6682 Hovborg 

376 Birgit Jensen Søgårdsvej 158 7250 Hejnsvig 

134 

Signe & Buster-
Marinus & Pelle 
Emil Vad Tobiasen Grønagervej 8 6682 Hovborg 

190 Boye Thorsen Grønagervej 2b 6682 Hovborg 

68 Peter Bruun Holmeåvej 19 6682 Hovborg 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tidsbestilling 6091 8665 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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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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Jul i Dagli´ Brugsen.  
 

Traditionen tro er der ”Jul i Brugsen” 

søndag d. 6.12.2015, kl. 14.30 – 16.30. 

Kom og få et glas glögg, smag på æbleskiverne og 

se om du er den heldige der finder en mandel i                

ris á lamanden. 

Husk også at der denne dag er – 20 % på indkø-

bene (med undtagelse af få varer) 

 

Hilsen 
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01.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Hovborg Kirke 

02.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Lindknud Kirke 

06.12.15 Kl.  14,30 Jul i Brugsen 

07.12.15 Kl.  19,00 Kirke-bio. Little Miss Sunshine i Brørup Bio 

30.01.16 Kl 18,30 Januarfest  på Hovborg Kro. Arr. Borgerforeningen 

04.01.16 Kl. 19,00 Kirke-bio, Maria full of grace i Brørup Bio 

12.01.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

01.02.16 Kl.  19,00 Kirke-bio, Livet er smukt i Brørup Bio 

07.02.15 Kl.  13,30  Fastelavnsfest i Lindknud 

10.02.16 Husholdningsforeningens Jubilæums fest.  

27.02.15 Kl. 18,30 Fastelavnsfest for voksne  i Huset, 

07.03.16 Kl. 19,00 Kirke-bio i Brørup Bio 

10.03.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

06.04.16 Kl. 19,00 Generalforsamling på Kroen, Husholdningsfor. 

06.04.16 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

22.04.16   Konfirmation i Hovborg kirke. 

23.04.16  Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud Kirke. 

24.04.16   Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud kirke. 

26.04.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

11.05.16 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

08.06.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

09.08.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

08.09.16 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

13.09.16    Kl. 19,00  Orienteringsmøde i forb. med  Menighedsrådsvalg. 

26.10.16    Kl. 19,00  Menighedsrådsmøde i Huset. 

23.11.16 Kl. 19,00  Menighedsrådsmøde i Huset.   

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 Susanne Alexandersen  
tlf.: 30 12 86 97 eller til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt.  
mailadresser andetsteds i bladet. 

AKTIVITETSKALENDER 
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2016 
 

Fredag den 22. jan.  Blad udkommer i uge 5 

Fredag den 19. febr.  Blad udkommer i uge 9 

Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13 

Fredag den 15. april Blad udkommer i uge 17 

Fredag den 27. maj Blad udkommer i uge 23 
Bemærk ny dato. 

Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31 

Fredag den 19. aug.  Blad udkommer i uge 35 

Fredag den 16. sept. Blad udkommer i uge 39 

Fredag den 21. okt.  Blad udkommer i uge 44 

Fredag den 18. nov.  Blad udkommer i uge 48 

INDLEVERINGSFRISTER 
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Hovborg El-service 

v. Bo Nørgaard 

 

Aut. El-installatør 

Tlf: 2484 3456 

 

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

Alle former for el-arbejde udføres. 

 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 
 

www.hovborg.net 

 

www.lindknud.net 

http://www.hovborg.net
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