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HOVBORG UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Nr. 1

37. årgang

Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
:Thomas Matthesen
:Morten Lindgaard
:Dorte Olsen
:Kurt Vad Sørensen
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2097
3131
3030

6149
9234
6326
1796
1094
1401

Redaktion

: Susanne Alexandersen
: Randi Boisen

Kasserer

Udvalgsformænd:
Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Anni Poulsen
Sebastian Leerskov
Kurt Vad Sørensen
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Holger Larsen
Magnus Jacobsen

7539 6317
7539 6501
4023 8385

3012 8697
4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest fredag den 19. februar 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
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NYT FRA HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1.

Valg af dirigent og referent

2.
3.

Aflæggelse af beretninger
Fremlæggelse af årsregnskab

4.

Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift
til formanden senest 17. febr. 2016

5.

Orientering om den kommende periodes nye ud
valgs sammensætning

6.

Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Dorte Olsen
Morten Lindgaard

7.
8.
9.

Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget (pt.
Nicolaj Pedersen & Else Gjerlevsen)
Valg af revisor
På valg er: Lars Lund, valg af revisorsuppleant (pt.
Karin Kamp)
Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet
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NYT FRA HUIF
Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 25. februar 2016
i Aktivitetshuset, Hovborg
Hovborg Fitness kl. 18.30
Hovborg UIF

kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s
mange idrætsgrene og betaler kontingent.
Gyldigt medlem i HUIF er man også, når man deltager i præmiespillet.
Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende.

Efter generalforsamlingen er
HUIF vært ved et stykke brød.
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

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/
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Torsdag den 4. februar kl 18.00 er der fællesspisning i
Huset i Hovborg.
Billetter købes i Lokal Brugsen i Lindknud og
Dagli Brugsen i Hovborg.
Voksne 50 kr.
Børn (indtil 12 år) 25 kr.
Arrangører: lokalrådet i Lindknud, lokalrådet i Hovborg
og Holmeåskolens Støtteforening
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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Laurids Schmidt tlf. 29 26 56 50

www.goerdingsmed.dk
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NYT FRA HUIF
Midtvejs vinteren, der indtil videre har været mild og temmelig våd
er der gang i diverse aktiviteterne. Der er mulighed for aktiviteter
både udenfor og indenfor. Udenfor er der rig mulighed for at få prøvet mountainbiken af sammen med cykelteamet. Indenfor er der
gang i fodboldturnering, badminton, billard og fitness som normalt,
men der er plads til flere, så kom og vær en del af fællesskabet.
Teater
Teatergruppen rører også på sig igen, og det bliver rigtig spændende
at se hvad der kommer til at ske på dette område i 2016. Skulle der
være nogen som har lyst til at hjælpe enten foran eller bag ved sceneområdet, vil jeg opfordre til, at man retter henvendelse til enten
Børge eller Holger. Revyen var planlagt til opførelse i foråret, men
pga. af en større programplanlægning, kommer den ikke til at foregå
før efteråret. Der mangler stadig folk bag scenen, på scenen og i orkestergraven, så Børge eller Holger hører meget gerne fra interesserede.
Sponsoraftale
I den forgangen periode har vi i HUIF skrevet en sponsoraftale med
Sparekassen Kronjylland. Det betyder at vi nu er sikret et grundbeløb
på 12.000 kr. til f.eks. nye klubdragter eller nyt udstyr. Derudover
støtter sparekassen ved et skifte fra andet pengeinstitut til Sparekassen Kronjylland på 1.500 kr. pr. familie og med det halve ved enkeltpersoner, der skifter til sparekassen.
Vi sætter naturligvis pris på alt den støtte vi får fra alle vores sponsorer, uanset størrelsen på støtten, det er summen af alle bidrag der er
med til at sikrer os gode vilkår og aktiviteter her i Hovborg.
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NYT FRA HUIF
Byfest
Arbejdet med planlægningen af årets byfest er i fuld gang, og selv
om programmet endnu ikke er endeligt fastlagt, tør jeg godt nu sige, at det bliver en fornøjelig festuge, hvor både det velkendte og
det nye kommer på banen. Med baggrund i idémødet, der blev afholdt i efteråret, samt de input der er kommet løbende, har der
været masser at arbejde videre med. Det er ud fra disse input, blevet besluttet, at ligge byfesten i uge 26 i år samt slutte festugen
lørdag nat. Vi hører selvfølgelig stadig gerne fra folk som gerne vil
bidrage med det indledende arbejde, også selvom man ikke ønsker
at være en fast del af selve udvalget. Specielt hører vi gerne nu fra
personer som kunne tænke sig, at stille om lørdagen med en aktivitet eller stand, som f.eks. kulturelle, sanselige eller fysiske oplevelser.
Generalforsamling
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 mulighed for at få indflydelse. De enkelte udvalg sammensætter selv deres udvalg og vi har altid behov for nye ideer og kræfter. Er du interesseret, så henvende dig til det enkelte udvalg.
Husk også at følge med på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/HovborgUIF

Thomas Nørager Matthesen
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FODBOLD
Hovborg/Lindknud fodbold
Indendørssæsonen kører på fuld skrue, dog lidt færre børne/
ungdomsspillere i denne sæson. U-12 drenge træner om mandagen i
Hovborg fra 17-18.00. Alle yngre årgange træner om fredagen i Hovborg. Børnehavebørn starter kl. 13.00, hvor de bliver afhentet i
Regnbuen, børn fra Lindknud børnehave bliver fragtet af forældre.
Kl. 14.30 kommer skolebørnene med bussen fra Holmeåskolen, klæder om og træner til kl. 15.45. Der bliver spillet kampe ca. hver anden søndag, hvor både Lindknud hallen og Hovborg hallen er en del
af de minihaller, der arrangerer stævner i samarbejde med DGI. Store klubber som f.eks EFB og Varde er repræsenteret med hold til disse stævner.
Oldboys, senior, 40+ og 50+ har i Hovborg og Lindknud hallerne 31
hold, der mødes hver 3 mandag/onsdag til intern turnering, derudover er der fri træning hver onsdag i Hovborg fra kl. 17.00- 18.30.
Dette gælder for alle mellem 14år og 99½år. Man møder bare op
medbringende indendørssko og hvad man ellers har af træningstøj,
der laves tilfældige hold og spilles kampe.

Udendørs sæsonen 2016
Vi håber selvfølgelig at se en masse børne/ungdomsspillere sidst i
marts, når vi skal på græs igen. Sidste år havde vi både pige og drenge hold, der spillede på syv mands baner og 2 fem mands hold. Alle
vores nybegynderspillere deltog i stævner på oppustelige baner.
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FODBOLD
Senior damer havde et hold med DBUs turnering for 7 mands hold,
der kunne godt bruges flere spillere til holdet, hvilket vi håber nok
skal lykkes .
Oldboys havde et 11 mands hold, hvilket fungerede fint i foråret,
men efter 2 aflyste kampe efter sommerferien, blev holdet trukket
ud. Det kan bare ikke passe, vi har både Lindknud og Hovborg med
opland, så 13 oldboysspillere burde kunne mønstres hver onsdag.
Der arbejdes intensivt på sagen og mon ikke der spilles 11 mands
oldboys på vore baner i foråret igen.
Fodbold fitness( Motionsfodbold) kørte også hver mandag inden
sommerferien, men også der blev vi ramt efter sommerferien, hvor
det gik i sig selv på grund af for ringe fremmøde. Vi vil forsøge at
starte op igen, efter indendørssæsonen er slut. Her er ingen aldersgrænser og gælder for både kvinder og mænd
Opstarts tidspunkter for alt uden dørs fodbold kommer i næste
nummer af bladet.
Fodboldudvalget

17

HOLMEÅSKOLEN
Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 afholdes generalforsamling på Holmeåskolen.
Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning ved Dorthe Matthesen
Regnskab ved Kurt Vad
Valg til bestyrelsen
På valg er Kim Rasmussen og Dorthe Matthesen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingen.
Evt.

Alle medlemmer af Holmeåskolens Støtteforening kan deltage med stemmeret på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af
Formand
Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com
Kassere
Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com
Medlemmer
Dorte G. Hansen
Jane Lorenzen
Kim Rasmussen
Suppleanter
Martin Osther
Kim Rehmeier
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HOLMEÅSKOLEN
Holmeåskolens Støtteforening
Støtteforeningen blev stiftet i foråret 2013. Foreningen er for alle
interesserede, der ønsker at bakke op om skolen og dermed lokalsamfundene.
Nogle af foreningens penge er i 2015 gået til betaling for bus til
eleverne der har været på tur, æbleskiver til juleklippedag, Hurlumhejweekend og trivselsdag med kreativt indhold.
Foreningen tjener bl.a. penge ved salg af spise og drikkevarer til
arrangementer, fællesspisning og ved salg af fuglekasser mv.
En anden meget vigtig del af Støtteforeningens indtægter kommer fra medlemskontingenterne.
Du kan støtte ved at blive medlem, pris for et kalenderår (1.
januar – 31. december)
Enkelmedlemsskab
100 kr.
Husstandsmedlemsskab
200 kr.
Virksomhedsmedlemsskab 300 kr.
Beløbet kan indbetales på konto 6234 0760231371
Husk at skrive navn, adresse og mail-adresse.
Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. Ligesom foreningen ved arrangementer har brug for frivillige der kan give en
hånd med.
I Støtteforeningen er der en ”muskelbank”. Her kan du melde
dig, med de ting du kan bidrage med, det kan være kreative ting,
stille maskiner til rådighed, bage kage og meget andet – kun fantasien sætter grænser! Skriv dig på ”muskelbanken” ved at sende en mail til dorthematthesen@gmail.com og skriv hvad du kan
hjælpe med.
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ANTENNEFORENING
Hovborg Antenneforening
Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2016
kl. 19.00 på Hovborg Kro.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabet fremlægges.
Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. februr
2016
Forslag fra bestyrelsen at kontingent fremadrettet betales
en gang om året.
Valg af bestyrelse:
På valg er:
Henrik Stoustrup (modtager genvalg)
Brian Pedersen (modtager genvalg)
Valg af suppleant:
På valg er :
Mogens Nielsen
Christian Christiansen

6.
7.

Valg af revisor:
På valg er :
Eventuelt.

Poul Hansen (modtager genvalg)
Bestyrelsen.

Husk: Det er på generalforsamlingen du kan gøre din indflydelse
Gældende. Det er her du kan sige din mening, så derfor mød op.
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HOLMEÅSKOLEN

Børns voksenvenner
Holmeåskolens Støtteforening er blevet kontaktet af HUSET frivilligcenter
og selvhjælp Vejen, som har spurgt, om vi kan hjælpe med at finde voksenvenner i lokalområdet. Nedenstående er fra frivilligcentrets hjemmeside
om børns voksenvenner.
Hvis du har mod på og lyst til at blive voksenven for et barn, så læs mere
nedenfor.
Børms Voksenvenner er en forening der skaber kontakt mellem børn/
unge, der mangler voksenkontakt og en frivillig voksen, der har lyst til at
opbygge et venskab.
I alle venskaber mellem barn og voksen arbejdes der ud fra at tage barnets
behov og interesser alvorligt.
Der søges der rette voksnven til hvert barn og det første år støtters både
barn, voksenven og forældre i at få gode relationer.
Vil du være voksenven
Har du lyst til at give et barn opmærksomhed. En tur på legepladsen, fodbold skovtur, madlavning, spil eller lige hvad barnet og du har lyst til?
Har du overskud, er moden og ansvarsbevidst og lyst til at blive en stabil
faktor i et barns liv?
Har du tid til at være sammen med barnet 2 til 3 gange om måneden, hvor
du tager initiativet, men er åben for barnets ønsker og behov?
Så kontakt HUSET på tlf.: 7536 5230 eller mail: frivillig@huset-vejen.dk
Har dit barn brug for en voksenven
Tilbuddet henvender sig til børn mellem 7 og 15 år, med et lille familiemæssigt netværk. Børn af enlige forældre eller forældre med manglende
overskud i dagligdagen.
Barnet får en voksenven, som det kan fordybe sig med, have oplevelser og
fortrolighed med.
Barnet og den voksne tilbringer tid sammen nogle timer hver måned, hvor
de laver aktiviteter sammen.
Hvis dit barn har brug for en voksenven så ring på tlf. 7536 5230 eller mail:
frivillig@huset-vejen.dk
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BØGEVANG
Onsdag den 3. februar kl. 14.00 – 16.20
Filmeftermiddag. En god gammel dansk film er på programmet.
”Drømmen om det hvide slot” fra 1962.

Onsdag den 10. februar kl. 13.30 – 16.00
Besøg på Brørup Sundhedscenter. Vi bliver vist rundt og hører om de
mange aktiviteter, der er i huset.
Tilmelding senest mandag den 8. februar. Pris 25 kr.

Onsdag den 17. februar kl. 14.00 – 16.00
Mit år i USA. Trine Bock fra Knudsmindevej skiftede hjemmet og familien her i Danmark ud med en værtsfamilie et år i Texas: Trine viser billeder og fortæller om sine oplevelser som udvekslingsstudent.

Onsdag den 24. februar kl. 13.30 – 16.00
Spilledag. Brætspil, kort og Wii findes frem.

Onsdag den 2. marts kl. 13.30 – 16.00
Vi genser Lindknudfilmen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
SÅ ER DER SØNDAGSKAFFE IGEN I FEBRUAR:
7. februar og 21. februar. Hver gang fra 14.00 – 16.00. Kaffe og hyggelig
snak er på programmet. Tag din nabo under armen og kig ind. Er sneen
for høj eller benene trætte, så ring til 29722507 (Elisabeth), så henter vi
dig.
Venlig hilsen Brugergruppen Bøgevang
75388009/20433787
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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
dorthematthesen@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
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85 års Jubilæum i Husholdningsforeningen.
D.10 februar 2016 kl 18,00. Jubilæumsfest med fællesspisning i Huset.
Foreningen har eksisteret i 85 år hvilket er værd at markere.
Der vil være underholdning ved De Syngende senior damer fra Vejen.
Prisen for denne aften 75 kr. incl. Mad. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest d. 7 februar.
Tilmelding til bestyrelsen.
Næste arrangement er Generalforsamlingen d. 6 april i Huset.
(Bemærk det er i Huset i år)
Dagsorden i næste nr. af Bladet.

KROKET
Aktiviteterne på banerne ligger i øjeblikket stille på
grund af vejret. Hvornår vi starter op igen er op til metrologerne.
Der vil dog blive indkaldt til spiller møde midt i februar.
Har der været stille på banerne, har der til gengæld været aktiviteter på det åbne toiletrum. Her er toilettet slået i stykker m.m. Vi har
derfor besluttet at rummet skal være aflåst når der ikke spilles kroket. Hvis der afholdes større aktiviteter i området kan man selvfølgelig få døren låst op, lige som børnehaven kan låne en nøgle, hvis
det ønskes.
Henvendelse om nøgle rettes til Erik Hansen.
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Man-tors 9-16
Fredag 9-15

Adresse: Fællesvirke 7, 6670 Holsted - Tlf: 7539 2911 - Email: jr@holstedslagtehus.dk

Vestergade 2D - 6600 Vejen
Tlf. 75 36 00 22
www.ugeavisen.dk
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Som den opmærksomme kunde
sikkert allerede har opdaget, har
Hovborg vinen fået ny etiket. Det
er dog den samme gode vin, som
altid der er i flasken, nemlig

Primotive Rosse

Prisen er 59,95 kr. pr. flaske,
ta´2 stk. 110,- kr.

Søg os på Facebook,
Dagli´Brugsen Hovborg,
husk at ”like” os.

Er du tilmeldt vores SMS service ????
Hvis ikke, så er det NU !!!!
Så modtager du en SMS med alle de gode tilbud,
som du ikke må gå glip af.
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VANDVÆRK

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i

Hovborg Vandværk
Afholdes fredag d. 26. februar 2016 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

————————————————————————————————
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Kun skriftlige forslag behandles
—————————————————————————————30

VANDVÆRK
Vandværket har i 2015 udpumpet ca. 28.000 m3 vand til forsyning af i alt 310 ejendomme. Det er nu det første år, hvor det det nye vandværk har kørt et helt år – og
det har virket fuldt ud som forventet.
I foråret havde vi åbent hus den 30. maj, hvor mange forbrugere benyttede lejligheden til at se, hvorfra drikkevandet kommer samt besigtige det nye udstyr til oppumpning, rensning, udpumpning og overvågning af drikkevandet.
Der er af Eurofins foretaget vandanalyse 2 gange i løbet af 2015 (20. januar og 29.
april):




20.01. En normalkontrol ved afgang fra vandværket: Alle kravværdier over
holdt
20.01. En begrænset kontrol på ledningsnettet: Alle kravværdier overholdt
29.04. En udvidet kontrol ved afgang fra vandværket. Bl.a. analyse af kemi
ske stoffer og pesticider. Der var ingen fund af kunstige stoffer.

Med det nye vandværk har vi fået en langt bedre frarensning af jern i råvandet end
på det gamle vandværk – frarensningen er forbedret med minimum en faktor 10.
Samtidig er frarensningen af mangan stadig meget effektiv. Mangan og jern er
uønsket i drikkevandet, da begge naturlige stoffer er med til at give en mørkfarvning af fliserne ved badeværelsets bruser.
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Dame og herre frisør
Nørregade 7
6670 Holsted
Tlf. 7539 2102
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VANDVÆRK
De flotte analyseresultater viser, at vi har et velfungerende vandværk, som vi vurderer er klar til at møde de næste 25 års udfordringer til sikker vandforsyning med
super-rent drikkevand!
Hårdheden i vort vand ligger på 4,4 – og betegnes derfor som ”blødt vand”. Brug
denne oplysning til at dosere vaskesæben korrekt ved maskinvask, som normalt
kan ses på sæbepakken – der skal faktisk ikke bruges ret meget sæbe!
Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden.
Årets økonomiske driftsresultat i vandværket ligger meget tæt på det budgetterede med balance mellem indtægter og udgifter.
Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at alle
forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://
www.hovborgvand.dk/
Bestyrelsen
Formand:
Kasserer:
Vandværksbestyrer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

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

Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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HOVBORG
KIRKE

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 sognepræst. 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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
december 2015 – januar
Dato

Hovborg
Kirke

7. feb.
fastelavn

Lindknud
Kirke
13.30* 1)

Brørup gl.
Kirke

AME
14. feb.
1.s.i fasten
21. feb.
2.s.i fasten
28. feb.
3.s.i fasten

9.00
AME
10.30
AME

Johanneskirken
16.00 2)
AME

10.30
AME
9.00
AME
9.00
HN

10.30
HN
10.30
HN

AME: Anna Marie Erbs
HN: Helle Nørby
*Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende menighedsråde i Brørup konfirmandstue
*Familiegudstjeneste i forbindelse med fastelavnsarrangementet i Lindknud hallen

”Kan du gætte hvem jeg er?”
”Kan du gætte hvem jeg er?” Ja, måske er du Rapunzel, Peter Plys eller Pippi Langstrømpe. Og måske kommer Batman og Spiderman i kirke til Fastelavnsgudstjenesten i Lindknud kirke den 7. februar kl. 13.30 2016? Der er
plads til alle, både med og uden maske.”
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HOVBORG KIRKE
Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer i alderen 2 – 12 måneder og deres forældre.
Allerede som spæde, reagerer babyer på sang,
musik og bevægelse. 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.
Til babysalmesang synger vi både kendte og mindre kendte sange og
salmer, leger sanglege og siger rim og remser, ligesom vi undervejs
også vil bruge rekvisitter som sæbebobler, farvestrålende tørklæder,
klokker og balloner.
Babysalmesangen foregår i foråret i Hovborg kirke, og det kræver
ingen forudsætninger at deltage udover lysten til at være med. Første gang bliver mandag den 1. februar 2016 kl. 9.30, hvor vi synger i
kirken 30-40 minutter, hvorefter der er kaffe og lidt brød. Kirken vil
være opvarmet, men medbring en dyne eller et tæppe, som barnet
kan ligge på. Efterfølgende vil der være babysalmesang på følgende
datoer: 8. feb. – 22. feb. - 29. feb. - marts holder vi fri – 1. april – 11.
april – 18. april – 25. april.
Babysalmesangen ledes af kirkesanger Majbritt Skovbjerg, der gerne
besvarer eventuelle spørgsmål og tager imod tilmeldinger på majbrittskovbjerg@hotmail.com eller telefon 53 32 39 00.
På gensyn, menighedsrådene ved Lindknud og Hovborg kirker.
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HOVBORG KIRKE
Hovborg menighedsråd inviterer til

Aftensang – hygge – debat
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
Vi starter i kirken kl. 19.00 med aftensang, hvor koret vil medvirke.
Derefter tager vi op i Huset, hvor menighedsrådet gerne vil orientere om
dets arbejde det sidste år og fremadrettet.
Vi lægger op til debat om, hvordan vi kan sikre, at kirken fortsat kan bestå og løse sine opgaver til glæde for os alle. Vi vil meget gerne høre dine
ideer og meninger om, hvad vi evt. skal prioritere.
Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin, og vi håber, du vil sætte
aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig aften.
Venlig hilsen Hovborg menighedsråd

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det?
Det er sjældent, at man i kirkedøren bliver bedt om at fremvise sit medlemsbevis, men med et dalende medlemstal i folkekirken er det alligevel
som om, at spørgsmålet om medlemskabets betydning bliver stadig mere
presserende. Og hvad enten man er flittig kirkegænger eller kun sjældent benytter sig af kirken og dens mange tilbud, så rummer et medlemskab af folkekirken også forskellige rettigheder.
Det er sådan, at enhver der bliver døbt automatisk bliver medlem af folkekirken, hvilket også betyder, at man ikke kan være medlem af folkekirken uden at være døbt. De fleste bliver døbt som spæde eller i konfir-

mationsalderen, men det er også muligt at blive døbt senere i livet.
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HOVBORG KIRKE
Af forskellige grunde er der i disse år en del, der enten fravælger dåben eller på et senere tidspunkt vælger at melde sig ud af folkekirken.
Det kan blandt andet skyldes økonomi, forskellige holdninger og synspunkter eller trosmæssige uoverensstemmelser, men uanset hvilken
årsag der ligger til grund for at vælge folkekirken fra, så har dette valg
også nogle konsekvenser.
For melder man sig ud af folkekirken, har man ikke ret til de samme
kirkelige handlinger, som dem, der er medlemmer. Man kan eksempelvis kun blive viet i kirken, hvis mindst den ene del af brudeparret er
medlem, og man kan normalt kun blive begravet med deltagelse af en
præst, hvis man er medlem af folkekirken, når man dør. Ligesom taksterne for gravsteder m.v. ved de fleste kirkegårde er væsentlig højere
for ikke-medlemmer end for medlemmer (disse forskellige takster kan
oplyses hos kirkens graver).
Endelig er det kun folkekirkens medlemmer, der har ret til at opstille
og stemme til menighedsrådsvalg.
Så inden man kritisk forholder sig til sit medlemskab af folkekirken,
bør man altid, hvis det på nogen måde er muligt, drøfte disse konsekvenser med sine nærmeste, da det ved dødsfald letter situationen
for alle parter. Ligesom sognets præster naturligvis også altid står til
rådighed for en samtale omkring medlemsskabet af folkekirken.
Hovborg menighedsråd
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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

Kommende koncerter i Lindknud og Hovborg
Kirker:
Lørdag d. 19. marts:
Koncert i Hovborg Kirke med Soul Mates, rytmisk kor med musikstuderende fra Århus
Torsdag d. 28. april:
Koncert I Lindknud Kirke med Thomas Alvad
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- Salon for hele familien

S alon
Birthe
v/Birthe Therkelsen
Holmeåvænget 42,
6682 Hovborg

Tlf. 75 39 63 51

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS
Bent mobil 20204025 - Peter mobil 2020 4025
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VENNEFORENINGEN

FASTELAVNSFEST
SØNDAG den 7. februar 2016
KL. 13.3O 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, lege og hygge os med kaffe/saft og
kager.
Kom og få en rigtig sjov eftermiddag.
Entre: Voksne 25,- kr.
Børn 20,- kr.
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VENNEFORENINGEN

FASTELAVNSFEST FOR VOKSNE
I HUSET I HOVBORG LØRDAG
DEN 27. FEBRUAR 2016 KL. 18.30
MUSIK: THE LOCALS
MENU: Buffet fra HOVBORG KRO
TØNDESLAGNING OG PRÆMIE TIL BEDST
UDKLÆDTE
ENTRE KR. 200,- INCL. MENU
BILLETTER KAN KØBES HOS DAGLI´BRUGSEN
I HOVBORG OG LINDKNUD FRA DEN 1. FEBRUAR
BORDBESTILLING TOVE LARSEN TLF. 41 61
15 70
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VENNEFORENINGEN
Generalforsamling
For Venneforeningen for Hovborg Aktivitetshus afholdes
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne
Venlig hilsen
Bestyrelsen

AKTIVITETSHUSET

Generalforsamling
For Hovborg Aktivitetshus afholdes
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30
Dagsorden iflg. Vedtægterne
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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www.hyldelundplanteskole.dk
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HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Sæson 2016
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 på seniorhøjskolen Rude Strand i
en periode.

11. februar 2016. Bo Ejstrud. ”Landskabet og dets historie”.
Ved museumsleder ved Museet på Sønderskov. Foredrag om, hvordan det lokale hænger sammen med resten af verden, og hvordan
historien sætter sig spor i et landskab. Generalforsamling.

Alle er velkomne. Husk kaffe/te.
Foredragene foregår på 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.
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PRÆMIESPIL
Januar 2016
1. præmie

200 kr

Lars

Terkelsen

2. Præmie:

kr. 150,-

Hanne

Grove

3. Præmie:

kr. 100,-

Jannie

Madsen

4. Præmie:

kr. 50,-

60

Torben

328

47

Holmeåvænget 42

6682

Hovborg

Hovborgvej 69

6682

Hovborg

Holmeåvænget 3B

6682

Hovborg

Gude

Dagli Brugsen

6690

Gørding

Ida & Lau

Geiser

Kidholmvej 2

6650

Brørup

285

Lotte & Henry

Pedersen

Sandagervej 5

6682

Hovborg

283

Kristine

Poulsen

Hovborgvej 84

6682

Hovborg

164

Luca

Stoustrup

Holmeåvej 2

6682

Hovborg

141

Hans

Kristensen

Holmeåvænget 28

6682

Hovborg

31

Jeef

Gotthardsen

Holmeåvænget 44

6682

Hovborg

75

Arne

Sørensen

Sandagervej 17

6682

Hovborg

83

Fam.

Nielsen

Vorbassevej 5

6682

Hovborg

380

Alan

Jespersen

Vejers Havvej 16

6853

Vejers Strand

345

Karl

Jacobsen

Krøgebækvej 11

6682

Hovborg

100

Signe , Malte

Pedersen

Klelundvej 21

6682

Hovborg

214

Lis

Ramsgård

Hovborgvej 110

7200

Grindsted

384

Niels

Van Mourik

Grindstedvej 46

6682

Hovborg

155

Bente

Jensen

Krøgebækvej 15

6682

Hovborg

326

Mona

Ditlevsen

Møllebakken 8

6800

Varde

175

Olav

Kristensen

Kroskoven 36

6682

Hovborg

261

Maren

Thøgersen

Nøragervej 1

6682

Hovborg

330

Jeppe K.

Andersen

Dagli Brugsen

6682

Hovborg

297

Laura

K. Pedersen

Hovborgvej 84

6682

Hovborg

16

Erik

Hansen

Holmeåvænget 54

6682

Hovborg

109
390
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PRÆMIESPIL
Februar 2016
1. Præmie:

kr. 200,-

Niels H

Nissen

2. Præmie:

kr. 150,-

Dagny

Boisen

3. Præmie:

kr. 100,-

Lotte

Rønne

4. Præmie:

kr. 50,-

113

Marlene

191

344

Jasminparken 65

6760

Ribe

Krøgebækvej 38

6682

Hovborg

Snorresgade 3

2300

København S

Van Mourik

Grindstedvej 46

6682

Hovborg

Else

Skovsgaard

Holmeåvænget 56

6682

Hovborg

138

Bjarne

Andersen

Holmeåvænget 32

6682

Hovborg

102

Jytte & Arne

Christiansen

Østergade 18

6670

Holsted

347

Tonni

Larsen

Torpet 152

6682

Hovborg

6

Torben

Christiansen

Baldersbækvej 20

6682

Hovborg

285

Lotte & Henry

Pedersen

Sandagervej 5

6682

Hovborg

400

Anette & Peter Gade

Vesterende 43,

6261

Bredebro

283

Kristine

Poulsen

Hovborgvej 84

6682

Hovborg

280

Gitte

Hundebøll

Lundgårdvej 80,

7250

Hejnsvig

279

Else

Brøgger

Hovborgvej 67

6682

Hovborg

119

Charlotte

Van Kouwen

Hovborgvej 73

6682

Hovborg

251

Victoria

Vissing

Agerbækvej 4

6682

Hovborg

103

Benny

Hansen

Skovbøllingvej 13

6752

Glejbjerg

19

Peter

Andersen

Holmeåvej 10

6682

Hovborg

334

Irene

Knudsen

Langgade 52

7250

Hejnsvig

136

Birgitte

Thomsen

Holmeåvej 12

6682

Hovborg

240

Bo

Andersen

Holmeåvænget 32

6682

Hovborg

100

Signe+ Malate

Pedersen

Klelundvej 21

6682

Hovborg

83

Fam.

Nielsen

Vorbassevej 5

6682

Hovborg

105

J ohannes M

Ramsgård

Kroskoven 34

6682

Hovborg

57
160
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AKTIVITETSKALENDER
01.02.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

01.02.16

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

04.02.16

Kl. 18,00 Fællesspisning i Huset

07.02.16

Kl. 13,30 Fastelavnsfest i Lindknud

08.02.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

10.02.16

Kl. 18,00 Husholdningsforeningens Jubilæums fest i Huset

22.02.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

22.02.16

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

23.02.16

Kl. 19,00 Generalforsamling Venneforeningen for Huset

23.02.16

Kl. 19,30 Generalforsamling Hovborg Aktivitetshus

25.02.16

Kl. 18,30 Generalforsamling Hovborg Fitness i Huset

25.02.16

Kl. 19,30 Generalforsamling HUIF i Huset

26.02.16

Kl. 19,30 Generalforsamling Hovborg Vandværk, Hovborg Kro

27.02.15

Kl. 18,30 Fastelavnsfest for voksne i Huset,

29.02.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

07.03.16

Kl. 19,00 Kirke-bio i Brørup Bio

08.03.16

Kl. 19,00 Menighedsrådmøde i Huset

10.03.16

Kl. 19,00 Orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde

19.03.16

Koncert med rytmisk kor, Soul Mates i Hovborg Kirke.

01.04.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

06.04.16

Kl. 19,00 Generalforsamling Husholdningsforeningen på Kroen,

06.04.16

Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke

11.04.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

14.04.16

Kl. 19,30 Generalforsamling, Brugsen.

18.04.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

22.04.16

Konfirmation i Hovborg kirke.

23.04.16

Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud Kirke.
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AKTIVITETSKALENDER
.
24.04.16

Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud kirke.

25.04.16

Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.

26.04.16

Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

28.04.16

Koncert med Thomas Alvad i Lindknud Kirke

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.
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INDLEVERINGSFRISTER
2016
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
Bemærk ny dato.

Blad udkommer i uge 23

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
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Hovborg El-service
v. Bo Nørgaard
Aut. El-installatør
Tlf: 2484 3456
----------------------------------------------------------
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Alt til bagning og
dekoration af kager
Kurser i dekoration og chokolade.

DinKage.dk
Hovborgvej 73, Klelund
6682 Hovborg
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