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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 : Anni Poulsen 2097 1796 
Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

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. juli 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 
 : Mads Kristensen 6175 4613 
 : Kurt Vad Sørensen 3030 1401  
Kasserer : Elin  Schmidt 3112 7599 

   Nr. 5              37. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk
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NYT FRA HUIF 

Så er det endeligt blevet sommer efter en noget kold tid hvor der bå-

de har været lyn og torden, haglbyger og frost helt hen til slutningen 

af april. 

Tillykke til alle konfirmanderne, håber I havde en god dag, og solen 

må have skinnet på jer alle, trods det noget ustadige vejr hen over 

konfirmationstiden.  

 

HALLØJWEEKEND 

68 børn var samlet til halløjweekend fra fredag d. 29 til lørdag d. 30 

april, hvor temaet var Action. Børnene ankom til hallen i Lindknud 

efter skole klokken 14 og derefter var der lidt frugt og pølsehorn. Om 

eftermiddagen var der forskellige aktiviteter. Traktortræk, skydning / 

bue og pil samt karate. Trods en vejrudsigt der forudsagde regn forløb 

eftermiddagen i næsten tørvejr, så udendørsaktiviteterne, traktor-

træk og skydning / bue og pil forløb ganske fint, hvor specielt traktor-

træk gav action til alle med fuld fart over 

feltet. Trods startreplikken ofte var: "uha 

nu ikke for hurtig", ende slutreplikken 

ofte med at være: "hurtigere hurtigere". 

Karate foregik i hallen hvor to instruktø-

rer, Sensei Poul Jakobsen og assistentin-

struktør Niclas Møller, fra Vejen Shoto-

kan Karate-Do Kai klub sørgede for en 

Actionfyldt instruktion og opvisning. 

Efter spisetid var der gymnastik i hallen 

for førskolebørnene til og med 3 klasse.  
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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4. & 5. klasse var på tur 

uden for byen til Adsers-

bølgaard, hvor den stod på 

klatring i en 8 m høj silo. 

Inden der blev sagt god-

nat, var der film med pop-

corn og slik. Overnatnin-

gen var arrangeret af LGU, 

HUIF og Holmeåskolens Støtteforening, og støttet af Team Lind-

knud. Tak til alle frivillige, der sørger for, at børn fra og med før-

skole til og med 6 klasse, kan få nogle uforglemmelige timer.  

SOMMERFEST 

Tiden nærmer sig til sommerfesten i uge 26. Vi ser frem til, at en 

masse Hovborg borgere møder op til en festlig uge med mange 

spændende aktiviteter. Se byfestprogrammet andetsteds. 

Efter en lang og spændende proces, med først evaluering og ide-

møde i efteråret, er der i løbet af vinteren blevet planlagt og arbej-

det med byfesten, så vi om ganske kort tid kan møde op til en hyg-

gelig, social, spændende og festlig byfestuge der helt sikkert byder 

på noget for enhver. 

Ildsjæle har arbejdet ihærdigt i løbet 

af vinteren, og byfesten byder i år på 

noget af det genkendelige, banko, fa-

milieaften, Hovborgløbet og unge-

aften, samt nye tiltag. Specielt lørda-

gen er ændret i år. Så vi håber at de  

 

 

NYT FRA HUIF 
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nye tiltag der er gjort, i forhold til det velkendte, vil blive vel modta-

get. 

En god sommerfest er betinget af hjælp fra de mange frivillige og 

vores gode sponsorer. Vi er meget taknemlige for den opbakning 

der ydes, og håber også I vil være klar i år, tusind tak for alt den 

hjælp der gives. Hvis du ikke er blevet spurgt og gerne vil hjælpe, 

kontakt da en fra festudvalget. I forbindelse med sommerfesten ud-

deles der som sædvanligt Hov Hov potten, læs nærmere herom an-

detsteds i bladet, og kom gerne med begrundet forslag til kandida-

ter til prisen. 

Petanquebanerne ved krokethu-

set er igen i år til fri afbenyttelse. 

Eneste betingelse er, at banen 

trækkes over efter brug. Petan-

quebanerne blev ikke brugt sid-

ste år, så det vil være godt med 

aktivitet på petanquebanerne. 

Henvendelse vedr. petanque rettes til Erik Hansen på 7539 6317. I 

forbindelse med byfesten vil der være petanqueturnering om tors-

dagen, så tag naboen med til turneringen, mens ægtefælle løber og 

nyd derefter det store pølsebord sammen. 

Thomas Nørager Matthesen. 

NYT FRA HUIF 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxN-jlJPMAhUCG5oKHWXbBOwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.petanque-generation.fr%2Ftutoriel%2Fchoisir-ses-boules-de-petanque%2F&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNG1W0me
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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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Vi har efterhånden fået vores arrangementer  
på plads resten af 2016. 

 
Så sæt derfor gerne X i kalenderen.... 
 
Torsdag d. 30. juni kl. 19 
Her tager vi en tur til Karlsgårde. Holger Grumme kommer – han vil 
vise os  lidt rundt og fortælle om Karlsgårde. Vi mødes ved Brugsen 
kl. 18.30. ( se andet sted i bladet ) 
 
Mandag d. 22. august kl. 19 
Denne aften besøger vi Varde Miniby – vi har fået en guide med, der 
vil fortælle om Minibyen. Mere info senere. 
 
Tirsdag d. 13. september kl. 19 
Så tager vi en tur til butikken InnArt i Brørup – her er der en aften med 
”Farve og stil”. 
Mere info senere. 
 
Onsdag d. 12. oktober kl. 19 
En aften omkring demens. Vi har fået to demens-konsulenter fra Vejen 
kommune til at komme og give et foredrag omkring demens. Det fore-
går i HUSET. 
 
Søndag d. 6. november kl. 19   
Banko i HUSET. 
 
Torsdag d. 24. november kl. 19 
Denne aften besøger vi Lis Werenberg på Katbølgård ved Glejbjerg. 
En butik og kursussted, der bugner af kreativitet indenfor bl.a. glas-
kunst, RAKU og smykker. Mere info senere. 
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Hovborg husholdningsforening vil gerne invitere  
jer med på en tur til Karlsgårde. 

 

Torsdag d. 30. juni 

Karlsgårdeværket 
 

Vi har fået Holger Grumme til at komme – han vil vise os lidt rundt og 
fortælle om stedet. 
 

Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 og kører samlet i private biler. 
 

Prisen for turen er 30 kroner – incl. kaffe og kage. 
 

NØRKLE - KLUBBEN 
 

Husk at Nørkle-klubben igen starter op den første onsdag i september 
kl. 14 i HUSET og der efter  hver onsdag fra kl. 14 – 17. 
Her mødes vi til socialt samvær, kaffe og mange former for håndarbej-
de fx. strikning, hækling, papirklip og mange andre ting. Kun fantasi-
en sætter grænser... 
 

Så mød derfor op og få et nogle hyggelige timer de onsdage, hvor du 
har tid og lyst. 
 

ALLE er velkommen. 
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Kæmpe Banko 

I festteltet på Hovborg Stadion. 
Tirsdag d. 28. juni kl. 19.00 

 

12 x 1 række – præmie til en værdi af ca. Kr. STOR 

12 x 2 rækker – præmie til en værdi af ca. Kr. STØRRER 

12 x 3 rækker – præmie – værdi Kr. STØRST 

+ mindst en ekstra omgang med kortet fuldt hvor vi spiller om 
en ”stor præmie” 

 

Kortpris: 8 kr. pr. stk. – 3 for 20,- 

 

Ved flere banko samtidig på 1 og 2 rækker  

skal der rafles om præmien. 

 

Ved flere banko samtidig på fuld kort skal der deles. 

 

Præmien kan ikke byttes til kontanter. 

 

Der kan købes amerikansk lotteri og nøgler til skattekisten. 

 
I teltet kan der købes kaffe, kage, øl, vand, is og pølser mm. 

 

SOMMERFEST 
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SOMMERFEST 

Gaver til SOMMERFEST 
 

Hvis nogen ønsker at støtte HUIF med gaver til præmier i 
forbindelse med Sommerfesten modtages disse gerne. 

Henvendelse kan ske til: 
 

Else Gjerlevsen 
75396283/20234283 
 

Kirsten Mikkelsen 
23277073 
 

Anne Sydow Kristensen 
26176316 
 

Karen Jacobsen 
28295963 
 
 

Kagebagere søges ! 
 

Kunne du tænke dig at bage en kage til sommerfesten? 
 

Lørdag er der behov for kager til det store kagebord, her vil 
det være rigtig dejligt, hvis vi kunne diske op med mange 

forskellige slags lækre kager. 
 

Så har du lyst til at bage en kage eller måske  
flere så kontakt venligst: 

 
Eva Burkal på tlf.: 6154 2527 

hurtigst muligt.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX1cHht_3MAhXHBSwKHd7OBhsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fvektor-laekker-chokoladekage-med-kirsebaer-floede-og-foedselsdag-stearinlys-vektor-3
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LOKAL RÅDET 
HOVBORG 

SANKT HANS 

Sankt Hansaften i Hovborg 

Torsdag d. 23. juni 
Sædvanen tro mødes vi i krohaven, hvor der kan købes for-
skellige forfriskninger fra kl. 20.30 

Bålet tændes kl. 21 og der er sang og båltale i haven. 

Kom og vær med til en traditionsrig midsommeraften. 
 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen. 

Er du kreativ?? 

I lokalrådet er vi i gang med at lave ny udviklingsplan. 

Vi mangler en forside. Så hvis nogen i Hovborg har ideer til en flot for-
side til Hovborgs nye udviklingsplan, må I meget gerne sætte noget på 
papir, gerne med billeder, tegninger, kunst eller noget helt tredje. Det 
må selvfølgelig gerne afspejle noget fra Hovborgs unikke natur, attrak-
tioner, erhverv eller nogle af de andre fantastiske ting vi har i vores 
lokalområde. 

Hvis I vil se forsiden på den hidtidige udviklingsplan 2009 – 2016 fin-
des den på www.hovborg.net under menupunktet Præsentation 
Send meget gerne jeres forslag til Kirsten på kp.bruun@gmail.com 
inden den 1. august. 

Hilsen Lokalrådet. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-37H5n_3MAhVB1ywKHfX1B-kQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.egenbylaug.dk%2Fafholdte-aktiviteter%2Fsankt-hans-15%2F&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNGhi_D0V4y94U78-fNZZv
http://www.hovborg.net
mailto:kp.bruun@gmail.com
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SOMMERFEST 

 
 

Onsdag den  
29. juni kl. 17.30 

 
Vi inviterer alle interesserede til fælles 

hygge/spisning m/grillet svinekam.  
 

Stor salatbar med div. dressinger, tilbehør 
og nye kartofler samt sauce. 

Brød og smør fra Hovborg Kro til den  
favorable pris af: 

 
Voksne: Kr. 65,00 
Børn: Kr. 35,00 

 
Efterfølgende spiller trioen Mørk Øl  

fra kl. 19-21 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvKbSuf3MAhVF3iwKHd9xBMAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.a7.dk%2Fkro%2F%3Fpage%3D39&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNElGojSBpByi3JnO9tPaHIbdriiHQ&ust=1464548269236921
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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www.goerdingsmed.dk 

Laurids Schmidt tlf. 29 26 56 50  
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HVEM SKAL HAVE HOV HOV POTTEN 2016?? 

AFLEVER DIT FORSLAG, PR. MAIL ELLER I POSTKASSEN I 
DAGLI’ BRUGSEN, HOVBORG. HUSK DIN BEGRUNDELSE OG 

DIN UNDERSKRIFT 

HOV HOV POTTEN UDDELES VED SOMMERFESTEN 2016 
 

Tidligere modtagere af HOV-HOV POTTEN 
 

1981 
1982 
1983 
1984 

 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

 

Jørgen Hundsdahl 
Verner Mahler 
Åge Jakobsen 
Karin Kamp 
Carlo Burkal  
Jette og Henning  
Gjerlevsen 
Hans Larsen 
Frida Hansen 
Erik Therkelsen 
Nicolaj Pedersen 
Ole Madsen 
John Nielsen 
Tove Burkal 
Jesper Mikkelsen 
Christian Christansen 
Poul Hansen 
Dorte Olsen 
Ingrid Roed 

Erik Hansen 
Kronborg Bech 
Svend Dyring 
Else Gjerlevsen &  
Poul Henrik Bruun 
Theodor Starup 
Per Lund Petersen 
Agnete Andersen 
Helge Hansen 
Dorthe Madsen 
Kurt Hansen 
Tage Hansen 
Jytte Rønne 
Rita Mahler 
Eva Burkal 
Eilif Thøgersen 
Kurt Vad Sørensen 
Dorthe Geiser 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

SOMMERFEST 
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KRITERIER FOR UDDELING AF HOV HOV POTTEN 
 

1. Prisen er indstiftet af Hovborg UIF 

2. HOV HOV POTTEN gives til en person der gør eller har 
gjort en stor indsats i HUIF 

3. HOV HOV POTTEN uddeles ved den årlige sommerfest 

4. Ved overrækkelsen uddeles en HOV HOV POTTE 

5. Prisen overrækkes af formanden for HUIF 

6. Indstillingerne skal være skriftligt begrundede forslag. 
Forslagene skal afleveres i HUIF´s postkasse i Dag-
li`Brugsen, Hovborg senest den 23. juni. Eller sendes til 
Thomas Matthesen pr. mail til matthesen@icloud.com  

7. Indstillingerne til prisen foretages af personer bosat i 
Hovborg-området 

8. Udvælgelsen til prisen foretages blandt de indkomne 
forslag af HUIF´s formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 

9. Prisens uddeling kræver absolut flertal i det punkt 8 
nævnte udvalg 

 

HVEM SKAL MODTAGE HOV HOV POTTEN  2016 ??? 

KOM MED DIT FORSLAG !!!! 

(Husk begrundelse og underskrift!) 

SOMMERFEST 

mailto:matthesen@icloud.com
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SOMMERFEST 

 
 

KOM OG KØB EN NØGLE TIL SKATTEKISTEN 
 
 

 
KOM OG SE OM DIN 

NØGLE KAN ÅBNE KISTEN ONSDAG 
EFTER SPISNING I TELTET 

 
PRIS PR. NØGLE KR. 25,00 

NØGLERNE SÆLGES PÅ PLADSEN FRA  
TIRSDAG AFTEN. 
 
 

OBS OBS Bemærk !!!! 
 

Skattekisten åbnes i år onsdag, 
så hvis du er forhindret tirsdag 
og onsdag, kan du købe en nøgle 

ved henvendelse til  
Anne i uge 25: 

Tlf. Anne: 2617 6316  
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Løb - Løb - Løb  

 

Torsdag er der traditionen tro Hov-
borgløbet og det store pølsebord. 
 

Du kan deltage i løbet for 100 kr. 
tilmelding via nettet her: 

https://lapio.dgi.dk/event/2016-hovborg-loebet/register 

 

Yderligere info: 

https://da-dk.facebook.com/HovborgLobet 

 

Efterfølgende er der pølsebord kl. 19.30. Prisen for løbere 
er inkl. pølsebord.  

Prisen for pølsebordet, for øvrige er 50 kr. 

 

Raffelturnering 
 

Torsdag aften efter pølsebord vil der være raffelturnering i 
teltet. Tilmelding kan ske i baren i løbet af ugen men også på 
dagen.  

Der rafles Løgn og Raffelmeister er Ole Madsen. 

 

 Kom og vind fine præmier  

 

 
 

SOMMERFEST 
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 Vi er nu godt i gang med turneringen. Vi mangler kun 1 
kamp så er vi halvvejs i turneringen. Alle hold ligger godt 
placeret.  Kun 1 eller 2 point efter topholdene. Og da der 
spiles om 4 point i hver kamp er der ikke langt op. 

Er der nogen der har lyst til at prøve spillet er de velkom-
men til en uforpligtende prøvespil. Vi træner hver torsdag 
fra kl 18 til ca. 20,30.          

Erik  Hansen 

KROKET 

SOMMERFEST 

Skydetelt 
 

 

 

 

 

Igen i år kommer Holmeådalens jagtforening 
med deres skydetelt! 
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 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: jr@holstedslagtehus.dk 
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Petanque. 
Torsdag d 30 juni kl. 18,00. Ikke alle har lyst 
til at løbe flere kilometer, men har du lyst til at få 
dig rørt i forbindelse med sommerfesten så er der 
muligheder for at spille petanque. Vi prøver igen 
med en mini turnering. Der er plads til 16 spillere. 
Tilmelding gerne parvis, dog ikke nødvendigt. Vi 
sammensætter evt. holdene. 

Pris for petanque og efterfølgende pølsebord 50,- 
kr. 

Tilmelding senest tirsdag d 28 til Erik. Tlf. 
75396317 eller 21960148 gerne sms. Ved evt. for 
mange tilmeldinger bruges først til mølle princip-
pet 

Ps. Det er gratis at bruge petanque banerne, men 
man skal huske at lægge petanque kuglerne tilbage 
i kassen igen. Der mangler 3 kugler. Måske har der 
været stålorme i området, væk er de i hvert fald. 

SOMMERFEST 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ybuTvf3MAhVCWywKHQ4ZBIgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Freadingu3a.org.uk%2Fpetanque.html&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNGugoG8KI-Yk8113pHDfo4QOdJdsQ&ust=1464549211972
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Tennis sæsonen er i fuld gang, og banen er i rigtig fin stand med 
god hjælp fra kommunen. 

Derfor håber vi at rigtig mange vil benytte sig af muligheden, for at 
spille tennis hen over sommeren. 

Jo flere medlemmer vi er, jo sjovere er det at spille. 

Vi er nogle medlemmer som gerne vil hjælpe med lidt træning, så 
man nemmere kan komme i gang.     

Der er lavet en Facebook side som hedder HOVBORG TENNIS.  

Siden er lavet for at medlemmerne kan aftale spilletider. 

Kontakt gerne undertegnede for yderligere oplysninger. 

 

Pris for medlemmer er 100 kr. pr. sæson 

Pris for en formiddag eller en eftermiddag er 50 kr. 

 

Venlig Hilsen 

Magnus Løvschall Jacobsen 

Tlf. 40238385 

Mail.: magnusjacob-
sen@live.com 

TENNIS 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5_YXllf3MAhXmC5oKHbzHDOMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fniceclipart.com%2F1035%2Ftennis.html&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNEjYhhCg6NTZJVilAjB-w3IjpzDqg&ust=1464538627
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Dame og herre frisør 

Nørregade 7  

6670 Holsted 

Tlf. 7539 2102 
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Sognepræster: 
 
Morten Sørensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  moso@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 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten 
annonceres på www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk  
 
AME:  Anna Marie Erbs 
BB:  Bente Bramming 
MS:  Morten Sørensen    *Friluftsgudstjeneste 
 
 

Dato Hovborg  

Kirke 

Lindknud 

Kirke 

Brørup gl. 

Kirke 

Johannes- 

kirken 

5. juni 9:00 MS  10:30 MS  

12. Juni 10:30 MS 9:00 MS  10:30 AME 

19. juni 9:00 AME 10:30 AME 10:30 BB  

26. juni  9:00 AME  10:30 AME 

3. juli 10:30 MS 9:00 MS 10:30 AME  

10. juli 9:00 MS 10:30 BB  10:30 MS 

17. juli 10:30 AME 9:00 AME 10:30 MS  

24. juli  9:00 AME  10:30 AME 

31. juli 9:00 MS  9:00 MS  

7. august  9:00 MS  10:30 MS 

14. august  13:00* 

AME 

10:30 AME  

http://www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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Glædelig sommer! 
 

Grundet de mange konfirmationer har der været travlhed i pastoratet i 
april og maj måned, men det er alt sammen gået rigtig fint, og efter at 
have snakket med mange forældre og konfirmander, så kan jeg forstå, 
at det har været nogle gode dage i både Lindknud og Hovborg. Det 
glæder mig, og det har været en stor fornøjelse at møde alle jer, der 
enten har deltaget i konfirmationsgudstjenesterne eller har været forbi 
med et telegram eller en rose. Vi er så småt i gang med at planlægge 
næste års konfirmandforløb, og vi glæder os til at hilse på konfirman-
derne i det nye skoleår.  
 
Nu går vi sommeren i møde, og den tid på året, hvor vi skruer lidt ned 
for aktivitetsniveauet. Man kan sige, at vi snart går ind i kirkens lavsæ-
son. Det er ferietid. Det er den tid på året, hvor vi bevæger os ud af de 
vante rammer og oplever nye steder. Jeg vil opfordre feriefolket til at 
lægge vejen forbi den lokale sognekirke. De gemmer ofte på en masse 
gode historier, og der kan man blive klogere på det sted, som man op-
holder sig.    
 
Ferietiden ændrer ikke ved, at der fortsat er gudstjenester i pastoratet, 
og vi præster står hen over sommeren selvfølgelig også til rådighed 
ved kirkelige handlinger og sjælesorgssamtaler. I forbindelse med 
sommerperioden gør vi opmærksom på, at det altid er muligt at benytte 
kirkebilen til en af de andre kirker i pastoratet, hvis ikke der er gudstje-
neste i hjemsognet.  
 
Morten Sørensen, sognepræst 

HOVBORG KIRKE 
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Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl 19.30: 

Torsdag d. 8. september: Bodil Riber Jensen og Lars Hvelplund 

Torsdag d. 13. oktober: Tine Vingborg m. familie 

Koncerter i Lindknud og Hovborg Kirker: 

Hovborg Kirke: 

Tirsdag d. 6. december, kl. 19.30: Kirkekorenes julekoncerter. 

Lindknud Kirke: 

Torsdag d. 8. december, kl. 19.30: Kirkekorenes julekoncerter,  

HOVBORG KIRKE 

KIRKEBIL 
 

For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kir-
kebil 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 
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SOMMERFEST 

KÆMPE TELTBAL 
 

FREDAG DEN 1. juli kl. 21.00 – 02.00 

Der er fri entre kl. 21.00 – 22.00 

Happy Hour kl. 21.00 – 22.30 

I TELTET PÅ HOVBORG STADION 

 
 

DJ Rasmus Skjøtt 
 

MUSIK OG UNDERHOLDNING DER RYKKER 
 

KOM OG OPLEV MUSIK  
OG FED STEMNING 

 
ENTRÉ KR. 50,- 

 
MØD OP - OG FÅ EN KANON AFTEN!! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjsnH6f_MAhXhB5oKHdm5DrAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsamanthahahn.com%2Feat-drink%2F&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNH3OAM74BH4bUriyi2mF9ZjnvtRGQ&ust=146462974494713
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxro2B6v_MAhUoG5oKHQbdAMMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fstore-overfyldte-fadoel-vektor-2048354&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNG97cSPnp5iJ
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_7aN6__MAhVGP5oKHUdUCcsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.womenshealthmag.co.uk%2Fnutrition%2Fhappy-hour%2F2082%2F5-of-britains-best-healthy-shot-bars%2F&bvm=bv.1233257
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DGI fodboldstævne  
Lørdag kl. 10 er der DGI fodboldstævne  

på pladsen, så kom og bak fodboldspillerne  
op og få noget godt at spise. 
 

 

 

 

 

Brunch 

Lørdag kl. 11 er der det store brunch  
bord i teltet, her vil der være rig  

mulighed for at ligge en god bund, til dagens 
mange aktiviteter. 

Pris kun 30 kr. pr. person 
 

 

SOMMERFEST 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 

 

 

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS 

Bent mobil 20204025 - Peter mobil 2020 4025 

Østermarksvej 20 - 7250 Hejnsvig - 75 33 56 30 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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SOMMERFEST 

 

KageBageDyst 
 
 

Kunne du tænke dig at bage den mest 
fantastiske CupCake? 

 
Lørdag er der mulighed for at afprøve kræfter med 

dine kage kundskaber. Indlevere dine CupCakes  
mellem kl 11.00 og 12.00 ved baren. 

 
For at være med i dysten skal du lave 4 stk.  

fantastisk CupCakes. 
 

Der bliver bedømt på smag og udseende. 
 

Kontaktperson:  
Anni Poulsen tlf.: 20 97 17 96 

 
 
 
 
 
 

Navn: 

Telefon nummer: 

Alder: 
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LOKALRÅDET 
HOVBORG 

Lidt nyt fra lokalrådet. 

I lokalrådet har vi arbejdet meget med de ønsker, der kom fra jer på 

borgermødet i november og som en del af jer var med til at prioritere 

i februar. 

Ønsker fra borgermøde og det udvidede lokalrådsmøde i februar var 

bl.a.: 

Stierne omkring Hovborg trænger til vedligeholdelse. Det har en ar-

bejdsgruppe allerede været i fuld gang med, nu er de bynære ruter, 

sort, mørkegrøn og blå klar. Der er malet pæle, sat nye pile på og en 

del pæle skiftet. Så gå en tur på ruterne, alle de tre ruter udgår fra 

kroen. Den røde rute, både kort og lang rute, er vi sammen med kom-

munen i fuld gang med at renovere.  

Et andet område I prioriterede højt var markedsføring af Hovborg. 

Også det er vi i fuld gang med. Vi har netop udnævnt 8 nye landsby-

ambassadører, der skal være med til at fortælle den gode historie om 

vores lokalområde. Herudover har vi valgt at bruge lidt penge på mar-

kedsføring af byggegrunde, de huse der er til salg, samt byen generelt. 

Der er annonceret meget bredt på de sociale medier og vi er nået ud 

til over 100.000. 

I ønskede også at der blev skåret grøde i åen. Det har vi haft et møde 

med Vejen kommune om og de har lovet, at der i år skæres grøde.  

Flere sagde, at der nogle steder var meget høje opkørsler til huse og 

lommer, specielt på dele af Holmeåvænget. Det skulle meget gerne 

være lavet, ellers er det lige på trapperne.  
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LOKALRÅDET 
HOVBORG 

Så var der noget med vedligehold af arealer forskellige steder i byen, 

også det er i gang. 

Vi er i fuld gang med at lave ny udviklingsplan for de kommende 5 år. 

Her indgår jo det I kom med på borgermødet. Udviklingsplanen er 

først og fremmest et arbejdsredskab for os her i Hovborg, til fortsat 

udvikling af vores område, men den kommer også til at indgå i kom-

munens temaplan for landdistrikter.  

Vi er også i gang med at planlægge landsbyfestivallen i august, se me-
re andet steds i bladet.  
Jeg kan nævne at vi netop har fået tilsagn fra Lauritz.com, om at de 
kommer to timer, hvor vi kan komme og få vurderet vores ting, men 
også indlevere noget til auktionen, hvis nogen har noget.  
 
Et andet ny tiltag bliver en børnefestival, som indgår om lørdagen, vi 
arbejder bl.a. at få hjemmeværnet til at komme og lave en handleba-
ne for børn. Vi tager også kontakt til spejderne, for at høre om de vil  
være med.           

De nye landsbyambassadør familier 
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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SOMMERFEST 

 

HOPPEBORGE PÅ  
PLADSEN HELE UGEN 

 
 
 
 

LÆKRE GRILLPØLSER, FRANSK 
HOTDOG OG PØLSEMIX SÆLGES  

FRISK FRA GRILLEN.  
 
 
 
 

 

ROM OG CIGAR LOUNGEN HAR  
ÅBEN HELE UGEN. 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNgrH5qYLNAhWmdpoKHWM8BeoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.klostervangen.dk%2Findex.asp%3Fid%3D49&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNEuJxJ9BNPggKuUD9Ba9oR--Z-gtw&ust=1464
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNgrH5qYLNAhWmdpoKHWM8BeoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.klostervangen.dk%2Findex.asp%3Fid%3D49&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNEuJxJ9BNPggKuUD9Ba9oR--Z-gtw&ust=1464
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCk9aLrYLNAhVqOJoKHYM7AKMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FcG9tbWVz%2F&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNHzKlSYT2tgvHw1ZeSWiQIWeroUwg&ust=14647
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Juni  2016 

PRÆMIESPIL 

1. Præmie: kr. 200,-     

91 Bettina Sørensen Vorbassevej 9 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

373 Finn Tastesen Sandagervej 20 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

308 

Laura & 
Amalie Vingborg Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

364 Tony Madsen Holmeåvænget 1B 6682 Hovborg 

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4 6682 Hovborg 

381 Bent Nielsen Krøgebækvej 8 6682 Hovborg 

143 Morten Schmidt Holmeåvænget 40 6682 Hovborg 

270 Thomas Cartensen Krøgebækvej 13 6682 Hovborg 

201 Svend Larsen Klelundvej 15 6682 Hovborg 

368 Martin Krehbiel Kroskoven 16 6682 Hovborg 

155 Bente Jensen Krøgebækvej 15 6682 Hovborg 

376 Birgit Jensen 

Langgade 30, 
Donslund 7250 Hejnsvig 

326 Mona Ditlevsen Møllebakken 8 6800 Varde 

204 Jens Hansen Sandagervej 2 6682 Hovborg 

149 Jesper Mogensen Krøgebækvej 19 6682 Hovborg 

289 Line Rasmussen Galsthovej 39 7200 Grindsted 

123 Heidi Kronborg Sandagervej 20 6682 Hovborg 

210 Ejnar Roed Brunbjergvej 1 6682 Hovborg 

188 Ole Viuff Baldersbækvej 17 6682 Hovborg 

96 Solveig Jensen Åparken 16 6670 Holsted 

243 Margit De Place Fuglsøvej 1 7200 Grindsted 

13 Hans Jørgen Larsen Holmeåvej 17 6682 Hovborg 

107 Karen Marie Lund Holmeåvej 7 6682 Hovborg 

35 Kitty Andersen Smedevej 23 7250 Hejnsvig 
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SOMMERFEST 

 

Lasergame 
Lørdag fra 12.00 – 14.00 er der lasergame 

for alle. Lasergame er for alle der har lyst til 
at være med (ca. 5-95 år). 

Lasergame er både sjovt at være med til 
samt at se på, så kom uanset alder, køn, reli-

gion, ægteskabelige status m.v.  
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SOMMERFEST 

Clifford & Hein 
Så er de her, dem fra X-Faktor, i har siddet og set 
dem fredag efter fredag, MEN nu kan i se dem live 

på plænen, på Hovborg Stadion ! 

De spiller 2 set: 

Del 1 fra 14.00 – 14.35 

Del 2 fra 15.00 – 15.35 

 

 

 

 

 

Forfest 
Lørdag fra 17.00-19.00 er der forfest med Munch 
og Broderskabet. Det bliver en forrygende forfest 

med Kim Larsen Jam. 

Så tag naboen under armen og kom og få en drinks 
inden festen begynder. 
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Lørdag den 2. juli  
er der stor LØRDAGSFEST i 
TELTET på FESTPLADSEN 

                            

Lækker lørdags menu fra 

Hovborg Kro 
 

Stemningen leveres af 
DJ Ris´Ras 

 

Entré og spisebilletter købes i 
Dagli’ Brugsen senest torsdag 30. juni.  

Klik ind på ”Hovborg Byfest” under 
”foreninger” på Hovborg.net og se hvordan. 

Pris 190,00 kr. 
 

Bordbestilling. 
Bordbestilling er efter først til  

mølle princippet fra kl 16,00. 

SOMMERFEST 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjsnH6f_MAhXhB5oKHdm5DrAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsamanthahahn.com%2Feat-drink%2F&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNH3OAM74BH4bUriyi2mF9ZjnvtRGQ&ust=146462974494713
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxro2B6v_MAhUoG5oKHQbdAMMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fstore-overfyldte-fadoel-vektor-2048354&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNG97cSPnp5iJ
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Samværsdage på Bøgevang  juni 2016   

Onsdag den 8. juni kl. 13.00 – 16.00              
Krydderurtehaven i  Plougstrup Gl. Skole. Vi får en rundvisning om 
planters brug i køkkenet og      i folkemedicinen og kan så gå rundt 
mellem 1400 krydderurter. Kaffekurven har vi med.                                                          
Tilmelding senest mandag den 6. juni. Pris 60 kr.     
 

Onsdag den 15. juni kl. 13.00 – 16.00  
Cafétur til Ribe. Vi ser lidt på det nye område ved Ribe Domkirke og 
får lidt tid på egen hånd. Og så går vi på café.                                                                           
Tilmelding senest mandag den 13. juni. Pris 100 kr.    
 

Onsdag den 22. juni kl. 14.00 – 16. 00                             
Tur til Bindeballe. Vi går en tur, ser købmandsgården  og har kaffe-
kurv med.                                                        
Tilmelding senest mandag 20. juni   Pris 40 kr.    
 

Onsdag den 29. juni kl. 12.00 – 16. 00   
Sommerspisning. Stegt flæsk med persillesovs og kartofler.             
Jordbær med fløde.                                                   
Tilmelding senest mandag den 27. juni. Pris 50 kr.  

Ferietur med Bøgevang 2016 
I år går turen til Hobro Vandrehjem 22. – 25. august.    
Vi skal opleve den fantastiske natur rundt om Mariager Fjord og besøge ro-
senbyen Mariager. Vi skal på Gasmuseet i Hobro, se verdenskortet i Klejtrup, 
Randers regnskov og drikke kaffe på Hvidsten Kro. Rebildcentret og Rold 
Skov byder på udvandrer-museum, kalkmine, skovbrugsfortælling og måske 
endda en ægte heks fra skoven. En røverbjesk til frokost er også med.  
Endeligt og detaljeret program udleveres til deltagerne på det forberedende 
møde torsdag den 18. august kl. 19.00 på Bøgevang. Prisen er 2700 kr. pr. 
deltager i dobbeltværelse.  
Drikkevarer til frokost og aftensmad er ikke med i prisen.  
Vi har plads til max. 25 personer i bussen. Nye deltagere er meget velkomne. 
Bindende tilmelding senest fredag den 8. juli kl. 12 på tlf. 75388009 eller 
20433787 eller ved at skrive sig på ophænget på Bøgevang.       
            

                                            Venlig hilsen Brugergruppen Bøgevang                                                
75388009/20433787 

 

 
 

BØGEVANG 
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09.06.16.     Sogneudflugt, Brørup-Lindknud-Hovborg Pastorat. 

30.06.16 Tur til Karlsgårdeværket. Husholdningsforeningen. 

09.08.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

19.08.16 Landsbyfestival 

20.08.16 Landsbygestival 

22.08.16 Tur til Varde Minibý. Husholdningsforeningen. 

08.09.16 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

13.09.16    Kl. 19.00 Orienteringsmøde ifm menighedsrådsvalg. 

13.09.16 Kl. 19.00 InnArt Brørup, ”Farver & Stil”. Husholdningsforeningen. 

12.10.16 Demens-konsulenter fra Vejen kommune.  Husholdningsforen. 

13.10.16 Kl. 19.30 Sangstafet  i Hovborg Kirke 

26.10.16    Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

30.10.16 Kl. 14.00 Efterårsmøde, gudstjeneste med efterfølgende foredrag 

  på Hovborg Kro. Hovborg Menighedsråd.  

06.11.16. Kl. 19.00 Banko i Huset, Husholdningsforeningen. 

23.11.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset.   

24.11.16 Kl. 19.00 Tur til Katbølgård. Husholdningsforeningen. 

06.12.16 Kl. 19.30 Kirkekorenes julekoncerter, Hovborg Kirke 

08.12.16 Kl. 19.30 Kirkekorenes julekoncerter, Hovborg 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 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. 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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Alt til bagning og  

dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 

6682 Hovborg 
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