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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 : 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 18. marts 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. 2              37. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk
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Torsdag den 25. februar afholdes der generalforsamling i Hovborg UIF 
og Hovborg fitness. Det er ikke muligt, af naturlige årsager, at give et 
referat fra generalforsamlingen, da den ikke er afholdt i skrivende 
stund, men noget af det der vil bliver talt om, er følgende. 

Vi er generelt en sund forening med en god økonomi. Vi er en for-
ening med mange forskellige tilbud, hvor vi løbende prøver at tilpasse 
os tiden og tilbyde det som der efterspørges. Det er ingen hemmelig-
hed, at der er udfordringer med at skabe et aktivitetsniveau som øn-
skes i alle udvalg. Dertil kommer de personlige udfordringer. Der skal 
både være tid til familien og de aktiviteter som man ønsker at deltage 
i, samt hvilke udfordringer der ellers måtte være hos den enkelte. 
Men tonen er god og humøret højt. Generelt ser vi, at der er ildsjæle 
som vil foreningen og byen det godt. Det holder gang i det sociale 
samvær og det er bestemt en fantastisk side af vores lokalsamfund, 
som jeg er stolt af at være en del af, sammen med de mange andre 
frivillige der er i foreningen.  

Vi ser derfor også frem til en ny sommersæson, hvor der helt bestemt, 
vil ske spændende ting. Festudvalget er i gang med at planlægge som-
merfesten. Inden vi ser os om starter udendørsaktiviteterne, hvor vi 
håber at så mange som muligt vil deltage i aktiviteterne.   

Husk, at der stadig kan afleveres jern i jern- og alu containerne, place-
ret på Nøragervej 4 ved Augustin Smede & VVS. På den måde er I også 
med til at støtte HUIF. 

Skulle der være nogen der endnu ikke har fået købt et lod til præmie-
spillet er det stadig muligt, kontakt da Mogens Nielsen på tlf. 6095 
9480. 

Thomas Nørager Matthesen 

 

NYT FRA HUIF 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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Hovborg Brugsforening 

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling 

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19.30,  

i Fyrstuen på Hovborg Kro.  

Dagsorden iflg. Vedtægter. 

Efter generalforsamlingen serveres et  

let traktement. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Dagli´Brugsen, Hovborg 
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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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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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www.goerdingsmed.dk 

Laurids Schmidt tlf. 29 26 56 50  
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LINDKNUD G&U 

Gymnastik og danse opvisning 

5. marts 2016 i Lindknud Hallen 

Så nærmer opvisningen sig. En masse sprudlende gymnaster og dan-
sere giver den hele armen, og viser hvad de har lært af nye tricks, 
spring og serier i løbet af den forgangene sæson. 

Det hele sker lørdag den 5. marts kl. 16.00 – 20.00 

Dørene bliver åbnet kl. 15.15 så der er mulighed for at komme i god 
tid. 

 Indgangs priser: 
 Under 3 år gratis 
 Børn til og med 13 år 25 Kr.  
 Voksen 50 Kr. 
 

Under og efter opvisningen vil der være mulighed for at købe lidt 
godt til ganen og efter opvisningen er der også mulighed for at nyde 
en kop kaffe, et stk. Kage eller noget aftensmad i hallen eller oppe i 
klubhuset hvor det er lidt mere dæmpet. 

Til alle interesserede er der efter opvisningen diskotek så man kan 
komme ud og danse lidt hvis man ikke fik brugt alt sin energi til op-
visningen.  

Der bliver igen i år taget billeder som kan bestilles oppe i klubhuset 
hele aften (Pris 45 kr. pr. billede) 

 

 Vi glæder os rigtig meget til opvisningen  

 Venlig hilsen og på gensyn Gymnastikudvalget 
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KUNSTFORENING 

DROP-IN AFTENER 
Kom og vær med til vores Drop-in aftener i Holmeå Kunstforening. 
Der afholdes 2 aftener, hvor vi med en eller flere kreative aktiviteter 
vil hygge os med dem, som kommer forbi.  
 

 Dato: 28. april kl. 19.00- 20.30.  
  Temaet vil være doodeling. 
 Dato: 12. maj. kl. 19.00-20.30.  
  Temaet vil være landart, hvis vejret tillader det. 
 AFTENERNE ER GRATIS. 
 

Drop-in aftenerne vil også fungere som et åbent værksted, hvor der vil 
være mulighed for at benytte vores faciliteter og værktøj. Du vil kunne 
få ideer og inspiration fra andre deltagere og ikke mindst hyggeligt 
samvær. Tag dit nuværende arbejde med – er det striktøjet, færdiggø-
relsen af dine smykker, patchwork, billeder, syning og lign. – ja, du 
bestemmer. 
På aftenerne vil der være en lille planlagt aktivitet, hvor der vil være en 
fra bestyrelsen som tovholder. 
 

LYSESTAGER OG VASER I PORCELÆNSLER 

Leret er banket og udskåret med en ostehøvl. Derefter formes det til 
fyrfads lysestager eller forskellige beholdere. Det bliver meget tyndt 
og transparent.  
 Dato: tirsdage d. 10. og 17. marts kl. 19-21.30 
 Pris 260 kr . for  medlemmer  og 325 kr. for ikke-medlemmer 
 Min. 5 deltagere.   
 Underviser: Br itta Weinhöfer  
 

Tilmelding og betaling:  
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Tilmelding er bindende  
og senest torsdag d. 3. marts 
Medbring: Fingersnilde og en ostehøvl med 
streng.  
Henvendelse omkring kurset skal ske til 
BRWE@vejen.dk 

Fortsættes. 

http://holmeaakunstforening.dk/drop-aftener/
http://holmeaakunstforening.dk/lysestager-og-vaser-porcelaensler/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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KUNSTFORENING 

BØRNE RAKU-LERKURSUS 
På dette lerkursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, 
hvor der laves forskellige figurer, vaser, skåle, fade osv. af ler. 
1. dag: Lertingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgen-
de  2. dag: Tingene glaseres og dekoreres, hvorefter de bræn-
des udenfor og lægges i savsmuld. Tilsidst skrubbes tingene rene for 
sod og det færdige resultat kan beundres og tages med hjem. 
 

 Dato: lørdag d. 16. april og lørdag d. 30. april. 
 Tidspunkt: kl. 10.00 – 13.00 
 Underviser: Anita Moesgaar d Nielsen 
 Pris: Medlemmer  240 kr . / ikke-medlemmer 300 kr.  
 (Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn). Derudover skal der 
 købes ler og glasur. (10 kg. ler koster 160 kr.) 
 

Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Tilmeldingen er bindende og skal ske inden torsdag d. 14. april. 
Henvendelse til kurset til Anita på telefon 21 49 39 14 eller mail: ani-
tamnielsen@gmail.com 
 

TEGNEAFTENER 
Kom og øv tegning med Hanne Ernst, som guider og vejleder dig i teg-
neteknikker. 1.aften arbejdes der med temaet; dyr i sort/hvid (kridt, 
kul, sort, hvid akrylmaling) på lærred eller male papir. 2. aften arbejdes 
der med temaet; Træer på malepapir, tynd akrylmaling maling. 3. aften 
arbejdes der med at tegne. 
Medbring gerne egne tegneredskaber, hvis du har. 
 

 Dato: tirsdage d. 15. marts, d. 29. marts, d. 5. april.  
 Tidspunkt: kl. 18.30 -20.45 
 Underviser: Hanne Ernst 
 Pris pr. gang: 100 kr . for  medlemmer . / 120 kr . for  ikke-
 medlemmer. 
 Antal deltagere: Der  skal være minimum 6 deltagere for  at 
 holdet oprettes. 
 

Fortsættes. 

http://holmeaakunstforening.dk/boerne-raku/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/tegneaftener/
http://hernst.dk/index.asp?pagetype=1&contentid=502
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KUNSTFORENING 

Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Tilmeldingen er bindende og skal ske inden søndag d. 13. marts 
Henvendelse omkring kurset skal ske til Hanne Ernst på: 30 22 29 15 
eller hanneernst1@yahoo.dk.  
 

PILEFLET  
Vi skal flette forskellige teknikker, der tager udgangspunkt i den enkel-
tes ønsker og erfaring. Vi tager udgangspunkt i en rund krydsfletbund. 
Vi bruger forskellige farver pil og forskellige slags flet op af siderne. 
Der kræves ingen forkundskaber for at deltage i kurset. 
 

 Tid: Fredag den 4. Marts. Kl.17.00 til 20.45 og  
 Lørdag den 5. Marts. Kl.9.00 til 15.00 
 Sted: Holmeåkunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg 
 Pris:  Medlemmer 400 kr. /ikke-medlemmer 500 kr.  
 Derudover kommer der køb af materialer for ca. 100 – 120 kr. 
 

Spørgsmål: Har  du spørgsmål eller  ønsker  vedr . kurset så r ing til 
Dorthe Riber på tlf.nr.: 76608066. Har du spørgsmål vedr. tilmelding 
eller lignende så kontakt Jane Lorenzen på mail: jane-
lorenzen@Jubii.dk eller telefon 40513883 
Medbring selv: For plejning, beskærersaks, en lille skar p dolk eller  
podekniv, en fladtang, et lille skærebræt, en tung men ikke alt for stor 
sten eller et 5kg. Lod. (jeg har også lidt værktøj, som man kan låne). 
Antal deltagere: Der  skal være minimum 8 deltagere for  at kur set 
oprettes. 
Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
Sidste tilmelding 29. februar. Tilmelding er bindende. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/nye-foraarskurser-pileflet-og-smykker/
mailto:jane-lorenzen@Jubii.dk
mailto:jane-lorenzen@Jubii.dk
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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KUNSTFORENING 

UNIKA SMYKKER  
På kurset er der mulighed for at lave unikasmykker med ens 
eget personlige præg. Vi laver fingerringe, vedhæng og ørenringe. Vi 
arbejder med sterling sølv, bronze, kobber, messing, titan, gerne kom-
bineret med gummi, læder, perler, rav og andre materialer. 
Vi bliver inspireret af moden, kataloger og mine modeller, materialer 
kan købes på stedet. 
 

 Tid: Lørdag den 2. & 9. april. kl. 9.30-15.30 
 Sted: Dor the Ribers eget værksted, Tingbjergvej 1, Okslund, 
 6650 Brørup 
 Pris: Medlemmer  480 kr. og ikke-medlemmer 600 kr.  
 Derudover kommer tilkøb af materialer, som er meget individu-
 el. En sølvfingerring koster f.eks. fra 45 kr. og opefter. 
 

Spørgsmål: Har  du spørgsmål eller  ønsker  til kurset  så ring til Dor-
the Riber på tlf. nr.: 76608066. Har du spørgsmål vedr. tilmelding eller 
lignende så kontakt Jane Lorenzen på mail: jane-lorenzen@Jubii.dk 
eller telefon 40513883. 
Medbring: for plejning, evt. smykketænger , skævbider  m.m. hvis 
du har det. (Dorthe har også værktøj, som I kan låne). 
Antal deltagere: Der  skal være minimum 6 deltagere for  at holdet 
oprettes. 
Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Sidste tilmelding d. 20. marts. Tilmelding er bindende. 
 

NYE RAKU KURSER I 2016 
Der er mange interesserede til vores RAKU kurser. Derfor har vi fået 
vores dygtige underviser, Dorit Knudsen, til at komme hele 4 gange til 
Holmeå Kunstforening i 2016. 
Raku-brænding er en gammel japansk brændingsteknik, som består af 
flere processer, hvor der modelleres, brændes, afkøles og afvaskes. 
På vores kurser, som typisk forløber over to dage, starter vi med den 
første dag at modellere figurerne. På anden dagen glaseres figurerne og 
brændes i vores RAKU tønder udenfor ved 1000 grader. Efter bræn-
dingen kommer lertingene over i savsmuld, hvor de køles af. Tilsidst 
kan de vaskes af, så de smukke farver ses. Fortsæættes. 
 

 
  

http://holmeaakunstforening.dk/nye-foraarskurser-pileflet-og-smykker/
mailto:jane-lorenzen@Jubii.dk
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/nye-raku-kurser-aar-2016/
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KUNSTFORENING 

Ved RAKU brænding får man helt unikke resultater og man ved aldrig 
helt, hvordan farverne ender med at blive. Så her er et vist element af 
spænding og overraskelser. 
 

 1. kursus: 28. februar  og 13. mar ts 
 2. kursus: 3. og 17. apr il (står  allerede i vores pr ogram som 
 RAKU 3. Er næsten fuldt booket) 
 3. kursus: 4. og 18. september  
 4. kursus: 9. og 23. oktober  
 Tidspunkt: Alle dage er  fr a 10.00 -16.00 
 Materialer: kan købes på kurset. 160 kr. for 10 kg ler (det er, 
 hvad I når at bruge, hvis I er flittige). Glasur efter forbrug. 
 

Antal deltagere: Der  skal være minimum 8 deltagere for  at kur set 
oprettes. 
Pris: Medlemmer  480 kr . og ikke-medlemmer 600 kr. 
Underviser: Dor it Knudsen  
Medbring: mad og dr ikke. Var mt tøj  
Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Tilmelding er bindende. Tilmeldingsfristen er 10 dage før kursusstart. 
Henvendelse til kurserne kan ske til Dorit Knudsen på telf. 
21722439 og e-mail: dk@dk-rakukeramik.dk 
  

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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Voksenven 

Støtteforeningen har fået anmodning fra Huset frivilligcenter, om 
hjælp til at finde personer i Holmeåskolens område, der har over-
skud og lyst til at blive voksenven for et barn i aldersgruppen 7 til 15 
år. Det kan være et barn, hvor der måske ikke er det store familie-
netværk lige i nærheden, eller der kun er en forsørger i hjemmet, 
eller familien ikke har det store overskud i dagligdagen. Barnet til-
bringer nogle timer i hjemmet hos voksenvennen/voksenfamilien 2 
til 3 gange om måneden. Vigtigst er at barnet får en stabil base i sit 
liv, hvor den voksne tager initiativ, men er lydhør for barnets ønsker 
og behov. Hvis det er muligt, afhentes barnet i skole/sfo og afhentes 
af forældrene hos voksenvennen. Det er ikke en pasningsordning, 
men et behov for barnet.  

Behovet lige nu er 2 elever på Holme-
åskolen, der ønsker en voksenven, så 
ring endelig på 30301401 eller mail til 
kurtvad@hotmail.com. Man kan også 
ringe på tlf. 75365230 eller mail frivil-
lig@huset-vejen.dk. 

Medlemskort i Holmeåskolens støtteforening 

Vi er i gang med et nyt regnskabsår i støtteforeningen, det er tiden 
for fornyelse eller nytegning af medlemskab. Priser: Enlige 100 kr, 
Husstand 200 kr og firmamedlemsskab 300 kr. Foreningen bruger 
alle pengene på Holmeåskolens elevers behov for nogle ekstra spe-
cielle oplevelser i skoletiden. Busstransport, trivselsdag, juleklippe-
dag m.m. Ekstraordinære store behov, søges der fondsmidler til, 
hvilket vi er i gang med lige nu. Medlemskontingent indbetales på 
konto nr. 6234 0760231371, skriv meget gerne mailadresse i besked 
til modtager.  

 

HOLMEÅSKOLEN 

mailto:kurtvad@hotmail.com
mailto:frivillig@huset-vejen.dk
mailto:frivillig@huset-vejen.dk
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Salg af fuglekasser 

Foråret nærmer sig heldigvis med raske skridt, tiden hvor fuglene sø-
ger bolig til deres unger nærmer sig endnu hurtigere. Holmeåskolens 
støtteforening producerer stadig alle afskygninger af fuglehuse, dog 
er der endnu ikke fremstillet huse til strudse, men kommer der en 
henvendelse klarer vi nok det. Stære, musvitter, mejser, vendehals 
m.m er det mest solgte i de foregående år. Priserne er efter vores me-
ning yderst rimelige, da der kun anvendes lærketræ til formålet. En 
kasse 55 kr, tre kasser 150 kr, stolpe 4 meter med 6 kasser monteret 
600 kr, Nedgravning klarer man selv, men levering af kasser og stolper 
klares af støtteforeningen. Henvendelse til Kurt V. 30301401 eller mail 
kurtvad@hotmail.com 

HOLMEÅSKOLEN 

mailto:kurtvad@hotmail.com


22 

 

Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening 
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 afholdes generalfor-
samling 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 general-
forsamlingen. 
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 

HOLMEÅSKOLEN 
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Generalforsamling 2016. 
Onsdag d. 6 april i Huset kl. 19,00. 

 
Dagsorden. 

 Valg af dirigent 
 Valg af skriftefører 
 Valg af stemmetæller 
 Formandens beretning 
 Fremlæggelse af regnskab 
 Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrel-

sen i hænde, senest d. 1 april. 
 Valg af bestyrelse: Efter tur afgår Hedvig Thøger-

sen og Pia Eugster (Pia ønsker ikke genvalg).   
 Edith Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
 Valg af suppleant  
 Valg af revisor 
 Eventuelt. 

 
Foreningen er vært ved kaffe med brød. 
Husk at medbr inge en pakke til det traditionelle banko-
spil efter generalforsamlingen. 
Kom og gør din indflydelse gældende. 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHxe3gw4bLAhVMhywKHVA6BisQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fskraeppebladet.dk%2Fblad%2F2014-09%2Faktiviteter%2Fforfatteraften-banko-og-julefrokost%2F&psig=AFQjCNGomUwwxx-Ok4n
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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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Støt  

Kræftens Bekæmpelses indsamling 

søndag d. 13. april 2016 
 

Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til 

at hjælpe, bedes du kontakte                                          

Dagny Boisen    tlf. 7539 6164 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE 

HUSK - HUSK - HUSK 

Billeder søges altid. 

Vi i redaktionen er ALTID interesseret i at modtage billeder der kan bruges i 

bladet. 

Enten som forside, eller som stemningsbilleder inden i bladet. 

Det behøver ikke kun at være fra arrangementer 

der har været, men også fra vores skønne natur i 

og omkring Hovborg. 

Med venlig hilsen Susanne & Randi 

NYT FRA REDAKTIONEN 
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Dame og herre frisør 

Nørregade 7  

6670 Holsted 

Tlf. 7539 2102 
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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 marts og april 
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HOVBORG KIRKE 

Sognepræst på barsel 

Foråret er så småt på vej og overalt i haverne titter vintergækker 
og erantis frem af den frosne jord, imens fuglene kvidrer og de lyse 
timer tager til.  
Dog er det ikke alene i naturen, at livet spirer frem – om alt går vel 
bliver vi i begyndelsen af maj også én mere her i Lindknud præste-
gård. 
Det betyder at jeg påskedag går fra på barsel og i stedet overlader 
embedet til en barselsvikar. Det bliver underligt – og ikke mindst 
midt i forårets mange konfirmationer – at slippe præstevirket og 
de mange spændende opgaver der følger med arbejdet som sogne-
præst i Brørup-Lindknud-Hovborg pastorat.  
Så på alle måder bliver foråret en tid med mange omvæltninger – i 
pastoratet såvel som i præstegården, men vi ser frem til familiefor-
øgelsen her i præstegården. 
Som skrevet vil der i min orlovsperiode blive ansat en barselsvikar, 
men i skrivende stund er der endnu ikke sat navn på vikaren.  Så 
snart en barselsvikar er udnævnt vil det blive offentliggjort på pa-
storatets hjemmeside:www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk 
og i det næste lokalblad. 

Helle Nørby 
 

Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp  

Søndag den 13. marts er der landsdækkende sogneindsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp, og i år vil der også være et lokalt tiltag her i 
Hovborg/Lindknud. Så har du lyst til at bruge et par timer af din 
søndag til at samle ind til et godt formål, så kontakt gerne sogne-
præst Helle Nørby for at melde dig som indsamler. Og ellers håber 
vi, at I vil tage godt imod dem der måtte komme til jeres dør med 
en indsamlingsbøsse på dagen. 

Helle Nørby 

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

Sidste etape af vinterens Kirkebio 
Mandag den 7. marts kl. 19.00 er vi nået til vinterens sidste film i Kir-
kebio, og som afslutning ikke alene på vinterens tema ’HOPE’, men 
hele trekløveren Tro, Håb og Kærlighed skal vi se den franske film ”De 
dage og én nat”.  
Filmen handler om den unge kvinde Sandra, som arbejder i et lille fir-
ma, der fremstiller solceller. Men krisen kradser, og hvis Sandra skal 
beholde sit job, vil alle andre miste den lovede bonus. Sandra er net-
op kommet ud af en depression, og hun bliver knust over at høre, at 
hendes kolleger har stemt for at fyre hende. Støttet af sin mand bru-
ger hun weekenden på at opsøge kollegerne og overtale dem til at 
være solidariske med hende. 
Kirkebio indledes kl. 19.00 i Brørup Bio, hvor der vil være et kort op-
læg om aftenens film, ligesom der efter filmen også er mulighed for 
en fælles drøftelse af filmen. Alle er naturligvis velkomne til Kirkebio – 
der er en entre på 50 kr. 

HOVBORG KIRKE 
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Kommende koncerter i Lindknud og Hovborg  
Kirker: 

 

Lørdag d. 19. marts, kl. 15,00: 
Koncert i Hovborg Kirke med Soul Mates, rytmisk kor med musik-
studerende fra Århus. Se omtale andet sted i bladet. 
 
Torsdag d. 28. april, kl. 19,30: 
Koncert I Lindknud Kirke med Thomas Alvad. 
 
Fri entré til begge koncerter. 

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 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Skærtorsdagssammenkomst 

Traditionen tro er der Skærtorsdag aftengudstjeneste i Lindknud kirke 
kl. 19.00, og i forlængelse af denne gudstjeneste torsdag den 24. 
marts vil Lindknud menighedsråd være vært ved lidt brød (med ost) 
og et glas vin i konfirmandstuen, så vi kan mødes ved et lille måltids-
fællesskab og synge nogle af påskens og forårets sange og salmer. Alle 
er velkomne. 

Brørup - Lindknud - Hovborg Pastorat 

  planlægger 

Sogneudflugt til Kongernes Jelling og 
Hopballe Mølle 

 
Torsdag d. 9. juni 2016  

Program for turen og  

tilmeldingsfrist bekendtgøres senere. 

Hovborg Menighedsråd. 
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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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HOVBORG KIRKE 

SOUL MATES  En anderledes musikoplevelse  
 

SOUL MATES er en aarhusiansk rytmisk vokalgruppe bestående af 16 kvinder og 
mænd, der synger spændende og alternative a cappella arrangementer i vekslen 
mellem koriske og solistiske indslag. Repertoiret består af numre med fede harmo-
nier, rytmiske finesser og instrumentale imitationer. Stilen kan være både blød, rå, 
hektisk, lazy eller groovy og bevæger sig primært inden for genrerne pop og rock.  
 

SOUL MATES byder bl.a. på en smuk og intens version af Imogen Heaps ‘Hide And 
Seek’, en original version af det storslåede Metallica nummer ‘Nothing Else 
Matters’, og et særdeles beatpræget arrangement af ‘Let It Be’, samt vores nyeste 
jazz version af klassikeren ‘Fly Me To The Moon’.  
 

For yderligere oplysninger om koret se: www.soul-mates.dk, hvor man også kan 

http://www.soul-mates.dk
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang marts og april 2016 
 

Onsdag den 2. marts kl. 14.00 – 16.00   
Vi genser Lindknudfilmen 
 

Onsdag den 9. marts kl. 12.00 – 16. 00 
Spis-sammen-dag. Tilmelding senest mandag den 7. marts. Pris 50 kr. 
 

Onsdag den 16. marts kl. 14.00 – 16.00 
Tæjelownssjow. Før i tiden brændte bønderne selv de sten, som de 
skulle bruge til deres bygninger. Når ovnen brændte, var det skik at 
samles de sidste 3 aftner ved ovnen til Tæjelowns-sjow. Her fortalte 
man historier for hinanden. Nogen af de historier er samlet i en lille 
bog og Birthe Hansen fra Vejen kommer og læser op af historierne på 
”de Jyders mål” samt fortæller lidt om teglværksbrænding dengang. 
 

Onsdag den 23. marts kl. 14.00 – 16.00       
Vi tranter æg – en gammel påskeleg. 
 

Onsdag den 30. marts kl. 13.00 – 16.20       
Besøg på Trapholt for at se de huse, som borgere i Vejen og 5                                          
andre kommuner har strikket dele til. Pris 100 kr.  
 

Onsdag den 6. april kl. 14.00 – 16.00     
Dilettant i Lindknud – i mange år blev der fast spillet dilettant hvert år. 
Henning Sørensen (tidl. pedel på Lindknud Skole) har samlet materiale 
om dette. Han fortæller og viser billeder fra disse år. 
 

Onsdag den 13. april  kl. 14.00 – 16.00                                             
Spilledag . Brætspil, kort og Wii findes frem. Måske er vejret også til 
petanque 
 

Onsdag den 20. april kl. 14.00 – 16.00      
Generalforsamling. Dagsorden følger i næste nummer.                           
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BØGEVANG 

Onsdag den 27. april kl. 14.00 – 16.00                       
Spændende fortælling, hvor Birte Hansen og Lissi Schmidt fra Bække 
vil vise billeder og berette om deres vandring på pilgrimsruten El Ca-
mino.    

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Priser på Bøgevangs onsdage:  
med fortæller/fordragsholder udefra 35 kr incl. kaffe og brød.   
Uden foredrag/fortælling 10 kr. for kaffe med brød.    
Ud af huset står prisen særskilt.     
 

Husk at vores motionsrum i kælderen kan benyttes frit af pensioni-
ster i husets åbningstider.  
 Mandag, onsdag, torsdag 9.00 – 16.00.  
 Tirsdag og fredag 9.00 – 12.00.                                               
Vi har romaskine, kondicykler, cross-træner og løbe/gå- bånd Venlig 
hilsen Brugergruppen Bøgevang                                                                              
75388009/20433787 
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Marst 2016 

PRÆMIESPIL 

1. Præmie: kr. 200,-     

59 Bitten Lorentsen Sandagervej 9 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

34 

Anders & 
Esben Knudsen Baldersbækvej 34 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

43 Jytte Rønne Sandagervej 7 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

175 Olav Kristensen Kroskoven 36 6682 Hovborg 

260 Kaj Larsen Holmeåvej 14 6682 Hovborg 

51 Felix Stoustrup Holmeåvej 2 6682 Hovborg 

20 Tom Jørgensen Kroskoven 44 6682 Hovborg 

233 Mette M. Christensen Høllundvej 1 6682 Hovborg 

265 Michael Sørensen Holmeåvænget 1 6682 Hovborg 

47 Lars Terkelsen Holmeåvænget 42 6682 Hovborg 

267 Erik Therkelsen Holmeåvænget 42 6682 Hovborg 

113 Marlene Van Mourik Grindstedvej 46 6682 Hovborg 

228 Frederik Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg 

108 Arne Jensen 

Langgade 30, 
Donslund 7250 Hejnsvig 

272 Villy Knudsen Møllevangen 7 7250 Hejnsvig 

39 

Aase & 
Egon Jespersen Holmeåvænget 20 6682 Hovborg 

238 Dorthe Jørgensen Kroskoven 44 6682 Hovborg 

327 

Michael & 
Thomas Poulsen Råbjergvej 6 6682 Hovborg 

78 Birgith Holdesen Balderbækvej 25 6682 Hovborg 

117 Dorte G. Engkvist Kroskoven 10 6682 Hovborg 

15 Sebastian Smidt Holmeåvænget 27 6682 Hovborg 

241 Carsten Krupa Krøgebækvej 23 6682 Hovborg 

7 Carl Boisen Krøgebækvej 38 6682 Hovborg 

266 Hanne Fogh Madsen Sandagervej 17 6682 Hovborg 
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29.02.16 Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke. 

05.03.16 Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud G&U, Lindknud Hallen 

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 

15.03.16 Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeåskolens støtteforening. 

19.03.16 Kl. 15.00 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.  

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. 

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 Kl. 19.30 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.  

09.06.16.     Sogneudflugt, Brørup-Lindknud-Hovborg Pastorat. 

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 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 

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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