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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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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326 
Fest : Betina Højer Pedersen 6019 1517 
Fitness : Sebastian Leerskov 3131 1094 
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 

Gymnastik : Charlotte van Kouwen 6464 6775   
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Christian Christiansen 2426 7694 
Præmiespil : Dorte Olsen 3022 6052  

 
Redaktion : Susanne Alexandersen 3012 8697 
 : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 23. oktober 2015 

 
 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. 8            36. årgang              Oplag 350 stk. 

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

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

Gratis rådgivning. 
Altid frisk med en god pris. 
Forhandler af: 
produkter fra Dyrup og Nordsjö. 
Medlem af Malernes Garantiordning. 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
v/Peder Andersen 
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig. 
 

Tlf.nr. 23460430 
dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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NYT FRA HUIF 

Er tiden ved at rende fra os? Multisport er netop startet i Hovborg, både for 

voksne og børn, men det virker som om opbakningen udebliver. Vi har me-

get at se til og vi kan have svært ved at nå alt, selvom viljen måske er der. 

Dette blot for at gøre opmærksom på at der er behov for, at så mange som 

muligt, viser opbakning og deltager aktivt i de forskellige aktiviteter. Der 

mangler ildsjæle og opbakning til aktiviteterne, hvis der fremover skal være 

aktiviteter i Hovborg. Så kom frit frem, vi hører meget gerne fra dig. 

Husk at give hinanden et skulderklap for at støtte op om vores lokalsam-

fund. Det kommer os alle til gode, uanset hvad indsatsen er, som frivillig 

instruktør, udvalgsmedlem eller træner m.v., så er det noget der kommer 

os alle til gavn. 

Som aktiv frivillig er der mulighed for at komme på kursus og videreudvikler 

dig som person, såfremt vi samtidigt kan se at det er til gavn for forenin-

gen.   

Overskuddet fra byfesten er blevet opgjort til 15.000 kr., som er et ganske 

fint beløb. 

Der er også blevet tjent et rigtig flot beløb i uge 29, ved Vorbasse marked. 

Tak til alle der bakker op både til byfesten og Vorbasse marked. 

I den kommende periode er der hurlumhej weekend fra fredag den 9. okto-

ber til lørdag den 10. oktober for alle skolesøgende og førskolebørn, det 

bliver helt sikkert en ligeså stor succes som de sidste par år. Der er mange 

frivillige fra forskellige foreninger, der gør en masse for at sikre en god op-

levelse til børnene. Se desuden andetsteds i bladet. 

Ved tennisbanen har der tidligere stået grus til banen, det er dog forsvun-

det, så hvis du har set ca. 500 kg tennisgrus stå henkastet et sted, må du 

godt give Magnus et prej på 4023 8385. 

Thomas Nørager Matthesen 
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TOFTLUND 
Ørderup Kirkevej 43 -  6520 Toftlund 

Tlf. 74 83 00 83 -  Fax 74 83  29 83 

BRØRUP 
Søndergade 56 -  6650 Brørup 

Tlf. 75 38 11 22 -  Fax  75 38 37 26 

STARUP 
Smedebakken 7 -  7200 Grindsted 
Tlf. 75 38 11 22  -  Fax 75 33 72 39 

 

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS 

Bent mobil 20204025 - Peter mobil 20763275 

Østermarksvej 20 - 7250 Hejnsvig - 75 33 56 30 

www.goerdingsmed.dk 
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VEDR. BYFEST 

IDÉMØDE 

For at styrke og udvikle byfesten, invitere vi snart til  

Idé møde i Huset Hovborg. 
 

Endelig dato er endnu ikke fastlagt, så hold øje på Hovborg.net, i 

Brugsen og i Huset Hovborg. Vi ser frem til en aften med en masse 

gode idéer og til en spændende udvikling af byfesten. 

 

Mvh. Byfestudvalget  

    

Den 3. november kl. 19.00 bliver der borgermøde i Huset i Hovborg. 

Vi skal diskutere udviklingen de kommende år. Der skal laves ny udvik-

lingsplan og mange spændende tiltag skulle gerne kendetegne vores 

herlige by.  

Mere i bladet næste gang, men reserver allerede nu dagen 

  Lokalrådet. 

LOKAL RÅDET 
HOVBORG 

Sæt X i  

kalenderen! 
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2 glaskurser og 3 drop-in kurser i  

Holmeå Kunstforening 
 

Vil du give personlige julegaver i år...eller udvikle dine tegne og 

maleevner? 

 
I dette blad præsenterer vi dig for 3 helt nye tiltag. 
 
I et stolt samarbejde med Katbølgaard kreativekurser, kan vi nu tilby-
de kurser i glas. Arbejdet med glas er en helt anderledes måde at ar-
bejde med farver og formgivning på - og bedst af alt så får du fine 
brugbare ting med hjem evt. til julegaver. 
 
Vi kan også præsentere dig for vores nye drop-in malerkurser v. Han-
ne Ernst.  
Vi må sande at tiderne er til mere fleksibilitet. Derfor tilbyder vi nu drop
-in kurser. Tre tirsdage i dette efterår har du mulighed for at kom-
me til drop-in kursus i akrylmaling/tening med Hanne Ernst som 
inspirator og underviser. Er du gået i stå med et maleri, eller ønsker 
du at tilegne dig nye teknikker, så kom forbi de aftener, du har lyst til 
og behov for. 
Det tredje tiltag, som du skal høre om, er vores nye nyhedsmail. Får 
du ikke altid lige tjekket vores facebookside, hjemmeside osv., så kan 
du tilmelde dig kunstforeningens nyhedsbrev ved at sende en mail til 
Simone på s_freiheit@hotmail.com  
 

Glas Fusing 
 

Lav figurer af glas. Ved glas fusing lægges 2 – 3 lag glas sammen og 
smeltes i en glasovn ved 820 grader. Vi starter med teori, så alle kan 
være med, både nybegyndere og øvede, mangler du ideer selv, er 
kursuslokalet fyldt med gode ideer, som du er meget velkommen til at 
kopiere. Eller lade dig inspirere til egne modeller. Her er mulighed for 
at arbejde både med float, baoli, system 96 og bullseye. 

                                             

KUNSTFORENING 

http://hernst.dk/index.asp?pagetype=1&contentid=502
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KUNSTFORENING 

Dato: onsdag den 30. september, 7., 21. og 28. oktober 
Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:45 
Pris: medlemmer 800 kr. / 1000 kr. for ikke-medlemmer 
Underviser: Lis Werenberg.  Min. 5 deltagere. 
OBS! Sted: Tvilhovej 16, 6752 Glejbjerg 
Tilmelding: Senest den 23. september.  
På http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Henvendelse omkring kurset skal ske til Lis Wehrenberg, tlf. 
20783637 

 

Glasperler 
 

Perle kursus for begyndere og let øvede. Perlerne laves over ilt og 
gas ved at smelte glasstænger i forskellige farver og vikle om en me-
tal dorn. Der vil være mulighed for at lave perler, der passer til div. læ-
dersnører, (pandora, spinning m.m.). Eller man kan selv designe sine 
smykker. I kommer til at arbejde med forskellige teknikker, så I kan 
lave hjerter, blomster perler, perler med prikker, striber og meget me-
get mere. 
Dato: onsdag den 11., 18. og 25. november 
Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:45 
Pris: medlemmer 600 kr. / 750 kr. ikke-medlemmer. 
Underviser: Lis Werenberg. Min. 5 deltagere. 
OBS! Sted: Tvilhovej 16, 6752 Glejbjerg 
Tilmelding: Senest d. 4 november.  
På http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Henvendelse omkring kurset skal ske til Lis Wehrenberg, tlf. 
20783637 

 

Drop-in malerkurser 
 
 

Drop in kursus i tegning og maleri med Hanne Ernst, som guider og 
vejleder dig i at komme videre med billedet, som du gerne vil have 
lavet færdigt, eller måske er du i tvivl om, hvordan og hvor du skal 
starte på et nyt.   
Der vil være mulighed for at afprøve nye teknikker, og der vil være 
forskellige oplæg med tegne –og farve teknikker.   

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

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 akrylma-
ling maling. 
3. aften arbejdes der med at tegne. 
 
Dato: tirsdage 20/10, 27/10 og d. 2/11 
Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 
Pris: medlemmer 100 kr./ 130 kr. for ikke-medlemmer. (inkl. maling, 
papir m.m.. Lærreder kan dog købes i foreningen). 
Tilmelding og betaling: Kom forbi hvis du har lyst....betal på aftenen. 

Henvendelse omkring kurset skal ske til Hanne Ernst på: 30 22 29 15 
eller hanneernst1@yahoo.dk 

Glas Fusing 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Billeder søges. 

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 
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 v/ Heidi Pedersen 60 22 09 79  - Hovborg 

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

Man-tors 9-16 
Fredag 9-15 

Adresse: Fællesvirke 7, 6670 Holsted - Tlf: 7539 2911 - Email: holsted-slagtehus@mail.dk 
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Samværsdage på Bøgevang i og okt  2015                                                   
 

Onsdag den 30. september  kl. 13.15 – 16.30                                             
Efterårsskovtur. Vi kører til Tørning Mølle og Pamhule Skov ved Vojens. 
Her vil Heidi Bock (fra Knudsmindevej her i Lindknud ) fortælle om sit 
arbejde  med naturvedligehold. 
 

Onsdag den 7. oktober  kl. 14.15 – 17.00                                  
Vi besøger en udstilling om 2. verdenskrig i Kolding. Frank på 46 år har, 
siden han var 12 år og hørte om 2. verdenskrig, samlet genstande med 
forbindelse til denne tid. For 4 år siden åbnede han så sit eget museum i 
Koldings nedlagte kommandocentral. Frank vil fortælle os, hvad der 
driver ham til dette arbejde, og vi skal se hans museum.                                                                     
Tilmelding senest mandag den 5. oktober. Pris 70 kr. 
 
Onsdag den 14. oktober kl. 13.30 – 16.00                                       
Græskarmænd og børnebørn. Vi laver græskarlygter og spiser uhyggeli-
ge kager m.m. Tilmelding, så vi har græskar nok senest mandag den 12. 
oktober. Pris 10 kr. for kage/saftevand/kaffe + dagsprisen for græskar. 
Tilmelding senest mandag den 28. sep.  . Pris 60 kr. 
 

GYMNASTIK  - MOTION - HOLD DIG I GANG – OP FRA SOFAEN  
Margit starter vores gymnastikhold op igen torsdag den 22. sep.  Hver 
tirsdag er der 2 motionshold i gang på Bøgevang.                          
Alle er meget velkomne til at være med. 
Kl. 9.30:  Starter holdet, hvor vi skal ha´ pulsen op –  ned på gulvet 
og  op igen. De store bolde bruger vi også. 
Kl. 10.30:  Drikker vi kaffe sammen begge hold og synger en sang. 
Kl. 11.00:  Starter holdet for dem, som ikke vil ligge på gulvet. Vi arbej
 der siddende på en stol, men får alligevel pulsen op.    
 
Venlig hilsen Brugergruppen Bøgevang                                                                              
75388009/20433787 
 

BØGEVANG 
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Aktiviteter i husholdningsforeningen. 
 
Den 7. oktober kl. 19,00  

Vi skal på besøg hos S.E. Sydvestjysk energis nye administration 

bygning i Esbjerg. 

Turen koster 30 kr. Samkørsel fra Brugsen kl.18,15. 

Tilmelding senest d. 4 oktober til 75396089 Hedvig eller 

75396317 Edith. 

 
 

Søndag d. 1/11   kl. 19,00  Bankospil. 

Som noget nyt afholdes bankospillet i år i Huset. 

Der spilles om følgende gevinster: 

10 x 2 kyllinger. 

10 x Gavekort á 100 kr. 

10 x 1 and værdi 125 kr 

Ekstra 2 x 1 gavekort á 150 kr. 

Amerikansk lotteri. 

Alle er velkommen. Der kan købes kage og kaffe. 

 
 

5/12. Jul i Hovborg 

Mere herom senere  
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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 

 

AME: Anna Marie Erbs 
HN: Helle Nørby 

* Kirkekoret medvirker 

1  Visuelgudstjeneste med døvemenigheden i Syddanmark  

 

Babysalmesang 

Så er babysalmesangen begyndt i Hovborg kirke, og gennem efteråret mø-
des baybyer med forældre hver anden mandag (i ulige uger) kl. 9.30 i Hov-
borg kirke til sang og bevægelse. Er der endnu nogle, som kunne have lyst til 
at deltage, er I meget velkomne til det. Kontakt eventuelt kirkesanger Maj-
britt Skovbjerg på telefon: 53 32 39 00, der leder babysalmesangen. 

Dato Hovborg 
Kirke 

Lindknud 
Kirke 

Brørup gl. 
Kirke 

Johannes- 

kirken 

4. okt. 
18.s.e. Trin 

14.001 10.30* 

AME 

9.00 

AME 

  

11. okt. 
19.s.e. Trin 

10.30 

HN 

9.00 

HN 

  10.30 

AME 

18. okt. 
20.s.e. Trin 

  9.00 

AME 

10.30 

AME 

  

25. okt. 
21.s.e. Trin 

9.00 

HN 

    10.30 

HN 

1. nov. 
Alle Helgen 

13.30* 

HN 

15.00* 

HN 

14.00 

AME 

16.30 

AME 

Gudstjenesteplan oktober 2015 
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Visuel gudstjeneste 
Søndag den 4. oktober 2015 får vi besøg af døvemenigheden. Derfor hol-
der vi en visuel gudstjeneste, hvor døvepræst Christina Ebbesen står for 
liturgi og prædiken. Hun taler dansk og bruger tegnsprog (tegn Støttet 
Kommunikation) på samme tid, så både døve og den faste menighed kan 
følge med. For at gøre alt lidt ekstra visuelt medbringer hun power point 
show, så alle led i gudstjenesten salmer og prædiken er ledsaget af bille-
der. Så på gensyn til en anderledes gudstjeneste. 
 

”Menneskesyn til eftersyn” – Foredrag Jacob Birkler 
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et men-
neskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, 
men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og der-
med blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er 
det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. 
Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for 
næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på menne-
sket udvikles? 
Det er nogle af de dilemmaer, som Formand for Det Etiske Råd, Jacob 
Birkler, vil forsøge at sætte på dagsordenen, når han onsdag den 7. oktober 
kl. 19.00 holder foredrag på Brørup bibliotek. Foredraget er arrangeret i 
samarbejde mellem Brørup bibliotek og Brørup sogns menighedsråd og alle 
er velkommen. 
 

Efterårsmøde i Lindknud/Hovborg 
Traditionen tro holder kirkerne i Lindknud og Hovborg efterårsmøde. I år 
afholdes dette møde søndag den 8. november kl. 14.00 i Lindknud, hvor 
biskop Elof Westergaard kommer på besøg. Efterårsmødet begynder med 
en gudstjeneste i Lindknud kirke ved biskoppen og derefter er der kaffe og 
foredrag i Lindknud konfirmandstuen, hvor biskoppen vil tale om sin vej til 
bispesædet. 
Alle er naturligvis velkomne til efterårsmødet. 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Koncert i Lindknud Kirke 

 Koncerten finder sted lørdag d. 24. oktober  kl. 15.00 

Anne Odgård og ”Min Kvartet” 
 

Anne Odgård og ”Min Kvartet” er et møde mellem sanger/sangskriver 
Anne Odgård og jazzkvartetten Min Kvartet. 
 
Det underlige liv 
Koncerten i Lindknud kirke har titlen Det underlige liv og vil bestå af et 
udvalg af Anne Odgårds sange - små snapshots fra et livsforløb. Om livets 
begyndelse, om det afgørende møde med et andet menneske, om at mi-
ste og savne, om sorg og glæde - ja om livet, som det tager sig ud på godt 
og ondt. Sangene kredser med andre ord om temaer som erindring, fæl-
lesskab, tro og kærlighed og er formet i et lyst tonesprog. Der vil undervejs 
i koncerten desuden være fællessange. Det hele pakkes ind i små fortæl-
linger. 
 
“Sangene udspringer af det liv, som jeg lever i og observerer omkring mig. 
Jeg er særligt optaget af relationer mellem mennesker og forsøger også at 
kaste mig ud i formuleringer omkring det eksistentielle. Jeg håber at san-
gene sætter ord på noget alment menneskeligt, så de ikke bare handler om 
det, jeg er optaget af, men om det som angår alle. Nogle af mine sange 
har man taget op som fællessange, og det tager jeg som et tegn på, at de 
også er vedkommende for andre. 
 

Kirkebio 

Som allerede annonceret indledes vinterens kirkebio mandag den 2. novem-
ber kl. 19.00 i Brørup Bio. I skrivende tider er vinterens film ikke blevet en-
deligt bekræftet, men det overordnet tema er fortsat HOPE og det endelig 
program samt praktiske informationer om kirkebio vil kunne findes på pa-
storatets hjemmeside: www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk 

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

Det er helt oplagt for mig, at jeg skal skrive på mit modersmål, dansk, da det 
simpelthen giver mig den bedste forudsætning for at lege med nuancerne i 
sproget. I det danske sprog føler jeg mig hjemme og kan boltre mig forholds-
vist frit. Derudover oplever jeg også, at det giver en meget direkte kontakt 
med lytteren, når han/hun forstår hvert et ord, der synges. Sangteksterne 
står på en måde tydeligere og mere afklædte frem på modersmålet, end hvis 
der f.eks. synges på engelsk.  
Med Min Kvartet har sangene få et nyt liv, som efter min mening klæder dem 
helt utroligt godt. Det er en kæmpe fornøjelse at opleve sangene folde sig ud 
i selskab med de fire dygtige og meget sammenspillede musikere.” 
(Anne Odgård) 
 

Min Kvartet 
Ved koncerten akkompagneres Anne Odgård af jazzkvartetten Min Kvartet, 
som har base i Århus. Kvartetten har spillet sammen i 10 år og har en lyd, 
der tilfører sangene en ekstra dimension af både skønhed, kant og melanko-
li. Sangenes klanglige univers og iboende stemning understøttes, når kvar-
tetten spiller med, af en musik, der er med til at få lytteren ind i teksternes 
fortællinger. 
 

“Det er sjovt for os at indgå i et samarbejde med Anne. For det første, fordi 
hun skriver rigtig gode sange, men også fordi det er en god udfordring for 
vores kvartet at skulle indpasse os i forhold til - og indfange - et andet uni-
vers, end det, der i udgangspunktet er vores eget. Når ikke vi spiller sammen 
med Anne arbejder vi med instrumental jazzmusik, men det er virkelig en 
fornøjelse også at være med til at skabe et fortolkningsrum for Annes san-
ge.” (Ulrik Hofman Bøegh, Min Kvartet)  
 
Anne Odgård blev kandidat fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2009 og har, ved 
siden af sit virke som højskolelærer på Silkeborg Højskole, sunget en lang række 
koncerter i kirker, forsamlingshuse, private stuer, spillesteder mm. Hun er fortolker 
af dansk sangtradition, viser og salmer i et moderne tonesprog, men optræder lige 
så ofte med sit eget repertoire af dansksprogede sange. 

 
"Min Kvartet" blev dannet i 2005 og består af Jesper Jeppesen (guitar), Peter Just 
(piano), Ulrik Hofman Bøegh (bas) og Rune Eyermann (trommer). 
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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 

HOVBORG KIRKE 

Sangstafet i Hovborg Kirke 
 

Sangaften omkring den nye højskolesangbog 
 

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30 
 

Dorthe og Thomas Matthesen 
 har valgt aftenens sange 

 
- Der er fri entre og alle er velkomne - 
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HOVBORG KIRKE 

Kirkernes voksenkor 2015 
Voksenkoret øver til julekoncert efter nedstående plan. 

Nye medlemmer til voksenkoret er som altid velkomne. Korerfaring ikke 
nødvendig, men man skal helst kunne synge nogenlunde rent. Er du usik-
ker på om du synger godt nok, er du velkommen til at kontakte underteg-
nede. 

Tilmelding  pr. mail  senest   søndag  d. 4/10. 

Øveplan: 

Torsdag d. 22/10  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud    
Torsdag d. 29/10  kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 
Torsdag d. 5/11  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 
Torsdag d. 12/11  kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 
Torsdag d. 19/11  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 
Torsdag d. 26/11 kl. 19.00 - 21.30 Hovborg 
Søndag d. 29/11   generalprøve kl. 13.00 - 16.00 Hovborg 
 
Koncert  i Hovborg: 
Tirsdag d. 1/12  kl.  18.00 -  21.30  
 
Koncert  i Lindknud : 
Onsdag d. 2/12  kl.  18.00 -  21.30  
 
Gregers Kirkelund 
gregerskirkelund@gmail.com 
tlf.: 61666271 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
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Nyt fra Husets Venneforening      
 

Vi takker alle der støttede Venneforeningen, da vi i maj/juni var ude 
at sælge medlemskort. Tak for I tog godt imod os. 
 

Vi har udtrukket vingaver på de solgte medlemskort, tillykke til de 
heldige som er: 
  

Tina & Bo Nørgaard, Kroskoven 12 

Christian Freiheit, Råbjergvej 4 

Bent Olsen, Grindstedvej 23 

Svend Ehmsen, Sandagervej 18  

 

Venneforeningens formål er at skaffe midler til Husets drift, vedlige-

holdelse og nyanskaffelser, ved f.eks. at afholde foredrag, koncerter, 

fastelavnsfest m.m. og evt. hjælpe ved andre foreningers arrange-

menter. 
 

Gode ideer til arrangementer og aktiviteter modtages gerne. 
 

Med venlig hilsen 

Venneforeningen 

v/ Susanne Ringlebjerg  

VENNEFORENINGEN 
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HURLUMHEJWEEKEND 

Temaet er Cirkus 
 

Hurlumhejweekenden er fra fredag den 9. oktober kl. 14.30 til lørdag den 
10. oktober kl. 9.30. Vi skal hygge os og lave spændende aktiviteter. 
 

Alle børn og unge i alderen årgang 2010 – 6. klasse i Lindknud/
Hovborgområdet er velkommen. Det er gratis at deltage i arrangementet. 
Eleverne har fri fra skole kl. 14.05. Kl. 14.22 kører bussen fra Holmeåskolen 
til Hovborg. I Hovborg står der voksne parat til at tage imod børnene. 
Når børnene kommer, vil der være lidt at spise inden vi skal i gang med akti-
viteterne, som løber resten af dagen.  
 

Lørdag morgen spiser vi morgenmad når vi vågner, derefter er der leg indtil 
forældrene kommer og henter børnene mellem kl. 9.00 og 9.30.  
 

Husk at medbringe: sovepose, liggeunderlag, hovedpude, sovebamse, 
nattøj, tandbørste og selvfølgelig tøj efter vejret (vi skal være ude meget af 
tiden). Slik og mobiltelefon skal blive hjemme. 
 

Forældrene er velkommen til at komme med sovegrejet i løbet af eftermid-
dagen, så børnene ikke skal have det med i skole og i bussen. 
 

Medbring også gerne cirkusudstyr og tøj, til udklædning og pyntning af 
cirkusprinsser og kanonkonger. Skriv gerne navn på udstyret så vi kan se 
hvem det tilhører. (vi skal bruge det fra 15.30) 
 

Tilmelding senest den 5. oktober. Tilmeldingen skal indeholde navn, klasse 
og telefonnummer på en voksen der er til at komme i kontakt med i tids-
rummet for arrangementet. Tilmeldingen kan ske til Majbrit Andersen på 
2360 8159, mail: majbrit123@hotmail.com eller Dorthe Matthesen på 2945 
3875, mail: dorthematthesen@gmail.com. 
 

Hjælpere: hvis du har mulighed for at hjælpe med at bage, overnatte i hal-
len, deltage i aktiviteterne eller noget helt andet, så ring til Majbrit Ander-
sen på 2360 8159 eller Dorthe Matthesen på 2945 3875 senest den 5. okto-
ber. Vi kan altid bruge en ekstra hånd. 
Adresse: Huset i Hovborg, Lindevej 7, 6682 Hovborg.  

  
Vi ses til en hyggelig, spændende og anderledes weekend 

Kunstforeningen, LGU, HUIF & Støtteforeningen for Holmeåskolen 
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Stærke dagstilbud i  

 

 

Som noget nyt starter vi med nogle EKTRA gode 

tilbud på faste ugedage, hver uge, hele året. 
 

 

 

 

 

TIRSDAG 

10 stk. løs frugt 16,- kr. 

 
 

TORSDAG 

2 stk. Xtra let- eller minimælk til 8,95 kr. 
 

FREDAG 

 

Der er der et ekstra godt  

tilbud i kødkøleren. 
 

MANDAG OG ONSDAG 

Er der forskellige ekstra gode tilbud. 

Se dem i Brugsen. 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

  Sæson 2015-2016 

29. oktober 2015. Hans Jørgen Larsen:  ”1915. Da kvinderne blev 

opfundet!”  Om grundloven af 5. juni 1915, hvor Danmark næsten blev 

et demokrati  med indførelsen af  kvinders  og tyendes valgret.   

5. november  2015. Arne Mariager: ”Udkantsdanmark rykker ind-

ad”.  Med indsigt og humor vil Arne Mariager forsøge at give løsningsmu-

ligheder.  Arne Mariager er journalist, og har arbejdet ved flere provins-

aviser, har  bl.a. været chefredaktør pa    Vejle Amts Folkeblad. 

12. november 2015. Knud Tarpgaard: ”Folkelig fortælling om Nor-

dens mytologi”. En aften med fortællinger fra den nordiske gudeverden,  

fra verdens skabelse, Tors brudefærd, om Balder og Fenrisulven. Knud 

Tarpgaard er mangea rig foredragsholder og rejseleder. 

19. november 2015. Lisbeth Filtenborg: ”Fædre og sønner set gen-

nem mødrene”. Foredraget holdes i samarbejde med Lindknud og Hov-

borg Menighedsra d. Lisbeth H. Filtenborg er sognepræst i Gauerslund. 

Foredraget holdes som en ”dramafortælling”, og er en vandring i de bi-

belske fortællinger. 

26.november 2015. Asbjørn Bruun. ”Nordkalotten”. Foredrag  og di-

asshow om vandring i ensomhed i fjeldene, i de endeløse skove, gennem 

barske snestorme, men ogsa  om den gæstfrihed man møder under mid-

natssolen pa  Nordkalotten. Asbjørn Bruun er fra Holsted, tidligere med-

lem af siriuspatruljen. 

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

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

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

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

Sammen med pianist  Alice Østergaard vil tidligere lærer Kristian 

Schmidt, Vorbasse , guide os igennem den danske sangskat. 
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21. januar 2016. Flemming Kloster Poulsen. ” Vor Herre bevares. 

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

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

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

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

gelse af troens ord. 

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

denne overskrift  vil  forfatteren  Knud Sørensen fortælle  om sig selv og 

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

hans seneste digtsamling ”Først nu”, som udkom i 2013.  I samarbejde 

med Brørup Bibliotek.    

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

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

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

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

og  var  blandt meget andet   forstander pa  seniorhøjskolen Rude Strand i 

en periode.  

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

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

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

historien sætter sig spor i et landskab. Generalforsamling. 
 

Alle er velkomne. Husk kaffe/te. 
Foredragene forega r pa  Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

  Pris: sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 
 Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.  

Ret til ændringer forbeholdes. 
Tak til Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond. 

 Annoncesponsor: Team Lindknud.  
Vinsponsor: Dagli’Brugsen Lindknud. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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Alternativ Behandling ved Lene i Hovborg. 

Zoneterapi RAB godkendt 

Øreakupunktur 

Bach blomsterterapi 
 

Lider du eller dit barn af: 

Problemer i bevægeapparatet 

Fordøjelsesproblemer/spædbarns kolik 

Spændingshovedpine eller migræne 

Allergier og/eller astma 

Svagt immunforsvar 

Akutte eller kroniske lidelser 
 

Eller trænger du bare til lidt forkælelse 
 

-Så er Zoneterapi måske noget for dig. 

 

Sandagervej 14 - Hovborg 

 

Ring eller sms for tidsbestilling 

27626886   

Tilskud fra sygesikringen Danmark 

Mange sundhedsforsikringer dækker også  

Arbejdesrelateret symptomer. 
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PRÆMIESPIL 
Oktober 2015 

1. Præmie: kr. 200,-     

380 Alan Jespersen Holmeåvænget 6682 Hovborg 

      

2. Præmie: kr. 150,-     

285 

Lotte og 
Henry Pedersen Sandagervej 5 6682 Hovborg 

      

3. Præmie: kr. 100,-     

107 Karen Marie Lund Holmeåvej 7 6682 Hovborg 

      

4. Præmie: kr. 50,-     

50 

Tinne &  
Morten Bruun Holmeåvænget 16a 6682 Hovborg 

9 Sofie F. Smidt Holmeåvænget 27 6682 Hovborg 

234 Erik Hansen Holmåvænget 54 6682 Hovborg 

32 Peder Bertelsen Grønagervej 20 6682 Hovborg 

121 Hans Jørgen Larsen Holmeåvej 17 6682 Hovborg 

45 Henrik W. Gadekær Hovborgvej 69 6682 Hovborg 

28 Peter Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg 

199 Lisbeth Lauridsen Landbovænget 53 6650 Brørup 

90 Agnes Jørgensen Holmeåvej 11 6682 Hovborg 

307 Eilif Thøgersen Sandagervej 19 6682 Hovborg 

142 Klara Hansen Klelundvej 15 6682 Hovborg 

62 Margrethe Heick Vorbassevej 7 6682 Hovborg 

340 Gurli Kristensen Kroskoven 36 6682 Hovborg 

275 Yvonne Kristiansen Holmeåvænget 19 6682 Hovborg 

384 Niels Van Mourik Grindstedvej 46 6682 Hovborg 

29 Anna Pedersen Holmeåvænget 31 6682 Hovborg 

334 Irene Knudsen Langgade 52 7250 Hejnsvig 

202 

Dorthe og 
Chris Gade Kobsvej 4, Rejsby 6780 Skærbæk 

67 Familien Sørensen Holmeåvænget 34 6682 Hovborg 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN 

HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tidsbestilling 6091 8665 
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Salon Heidi 
Herre og dame frisør 

Nørregade 7, 6670 Holsted 
Tlf. 75392102 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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Åbningstider: 

 Alle ugens dage 

 7.30 - 18.00 

 

 April, maj, juni,  

 juli og august: 

 Alle ugens dage 

 7.30 – 20.00 
 Tank billig OK benzin og støt HUIF hver gang 

 Tips og lotto 

 Håndkøbsmedicin fra Holsted Apotek 

 Postbutik alle hverdage fra 7.30 - 16.00 

 GLS pakkeservice 

 Der er altid spændende tilbud på vores nethandel side 

  www.coop.dk  -  Vi vil gerne bestille varen for dig 

 Aflever tøj til rensning 

 Vi tager altid imod bestilling på buketter og lignende  

 Salg og ombytning af gasflasker  

 Salg af ure og batteriskift 

 Tlf.: 75 39 60 03 

 E-mail: 03304@coop.dk 

http://www.coop.dk
mailto:03304@coop.dk
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LGU 

Koncert I Lindknud 

Lørdag den 31. oktober kl.20.00 

Med Samsø Pink Floyd 

Det er lykkes L.G.U.s Badmintonudvalg at få lavet en aftale med Samsø Pink 

Floyd som vil lave en koncert i Lindknud hallen lørdag den. 31. oktober. 

Samsø Pink Floyd – seks mænd i forskellige aldre, alle fra Samsø, der har 

fundet sammen om deres fælles passion – Pink Floyd musik. Jørgen Storm 

Mahler (forsanger og rytmeguitar) og Allan Staunstrup (sologuitar og sang) 

repræsenterer den øverste del af aldersskalaen via Malik Kreutzmann 

(keyboard, sang og kor) til de tre unge Jakob Storm Mahler (trommer og 

kor), Asbjørn Staunstrup (bas) og Zeki Jindyl (saxofon). Koncerten rummer 

et bredt udsnit af numre fra de tre albums The Dark Side of the Moon, Wish 

You Were Here og The Wall. Passionen lader sig ikke fornægte. Fra start til 

slut er man ikke i tvivl om at de seks elsker musikken og nyder at spille den. 

Kom og nyd de fantastiske Pink Floyd numre sammen med dem. 

Se mere på www.samsoepinkfloyd.dk 

Billetter sælges i Lokal Brugsen i Lindknud eller ved at ringe til Jan 

20949676. 

Pris: 100 kr. 

Snyd ikke jer selv for denne oplevelse. 

 

Med venlig hilsen Badmintonudvalget 

http://www.samsoepinkfloyd.dk
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29.09.15 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

02.10.15 Fællesspisning i Huset. Arr. Brugsen. 

07.10.15 Kl. 19,00 Besøg ved SE. Arr. Husholdningsforeningen. 

08.10.15 Kl. 19,30 Sangstafet. Dorthe og Thomas Matthesen. 

24.10.15 Kl. 15,00 Koncert Lindknud Kirke 

31.10.15 Kl. 20,00 Koncert Samsø Pink Floyd, Lindknud Hallen 

01.11.15 Bankospil i Huset. Arr. Husholdningsforeningen. 

03.11.15 Borgermøde. Arr. Lokalrådet. 

06.11.15 J-Dag i Huset - Musik: The Islanders Arr. HUSET 

08.11.15 Efterårsmøde, Hovborg Kirke. 

17.11.15 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

01.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Hovborg Kirke 

02.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Lindknud Kirke 

05.12.15 Jul i Hovborg 

10.02.16 Husholdningsforeningens Jubilæums fest.  

06.04.16 Generalforsamling, Husholdningsforeningen 

22.04.16   Konfirmation i Hovborg kirke. 

24.04.16   Konfirmation i Lindknud kirke. 

12.05.17  Konfirmation i Lindknud kirke. 

14.05.17 Konfirmation i Hovborg kirke. 

 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser  

til aktivitetskalenderen meddelt til Susanne Alexandersen tlf.: 30 12 

86 97 eller til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresser an-

detsteds i bladet. 

AKTIVITETSKALENDER 
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2015 
 

Fredag den 23. okt.   Blad udkommer i uge 45 

Fredag den 20. nov.  Blad udkommer i uge 49 

2016 
 

Fredag den 22. jan.  Blad udkommer i uge 5 

Fredag den 19. febr.  Blad udkommer i uge 9 

Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13 

Fredag den 15. april Blad udkommer i uge 17 

Fredag den 20. maj Blad udkommer i uge 22 

Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31 

Fredag den 19. aug.  Blad udkommer i uge 35 

Fredag den 16. sept. Blad udkommer i uge 39 

Fredag den 21. okt.  Blad udkommer i uge 44 

Fredag den 18. nov.  Blad udkommer i uge 48 

INDLEVERINGSFRISTER 
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Hovborg El-service 

v. Bo Nørgaard 

 

Aut. El-installatør 

Tlf: 2484 3456 

 

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

Alle former for el-arbejde udføres. 

 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 
 

www.hovborg.net 

 

www.lindknud.net 

http://www.hovborg.net
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