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NYT FRA HUIF
BYFEST
Vi har i den forgangne tid fået afholdt byfesten, med en fin opbakning,
hvor vi holdte fast i ændringerne fra sidste år. Det blev en fantastisk
hyggelig og fornøjelig byfest.
Byfesten startede tirsdag med banko hvor teltet var fyldt som sædvanligt. Onsdag var der familieaften hvor der var lækker svinekam, som Åge
Jacobsen stod for at grille og med tilbehør fra kroen. Mie Johansen prisen blev uddelt til Dorthe Nørager Matthesen. Skattekisten blev åbnet
af sidste års Mie Johansen modtager Anne Burkal Nielsen.
Hovborgløbet blev afholdt traditionen tro om torsdagen, igen med stor
succes, ca. 200 deltagende løbere og efterfølgende pølsebord. Samtidig
med løbet var der petanque turnering. Trods lidt regn om torsdagen
forløb begge dele rigtig fint.
Fredag var der fodboldturnering og efterfølgende musik i ølteltet. I det
store telt underholdte DJ i teltet, hvilket helt sikkert har været en succes blandt de unge.
Lørdagen startede brunch med hyggemusik i teltet. Ved afslutningen af
brunchen startede en gang Bubblefodbold på pladsen, både voksne og
børn kunne helt gratis afprøve de store bobler. Efter lidt fodbold var
der dyst på plænen, imellem forskellige kunstfærdige udformet køretøjer, arrangeret af Holmeå
Kunstforening. I løbet af
eftermiddagen spillede
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det lokale band fra Lindknud, Stakkels Far, og i pausen var der det store
kagebord. Munch og Broderskabet spillede igen i år, til forfesten og derefter var der fest i teltet hvor DJ Ris Ras spillede 80′er musik. Hov hov
potten blev uddelt lørdag aften til Jan Erik Hansen.
Sommerfesten gennemføres hvert år med stor hjælp af de mange frivillige og sponsorer som giver hvert deres bidrag på enten den ene eller
anden måde. Tak til alle firmaer og privatpersoner, der har støttet os
med de meget flotte gaver til bankospillet, præmier, amerikansk lotteri,
skattekisten, osv.
Tak til festudvalget for deres store slid i ugerne op til og i festugen. Samtidig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet os i
forbindelse med sommerfesten.

Regnskabet er endnu ikke gjort helt op for byfesten, så det må I hører
nærmere om senere.
I den kommende periode vil der blive evalueret på byfestugen, samt vi
vil kigge på hvordan byfesten skal se ud fremover. Har du input eller
kunne du godt tænke dig, at være en del af denne udvikling hører vi gerne fra dig.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet
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MIE JOHANSEN FONDEN
Modtageren af Mie Johansen prisen 2017 blev uddelt til Dorthe Nørager Matthesen. Trods jeg har måtte stå udenfor døren under beslutningen. Kan jeg kun give indstilleren ret i, at Dorthe hun vil børnene
det bedste.
Dorthe er aktiv i forbindelse med fodbold, gymnastik og i særdeleshed
drivkraft bag hurlumhej- og halløjweekenderne for børn.
Fra indstillerens side er følgende nævnt:
Siden Dorthe er flyttet til området, har personen været aktiv i
HUIFs ungeafdeling, først som
trofast supporter til fodboldkampe, dernæst som leder af gymnastikafdelingen, fodboldtræner og
som en stor ildsjæl til vores to
årlige overnatningsweekender for
børn. Hun besidder et stort overblik og står for tilmelding, indkvartering og organisering. Hun
er med fra start til slut.
Det er et aktivt medlem af foreningen, som også med sit virke i Holmeåskolens støtteforening, understreger at hun vil børnene og området dets bedste.
Selvom arbejdet med børn nogle gange kræver tålmodighed, besidder
personen dette. Når børnene kommer til aktiviteter og der skal klædes om til sport, kan der godt være brug for hjælp hist og her, så alle
er klar, men det er intet problem og årets modtager er stabil og klar
uge efter uge.
Børnene ved hvor de har dig, og hvor de kan søge hjælp, hvad enten
det er til fodboldtræningen eller til overnatningsweekender, og det
sætter de pris på.
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Fredag d. 18. august kl. 18.
Er der igen grill og musik på Brugsens
parkeringsplads.

I år med det delvis lokale band.

Ta´ manden/konen og naboen under armen,
og mød op til nogle hyggelige timer.
De præsenterer sig selv her:
Vi glæder os ualmindeligt meget til at levere musikken til Grillaften
fredag d. 18. august ved Brugsen!
Vi spiller et par sæt med vores lille akustiske trio mellem, og der er
lagt i ovnen til en gang råhygge med sange af bla. Springsteen, James
Taylor, Tracy Chapman, The Beatles, U2 osv... hør mere på Facebook.
Det blir´ hyggeligt er vi sikre på, specielt hvis du også kommer forbi!
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51
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HOV HOV POTTEN
Årets Hov Hov Potte modtager var Jan Erik Hansen.
Lidt utraditionelt blev Hov Hov Potten uddelt til en uden for postnummer
6682, men det er bestemt fortjent.
Jan Erik er en ægte ildsjæl og har gennem rigtig mange år gjort et kæmpe stort
stykke frivilligt arbejde.
I 1982 besluttede Lindknud og Hovborg sig for at samarbejde med fodbold
under navnet Hovknud. Det er i øvrigt det ældste fodboldsamarbejde i Jylland,
har jeg fået fortalt, så også dengang var man her i lokalområdet banebrydende.
Fra indstillingen lyder det:
Jan Erik har været med helt fra den gang, og samarbejdet omkring Hovknud,
derfor må en stor del af æren for dette samarbejde også tilskrives ham. Dette
samarbejde var samtidig også startskuddet til det nære samarbejde der er
mellem Lindknud og Hovborg og det er det som idrætten kan, nemlig at bygge
broer. Det nære samarbejde har årets prismodtager på flere fronter lagt mange kræfter i, både på idrætsområdet og senest i forbindelse med vores børnehaver i Lindknud og Hovborg.
Også i baren til byfesten, i år for 27. gang er han at finde i baren, altså den
side hvor alle vi festdeltagere bliver betjent fra.
Det er fornøjelse at arbejde sammen med Jan Erik, altid er han klar til at træde
til med en hjælpende hånd. Altid er han som formand for LGU klar til at tænke
nyt, tænke på det bredde samarbejde mellem vores to landsbyer.
Jan Erik Hansen lever til fulde op til kriterierne for Hov Hov Potten, det har
indstilleren fuldstændig ret i.
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Onsdag d. 23. august kl. 19.00
Landbomuseet Brødsgaard v. Kolding.

Vi tager denne aften en tur østpå og besøger Landbomuseet Brødsgaard. Her får vi en rundvisning med en guide.
Hovborg Husholdningsforening tager kaffe og kage med, som vi vil
nyde sammen på museet.
Vi mødes ved Brugsen i Hovborg kl. 18.15 og kører samlet til Brødsgaard i private biler.
Prisen for denne aften incl. entre, rundvisning, kaffe, kage og køreturen fra Hovborg til Kolding og retur bliver...
Medlemmer: 50 kr.
Ikke – medlemmer: 70 kr.
TILMELDING SENEST D. 21. AUGUST TIL
Hanne Fogh-Madsen
Tlf. 61548238
Hedvig Thøgersen
Tlf. 75396089
SÆT X I KALENDEREN d. 19. SEPTEMBER:
EN TUR TIL KARLSGÅRDE
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

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

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

Malerfirmaet DOFAM Farver

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

Tlf.nr. 23460430

dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/
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REVY
I den kommende periode vil vi starte revy op, som forhåbentlig bliver
klar til J-dag i Huset i starten af november. Skulle du sidde med en lille
eller stor skuespiller i maven, en scenebygger, musikant, en tekstskriver
eller en anden funktion. Så hører vi meget gerne fra dig da vi altid har
brug for flere folk. Det er absolut underholdende og af meget stor social
karakter, så det kan varmt anbefales.
LANDSBYKLYNGER
Inden sommerferien kom Hovborg med i et samarbejde omkring landsbyklynger. Vi ser i HUIF frem til dette samarbejde, vi tror helt sikkert at
det vil kunne bidrage positivt til foreningen med en bredere udvikling til
nabolandsbyerne omkring os, og vi vil helt sikkert gå med åbent sind ind
til denne udvikling. Skulle du have lyst til at se mere om dette, er der
mere information at hente her:
http://blog.landsbyklynger.dk/2017/06/09/12-nye-landsbyklynger/

Fortsat god sommer.
Thomas Nørager Matthesen.

15

16

17

VENNEFORENINGEN
Kaffe med Kurt!

Onsdag den 27. september kl. 19.00 i
Aktivitetshuset i Hovborg
Billetter á kr. 100,- incl. Kaffe/brød
Kan købes i Dagli´ Brugsen Hovborg og Lindknud fra den 25. august.
Kan også bestilles ved Susanne Ringlebjerg tlf. 21 62 18 73 eller
Eva Burkal tlf. 61 54 25 27.
Billetter ved indgangen kr. 120,-

”Om typerne, originalerne og skæbnerne”
Foredraget er først og fremmest fængende beretninger - anekdoter - om nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange år som journalist. Det
være sig som skrivende, radio og tv-journalist. I sit foredrag giver Kurt også et indblik i, hvordan man laver tv. Hvordan optager han og kameramanden? Hvordan finder han emnerne? Der
er også livlige historier om Kurt's tid som "skriverkarl" på Jyllands Posten. Om tiden som radiojournalist i det midt og vestjyske og jobbet som pressemand i Udenrigsministeriet under Uffe
Ellemann.
Sponsor

Aktivitetshusets Venneforening
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- Salon for hele familien

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

Tlf. 75 39 63 51
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LANDSBYFESTIVAL
Landsbyfestival i Hovborg 18. og
19. august 2017
Fredag: 16.00
Gospelgudstjeneste i krohaven.
Menighedsrådet serverer kaffe fra kl.
15.30.
Fredag: 18.00
Grill fest ved brugsen med live musik.
Lørdag: 9.00
Morgenbuffet på Hovborg Kro Pris kr. 60,00
Bestilles hos gitte@hovborg.net
Lørdag: 10.00
Cykeltur med Poul Hansen som guide.
Cykler kan lånes, hvis I ikke selv har cykel med.
Lørdag: 11-15.30
Stort marked langs hele hovedgaden.
Alt kan købes fra økologiske spegepølser til knappenåle.
Hovborg Kro tilbyder grillpølser og fadøl.
Børnene kan køre Gokart på Brugsens parkeringsplads.
Der vil være flere spændende indslag i løbet af dagen.
Lørdag: 13.30
Vejen Garden trækker gennem byen.
Garden underholder i kroens have.
Vejen garden har netop vundet DM for bygarder, så I kan glæde jer til
en fantastisk oplevelse med Danmarks bedste garde.

Følg med i sidste nyt på www.hovborg.net
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HOVBORG

Lidt nyt fra lokalrådet.
Vi har diskuteret indtil flere gange i lokalrådet, hvordan vi på bedste
måde kan byde nye tilflyttere til Hovborg velkommen. Vi har forsøgt
forskelligt, en kurv fra Brugsen, vi har inviteret til grill aften for nye borgere og forsøgt med invitationer til guidede ture, Der er ikke noget af
det der har været helt godt. Problemet er, at det er svært at få de nye
tilflyttere til at komme, blot ved at indbyde gennem bladet her, kommer vi med en kurv, hvad vi selv synes er den bedste måde at byde velkommen på, kommer vi nemt til at glemme nogle, fordi vi ikke lige ved
de er flyttet til.
Nu vil vi imidlertid forsøge igen med en velkomstkurv, som Hovborgs
landsbyambassadører meget gerne vil gå ud med. Men vi har brug for
jeres hjælp, vil I ikke godt fortælle lokalrådet når I får nye naboer. I kan
sende en mail til Kirsten kp.bruun@gmail.com . Vi vil starte med at gå
ud med velkomstkurve efter sommerferien og vil så gå ud til de nye tilflyttere, der er kommet til Hovborg i 2017.
Lokalrådet har søgt Vejen Kommunes landdistriktspulje om penge, til at
gøre noget ved legepladsen ved hallen, det meste er blevet kasseret af
tilsynet. Vi syntes så, at hele den bynære sti ” Den grønne aktivitetspark”, skulle inddrages i projektet. Vi har fået penge til at lave en lille
legeplads, hvor stien starter bag ved brugsen, her er der allerede kommet nye borde og bænke. Vi har aftalt med kunstforeningen, at de laver
lidt spændende langs stien og så kommer der et nye legeredskaber på
legepladsen, hvor stien slutter ved hallen. Der er rigtig mange af vores
turister der bruger, netop den sti. Mange af dem kommer for tidligt til
Brugsen når de skal hente nøgler, så Brugsen havde også et ønske om,
at der var lidt aktiviteter specielt til børnene, så de kunne bruge tiden,
til de kan få nøglen på en spændende måde.
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GYMNASTIK
Så sker det igen…..
Vi er mega glade for igen, at kunne fortælle jer, at Jane Damgård Povlsen har sagt ja til at starte step op i Lindknud hallen. Det kommer til at
foregå mandag fra kl. 18.30-19.15 med opstart i uge 38 frem til den
18/12-17.
Fra 8/1-18 starter S-formstræning med Bodil Vinding op og kører sæsonen ud.
Vi håber I alle vil tage godt i mod disse to tilbud, ta´ naboen, veninden,
kollegaen osv. med og få sved på panden og hyggelig samvær.
Vel mødt.
Lindknud gymnastikudvalg.
Ved spørgsmål kontakt: Gitte Dalsgaard 26612902

HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
22

LOKALRÅDET

HOVBORG

Landsbyklynge. Lokalrådet har arbejdet på, sammen med lokalrådene i
Lindknud, Gjerndrup, Bække og Gesten at blive en landsbyklynge. Vores ansøgning, hvor vi skulle fortælle om os selv og vores landsbyer, er
lavet i samarbejde med Vejen kommune. Vi blev godkendt og vi bliver
en del af 25 landsbyklynger på landsplan. I kan se om landsbyklynker på
www.landsbyklynger.dk Der er DGI, RealDania og Lokale og Anlægsfonden der står bag projektet. Vi får en konsulent stillet til rådighed i vores
klynge i 1½ år til at hjælpe med at udvikle vores landsbyer. Vejen kommune stiller ligeledes en medarbejder til rådighed for projektet. Vejen
kommune har bidraget med 75.000, det var en betingelse for at få en
landsbyklynge. Vi glæder os til at komme i gang og til samarbejdet med
de andre landsbyer. Vi har allerede haft flere fælles møder, så det bliver
spændende, hvad vi kan få sat gang i.
Så er der lidt nyt fra ” projekt regnvand”
Der har nu været åbent Hus dage, hvor rigtig mange lagde vejen forbi
og fik gode råd. En del har allerede færdiggjort deres eget og fået det
godkendt.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Besøg af guldjubilarer på Holmeå Børnecenter.
I foråret fik Holmeå Skolen en henvendelse fra arrangørerne af et besøg
på skolen. Besøget gjalt en gruppe klassekammerater, alle født i 1953
og afgangsklasse fra 7. årgang på Holmeåskolen i 1967. Med andre ord
en årgang af guldjubilarer, der ønskede at besøge skolen og blive vist
rundt lørdag d. 10. juni 2017.
Inden selve dagen var der høflig og god kontakt med arrangøren Kirsten
Andersen og jeg gav naturligvis mit tilsagn til, at besøget kunne finde
sted og at jeg ville tage imod gruppen, efter at de havde mødtes og
spist middag på Hovborg Kro.
Dog måtte jeg alliere mig med tidligere skoleleder Elisabeth Hansen, så
hun efter min og vores fælles velkomst og samtale med gruppen, kunne
tage over ved selve rundvisningen, idet jeg skulle til rund fødselsdagsfest senere på eftermiddagen.
Det var en glad og spændt gruppe af tidligere klassekammerater, der
mødte op i fuld solskin på Holmeå Børnecenter. Der var 19 tilmeldte ud
af 23 mulige klassekammerater - samt 11 partnere. Flere af partnerne
havde også gået på skolen.
Klassens tidligere klasselærer Kirsten Geil, klasselæreren i de "små klasser" og stadig bosiddende i Lindknud havde også fået tilbud om at være
med, men kunne desværre ikke deltage.
I skolens personalerum bød Elisabeth og jeg velkommen. Jeg fortalte
dem om status på det nyoprettede Børnecenter, hvorefter Elisabeth
fortalte om de bygningsmæssige ændringer, der især var sket under
hendes skoleledelse.
Der var god stemning og spørgelyst. En spurgte endda til den tidligere
vandpost, der stod i skolegården, da Finn endnu aldrig havde fået buksevand og det kunne der måske rodes bod på i dag. Elisabeth måtte dog
skuffe spørgeren, da vandposten for længst havde måttet brydes ned til
fordel for den nye administrationsbygning.
Efter seancen på personalestuen fortsatte gruppen deres tur rundt på
skolen, ude og inde.
Og hvem ved, måske de endnu engang lige legede en gang
”FRITTESBULDOG” - eller hvad det nu hed! - eller ”Kylle,Kylle kom hjem”
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www.hyldelundplanteskole.dk
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eller ”Hop i mand” eller svingtov....inden de steg ind i bilerne og kørte hjem igen.
Tak til Elisabeth Hansen for hjælp til rundvisningen samt for besøget af
årgang 1967.
Kirsten Andersen

Peter Juhl Pettersson

Erna Schmidt (gift Østergaard)

Villy Nielsen og Anne Lise

Hans Frederik Hansen og Dorthe

Bent Frandsen

Gert Frandsen og Kirsten

Flemming Rasmussen og Hanneke

Finn Haahr Larsen
Harald Meier
Bent Vase og Ulla

Aase Pedersen (gift Meier)
Mona Larsen og Knud
Svend Åge Hansen

Paula Larsen (gift Johansen) og Kaj

Gunner Jensen og Conny

Peter Christian Kock Petersen og
Anette
Anne Marie Nielsen og Kresten

Tonny Hansen (nu kaldet Tony Cuff
Hansen)

Deltagerliste til guldjubilarernes klassefest:
Med venlig hilsen
Rita Baagø Thomsen.
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Vi aftalte på sidste borgermøde, at følge op med et borgermøde igen i
august, dels for at få styr på de sidste ting, men lige så meget for at få
endelig vedtaget, hvad borgerne i Hovborg vil foreslå det kommunale
regnvand anvendt til, til forskønnelse af byen. Dette møde bliver den
30. august. Så inviterer Vejen Forsyning på en inspirationstur med bus,
rundt til nogle andre landsbyer, hvor man har lavet gode løsninger. Det
bliver den 9. september. Noter allerede nu datoerne. Der kommer invitation ud efter sommerferien.
Landsbyfestival: Vi er ved at være klar med de sidste forberedelser, der
er enkelte ledige stande endnu, men skynd jer at bestille hos Gitte på
gitte@hovborg.net. Det ser ud til vi får en masse forskellige stande, der
kommer nogen fra Egholt og handler med garn, dyrefoder og mange
andre ting. Vi regner med Nygård ismejeri fra Stenderup kommer med
deres flotte is vogn. De er et helt nystartet lille ismejeri, med hjemmelavet Bondegårdsis lavet af gårdens egen mælk og fløde. Vi har også kontakt til en tøjhandler, som vi håber at se og så selvfølgelig alle de gode
gamle stande, som vi kender. Der kommer veteranbiler, som bliver udstillet, så der kommer til at ske en masse. Vi har fået sponsoreret nogle
fine præmier, som vil blive udloddet under festivalen, bl.a. et weekendophold i hytte. Se programmet andet sted i bladet. Følg med på hjemmesiden www.hovborg.net, her vil der løbende komme nyheder om
festivalen.

28

29

GYMNASTIK
Gymnastik/danse sæsonen 2017/2018
Så er vi i gymnastikudvalget igen klar til en ny sæson med masser af
fart, sjov og glæde. Holdene er lavet i samarbejde med HUIF, LGU Læborg og LGU Lindknud.
Sæsonen starter i uge 38, og afsluttes med opvisning Lørdag den 3.
marts 2018 kl. 16.00 i Lindknud.

Det er en vurderingssag fra jer forældre hvilket hold der passer barnet
bedst.
Der kan forekomme små ændringer i programmet, se det endelig program i september udgaven.
Håber I alle vil tage godt i mod holdene, trænerne er super klar og gymnastik er med til at styrke fællesskabet J
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en sjov og aktiv sæson.
Forældre/barn 0-3 år
Mandag 16.30-17.30 i Hovborg
Træner: Gitte Dalsgaard og Anja Hansen
Junior/Ynglinge 8.klasse og op
Mandag 17.00-19.00 i Læborg
Træner: Trænerne er undervejs
Hjælpetræner: Henrik Mazur og Erik Hansen
Step
Mandag 18.00-19.15 i Lindknud (kører indtil den 18/12-17)
Træner: Jane Damgaard Povlsen
S-formstræning Voksne !!!! OBS start 8/1-18!!!!!
Mandag 18.00-19.00 i Lindknud
Træner: Bodil Vinding
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Friske fyre 0-3 klasse
Tirsdag 16.15-17.30 i Lindknud
Træner: Kenneth Voss Hansen
Hjælpetræner: Kasper Frandsen og William Thinnesen.
Friske tøser 0.-3. klasse
Tirsdag 17.45-19.00 i Lindknud
Træner: Ida Olsen og Stine Olsen
Hjælpetræner: Mette Kyed Nielsen, Kenneth Voss Hansen og Henriette
Voss Hansen
Bøllerne 3-6 år
Onsdag 16.30-17.30 i Lindknud
Træner: Christian Bejer
Hjælpetræner: Henrik Andersen, Anne Burkal og Janni Kjær Nissen
Dans for sjov 3-8 år
Torsdag 16.00-16.50 i Lindknud
Træner: Susanne Schøneberg
Hjælpetræner: Michele Schøneberg
Dans for unge 9 år og op
Torsdag 16.50-17.50 i Lindknud
Træner: Camilla Van Norde
Hjælpetræner: Senia Mensel
Mini junior 4.-7. klasse
Torsdag 18.00-20.00 i Lindknud
Træner: Sofia Jønson og Peter Thomsen
Hjælpetræner: Sigurd Hvelplund, Erik Thomsen og Kristian Jönson.
Evt. spørgsmål kontakt Gitte Dalsgaard Hansen på 26 61 29 02
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Løsningen ligger i luften
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KROKET
Turneringen er snart færdigspillet for i år. Alle hold har en ok placering.
M2 og C1 hold 2 ligger i øjeblikket på en anden plads. C1 hold 3 er placeret lidt længere nede, men da de spiller i en blandet pulje er de kun 1
point efter deres nærmeste konkurrent i kampen om at spille om mesterskabet inden for DGI sydvest. Vores anden C1 hold er 5 point foran
Kvong på 3 pladsen.
Her skal de 2 bedst placerede hold spille med om mesterskabet. Holdet
skal spille mod Kvong d 25 juli på hjemmebane. En uafgjort resultat sikrer holdets videre deltagelse. M2 holdet har en lidt mindre chance.
Det er nok utopi at tro på en førsteplads til dem, de er 5 point efter Billum der indtager førstepladsen. Der resterer kun 2 kampe så vi krydser
fingre for en god slutspurt til alle hold.
Erik
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En lille – men meget vigtig ændring i vores kalender......

Foredraget med Asbjørn Skjøth Bruun er torsdag d. 25. januar kl.
19.00 i HUSET

Efter generalforsamlingen i april måned har bestyrelsen i Hovborg Husholdningsforening konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer

Hanne Fogh-Madsen
Hedvig Thøgersen
Jytte Ehmsen
Jytte Pedersen
Inger Sørensen

Suppleanter:

Ingse Jørgensen
Lene Iversen.

Vi vil gerne sige tak til dem, der har købt medlemskort for det
næste år – når vi i de seneste par måneder har været rundt hos jer.
Pbv.
Hanne Fogh-Madsen.
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HOVBORG KIRKE
Sognepræster:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Lindknud-Hovborg Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@km.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m.
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29, Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Onsdag

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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Hovborg kirke

6. august

8.s.e. Trin

10.30 HN

13. august
18. august
20. august

9.s.e. Trin
Fredag
10.s.e. Trin

16.00 HN ¤

27. august

11.s.e. Trin

9.00 AME

Lindknud kirke
13.00 HN #
10.30 HN

# Friluftsgudstjeneste
¤ Gospelgudstjeneste
HN: Helle Nørby
AME: Anna Marie Erbs
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Ny hjemmeside – www.lindknud-hovborg-kirker.dk
Efter lidt startvanskeligheder er kirkens hjemmeside nu i luften. På
hjemmesiden kan der findes informationer om gudstjenester, koncerter og andre arrangementer, samt praktiske oplysninger om kirkelige
handlinger, kirkegården mm. Kig endelig ind på hjemmesiden, og meld
gerne tilbage, hvis I mangler oplysninger eller har kommentarer til
hjemmesiden.
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Friluftsgudstjeneste ved Lindknud byfest
Traditionen tro rykkes gudstjenesten igen i år udenfor i anledning af
Lindknud byfest. Nærmere bestemt afholdes der - i samarbejde med
lokale kræfter - friluftsgudstjeneste i Lindknud Oplevelsespark søndag
den 13. august kl. 13.00. På gensyn til en gudstjeneste i det grønne.

Gospelgudstjeneste
I forbindelse med Landsbyfestivalen i Hovborg er der gospelgudstjeneste i krohaven fredag den 18. august kl. 16.00. Gospelkoret ”Living Joy”
fra Vejen deltager, og inden gudstjenesten vil Hovborg kro og Hovborg
menighedsråd være vært ved en kop kaffe i haven.
Vi håber naturligvis på godt vejr, så vi kan holde gudstjeneste under
åben himmel, men i tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hovborg kirke.
Hovborg sogns menighedsråd

Sæt kryds i kalenderen – Sommersammenkomst

Traditionen tro vil vi gerne indbyde til en lille sommersammenkomst i
Præstegården. Sammenkomsten finder i år sted mandag den 4. september kl. 14.00-16-00 og vil byde på fællessang og oplæsning mm, ligesom
der undervejs vil være kaffebord.
Alle er velkomne, Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Planlagte musikarrangementer i
Lindknud- og Hovborg Kirker:

Koncerter:
Torsdag d. 21. september kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Morten Kargaard Septet.
Søndag d. 29. oktober kl. 19.30:
Koncert i Hovborg Kirke med Løgumkloster Vokalensemble.
Tirsdag d. 5. december:
Julekoncert i Hovborg Kirke
Torsdag d. 7. december:
Julekoncert i Lindknud Kirke
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Anders Levring (sologuitar)
Lørdag d. 5. maj 2018:
Koncert med Vox Aros
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Alt til bagning og
dekoration af kager
DinKage.dk
Hovborgvej 73, Klelund
6682 Hovborg
info@dinkage.dk
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HOVBORG KIRKE

Gospelgudstjeneste
i krohaven ved Hovborg kro
fredag den 18. august kl. 16.30
I forbindelse med Landsbydagene i Hovborg 18. og 19. august inviterer
Hovborg Kirke til en hyggelig gospelgudstjeneste, hvor der er lagt stor
vægt på gospel.
Det hele forestås af Helle Nørby og gospelkoret ”Living Joy”, Vejen
Hovborg kro og Hovborg menighedsråd er inden gospelgudstjenesten
vært ved en kop kaffe i krohaven fra kl. 16.
Der er fri entré. Håber vi ses!
Om ”Living Joy”:
Glæde i Hovborg
Living Joy, gospelkoret fra Vejen, sætter glæde på dagsordenen i Krohaven i Hovborg fredag den 18. august.
”Living Joy” betyder ”Levende Glæde” og netop gospel er en glad måde
at udtrykke sig på. Living Joys repertoire spænder fra stille sange til gospelrock. Med mange forskellige solister og med den konservatorieuddannede korleder, Stig Möglich Rasmussen, ved klaveret er der garanti
for en god oplevelse.
Koret har eksisteret i mere end 15 år og der kommer op mod 20 sangere til friluftsgudstjenesten i Hovborg.

Foto: Lasse Lagoni

Hovborg menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Koncert i Lindknud Kirke.
Morten Kargaard Septet
Nyskabende musik - en hybrid der placerer sig lige i midten af de verdener, den rytmiske og den klassiske.
Orkestret er en ny konstellation med et mix af nogle af de bedste musikere fra den klassiske og rytmiske scene. De har spillet med bl.a. DR
Symfoniorkester, Gustav Mahler Jugendorchester, Eliane Elias og Egberto Gismonti.
Alle musikerne er kendt for deres præstationer fra flere forskellige orkestre og genrer fra Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, DR Symfoni
Orkester over Egberto Gismonti til Peter Gullin Trio. Hver med en personlig tone og åbensindet tilgang til ny musik.
Septetten består af Mette Termansen: obo og engelsk horn, Maj Berit
Guassora: trompet og flygelhorn, Karen Johanne Pedersen: violin, Jakup
Lutzen: viola, Samira Dayyani: cello, Morten Kargaard: guitar, Lars Johnsen: bas.
www.mortenkargaardseptet.dk

Koncerten finder sted torsdag d. 21. september kl. 19.30.
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BØGEVANG
Program for samværsdage på Bøgevang, august 2017
Onsdag den 2. august kl. 14.00 – 16.00
Vi starter op igen og siger velkommen til en ny sæson på Bøgevang. Vi
går i oplevelsesskoven til snak, samvær, lidt leg og selvfølgelig har vi
kaffekurven med.
Onsdag den 9. august kl. 13.15 – 16.45
Sidste sommer blev der fundet 7 armringe i guld på en mark øst for Ribe. Senere blev marken grundigt undersøgt for flere tegn fra fortiden.
Vi besøger Peter Fredslund i Sdr. Hygum og hører om dette arbejde og
andre historier fra egnen.
Tilmelding senest mandag den 7. august. Pris 40 kr.
Onsdag den 16. august kl. 13.15 – 16.45
Welling landsbymuseum har vi nok alle besøgt før. Det sidste årstid
eller to har der været travlhed med at ændre lidt på museet, så vi kører
derud med kaffekurven og ser, hvad der er sket. Der kommer en af de
frivillige og fortæller om deres arbejde.
Tilmelding senest mandag den 14. august. Pris 50 kr.
Onsdag den 23. august
Ingen samværsdag, da der er ferietur til Kerteminde den uge.
Onsdag den 30. august kl. 13.15 – 16.45
Fredericia Miniby. Her har flittige frivillige bygget en tro kopi af Fredericia anno 1849. Der er ca. 700 bygninger i en tiendedels størrelse. En
guide vil fortælle om byen, voldanlægget og belejringen af Fredericia
1849.
Tilmelding senest 28. august. Pris 75 kr.
Som I nok har bemærket, har turen til Sdr. Hygum og turen til Fredericia været på programmet i foråret, men da måtte vi aflyse grundet dårligt vejr/Peter Fredslund blev forhindret, så vi prøver igen.
Brugergruppen 75388009/20433787
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk

47

PRÆMIESPIL
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PRÆMIESPIL
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INDLEVERINGSFRISTER
2017
Fredag den 18. aug.
Fredag den 15. sept.
Fredag den 20. okt.
Fredag den 17. nov.

Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 39
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48

AKTIVITETSKALENDER
16.08.17
18.08.17
18.08.17
19.08.17
23.08.17
13.09.17
19.09.17
21.09.17
27.09.17
05.10.17
06.10.17
12.10.17
29.10.17
05.11.17
27.11.17
05.12.17
07.12.17
07.12.17
25.01.18
28.02.18
03.03.18
27.04.18
29.04.18

Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Gospel gudstjeneste i kroskoven, kl. 16.30
Landsbyfestival.
Landsbyfestival.
Kl. 19.00 Tur til Landbomuseet Brødsgård. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19-21.30 opstart Folkedans, Holmeåskolen, i ulige uger.
Kl. 18.30 Tur til Karlsgårde. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.30 Lindknud Kirke, med Morten Kargaard Septet.
Kl. 19.00 i Huset, Kaffe med Kurt.
Kl. 19.00 Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådet.
Musik i Huset ”Bamse Musik ”. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble.
Kl. 19.00 Banko I Huset. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 Tur til ”KAGERIET”. Arr.: Husholdningsfor.
Julekoncert i Hovborg Kirke.
Julekoncert i Lindknud Kirke.
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Foredrag med Asbjørn Bruun. Arr.: Husholdningsfor.
kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar)
Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud Hallen
Konfirmation Hovborg Kirke
Konfirmation Lindknud Kirke

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser
til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, eller
Anne S. Kristensen tlf.: 26 17 63 16 se evt. mailadresse andetsteds i bladet.
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