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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST
Knap er det nye år startet og vi er i gang igen. Faktisk kan man sige, at vi
dårligt nok holdt pause i juletiden. Da Helene Overgaard Pedersen kom
hjemme på juleferie, fra studiet i Århus, tilbød hun Hovborg fitness at
byde ind med lidt juleaktivitet 1. juledag. Her deltog 16 piger, så mens
de øvrige aktiviteter holdte en kort pause tog Helene over. Det var en
stor succes, og efterfølgende blev Helene da også opfordret til, at kigge
ind igen, når hun igen en gang, er hjemme på ferie fra Århus. Jeg har
hørt en lille fugl synge om, at det kan være hun også vil udfordre mændene næste gang …..
Men nu er alle de øvrige aktiviteter i gang igen. Billard startede året
med den traditionelle nytårstaffel, hvor prisen ”Den røde bal” blev uddelt, se mere herom andet sted i bladet.
Tennisbanen er der dog ingen aktivitet på, det hænger nok primært
sammen med årstiden, men også at den ikke er i den stand, som vi godt
kunne tænke os. Det bliver der arbejdet på at ændre. Mens vi venter på
foråret, håber vi på at kunne få lagt en slagplan så banen kan opdateres
og være til gavn for flere sportsgrene, bl.a. fodbold.
Skulle du sidde og have lyst til at byde ind på en opgave. Enten i forbindelse med tennisbanen eller noget andet i foreningen, hører vi meget
gerne fra dig.
GENERALFORSAMLING
Vi nærmer os snart tiden for generalforsamling i HUIF, tirsdag den 20.
februar, se herom andetsteds i bladet. Så jeg vil opfordre til, at man
møder op til generalforsamlingen. Morten og Mads er på valg, Morten
har valgt at stoppe efter nogle gode år i forretningsudvalget. Er du interesseret i få indflydelse i forretningsudvalgsarbejdet og ønsker, at hører
nærmere omkring opgaverne, skal du være velkommen til at rette hen4

NYT FRA HUIF
vendelse, og hører nærmere inden. Husk det er på generalforsamlingen
der er mulighed for at få indflydelse. De enkelte udvalg sammensætter
selv deres udvalg og vi har altid behov for nye ideer og kræfter. Er du
interesseret, så henvende dig til det enkelte udvalg.
BLAD & ANNONCESALG
Nytårsskift er også lig med gentegning af annoncer til bladet. Der sker
en løbende udskiftning af annoncører, men der er heldigvis også mange
der holder ved og det er vi taknemmelige for. Annoncørerne er med til
at støtte et analogt medie som bladet. Med bladet sikrer vi, at vi kan
kommer ud til mange mennesker, med information om aktiviteterne i
området. Derfor vil jeg også gerne opfordre til at I bakker op om annoncørerne, de støtter os. Og skulle I komme til at nævne deres flotte annonce når i handler, gør det ikke noget ;-)

PRÆMIESPIL
I den forgange tid har der været en masse frivillige i gang med præmiespilssalget, men skulle der være nogen der er blevet forbigået, skal i henvende jer til Mogens, så vil han helt sikkert hjælpe med dette.
Husk også at følge med på vores Facebookside: https://
www.facebook.com/HovborgUIF
Thomas Nørager Matthesen
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet
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HUIF & FITNESS
Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. februar 2018 i Aktivitetshuset, Hovborg
Hovborg Fitness kl. 18.30
Hovborg UIF kl. 19.30
Dagsorden iflg. Vedtægter ( se andet stede i bladet )
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også,
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer,
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen
og give deres mening til kende.

Efter generalforsamlingen er HUIF
vært ved et stykke brød.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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FITNESS
Dagsorden for Hovborg Fitness´ generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Marianne Thomsen ( modtager ikke genvalg )
Magnus Jacobsen
Birgitte Ramsgaard
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år. Efter Fitness generalforsamlingen starter generalforsamlingen for HUIF kl. 19.30.

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
8

9

NYT FRA HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Aflæggelse af beretninger

3.

Fremlæggelse af årsregnskab

4.

Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til
formanden senest 13. febr. 2018

5.

Orientering om den kommende periodes nye udvalgs
sammensætning

6.

Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Morten Lindgaard (modtager ikke genvalg)
Mads Kristensen

7.

Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
(pt. Nicolaj Pedersen & Else Gjerlevsen)

8.

Valg af revisor
På valg er:
Lars Lund, valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)

9.

Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Holmeå Børnecenters nye visuelle identitet
I forbindelse med etableringen af Holmeå Børnecenter skal der udarbejdes en ny hjemmeside, nyt brand og markedsføring.
Derfor er der mange tiltag i gang og der arbejdes fra ledelsens side med
kommende nyhedsbreve samt ny fælles hjemmeside i flottere og mere
gennemskueligt layout.
Første del i hele denne proces har været at få udarbejdet et nyt logo.
Som den professionelle sparringspartner i dette arbejde kontaktede centerledelsen grafisk designer Kåre Roager fra 68Design.
Efter at have udfyldt spørgeark vedr. værdier og baggrund samt informationer vedrørende Holmeå Børnecenter, holdte ledelsen møde med Kåre
Roager, for at sikre, at det kommende logo rummer alt det, børnecenteret står for og er rundet af.
På Fællesbestyrelsesmødet samt MED-mødet i uge 3 blev udspil til logoet
så præsenteret og godkendt.
Vi er stolte over det nye logo og lader her Kåre Roager selv fortælle om
tankerne bag logoet:
Centralt i logoet står navnet HOLMEÅ BØRNECENTER skrevet med versaler, for at fremme læseligheden og en firkantet form, hvor boblerne svæver over. Ordet BØRNE er fremhævet med større bogstaver og en blå farve, for at understrege at børnene er i centrum. Den blå farve skal også
illudere vand/å, for at skabe en sammenhæng med lokaliteten Holmeå.
De 2 ord HOLMEÅ og CENTER er ens i skriftstørrelse og illuderer de to sider af åen, som de to samfund der samarbejder om Børnecenteret.
Boblerne skal lede tankerne hen på det legende, frie børneliv med masser
af muligheder og højt til loftet. Boblerne er i glade farver og i forskellige
størrelser, hvilket skal lede tankerne hen på at der i Børnecenteret er plads til forskellige børn - store og små nogle på vej ind og andre på vej videre i livet.
Samlet danner teksten og boblerne en form som et hus.
Dette skal illudere at Holmeå Børnecenter er en ramme/
hjem for børnene med tryghed og ansvarlige voksne.
Med venlig hilsen
Rita Baagø Thomsen
Centerleder Holmeå Børnecenter
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FASTELAVN

13

14

VANDVÆRK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Hovborg Vandværk
Afholdes fredag d. 23. februar 2018 kl.19.30, på Hovborg Kro.
Med følgende dagsorden.
Punkt 1:

Valg af ordstyrer.

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning.

Punkt 3:

Det reviderede regnskab fremlægges til god
kendelse.

Punkt 4:

Budget for det kommende år fremlægges til
godkendelse.

Punkt 5:

Behandling af indkomne forslag.

Punkt 6:

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter tur afgår:
Torben Christiansen, Lynge Madsen & Mi
chael Ravn

Punkt 7:

Valg af revisor og suppleant.
Efter tur afgår: Poul Henrik Bruun

Punkt 8:

Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun skriftlige forslag behandles
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Løsningen ligger i luften
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HUSET & VENNEFORENINGEN
GENERALFORSAMLING

For Venneforeningen for Hovborg Aktivitetshus afholdes i HUSET

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne

_____________________________________________

GENERALFORSAMLING

For Hovborg Aktivitetshus afholdes i HUSET

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne
Venlig hilsen
Bestyrelserne

ANTENNEFORENING
Hovborg Antenneforening indkalder til ordinær
generalforsamling torsdag d. 21. februar 2018
kl. 19.00 på Hovborg Kro.
Dagsorden ifølge vedtægter.

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

HOVBORG

Status fra lokalrådet
Lokalrådet har holdt det første møde i det nye år. Vi er rigtig glade for
de 3 nye lokalrådsmedlemmer i form af Toni Larsen og de 2 piger Mathilde Mikkelsen og Marie Jacobsen. Det har givet et frisk pust, som lokalrådet tror og håber, I som borger i Hovborg vil mærke. En af de første ting vi er gået i gang med, er at prioriterer, hvilke ting vi skal tage
hånd om først.
Som noget nyt, bliver referaterne fra lokalrådsmøderne nu lagt op på
www.Hovborg.net hjemmeside, max en uge efter møderne er afholdt.
På den måde, kan I som borger følge med i, hvad der rør sig og hvad vi
går og arbejder med. Som udgangspunkt afholder vi møde, den anden
tirsdag i hver måned, med undtagelse af sommerferien.
Lokalrådet fortsætter ordningen, vi satte gang i sidste år, med en velkomstkurv til tilflyttere. Vi udvider den samtidig, med en lille velkommen til verden (Hovborg) til nyfødte børn. Vi håber alle vil give lokalrådet en besked eller mail, hvis I opdager ny tilflyttere og nyfødte i Hovborg.
Lokalrådet vil gerne opfodre alle til at kigge forbi brugsen og følge med
i, arbejdet omkring landsbyklyngeprojektet. Pt. er der udstilling der kører på skift blandt de 5 klynge byer, som går ud på, vi skal finde alle, de
attraktive steder klyngebyerne besidder.
Til sidst håber lokalrådet, at I slår kryds i kalenderen den 13. marts, hvor
vi har fællesspisning og får besøg af Holmeå Børnecenter´s leder Rita
Baagø Thomsen.
Hilsen
Lokalrådet
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

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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FASTELAVN
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Madaften fredag d. 23. februar 2018 i HUSET kl. 18.00.
Vi fra bestyrelsen laver denne aften en 3 retters menu
+ kaffe med småkager.
((Menuen er en hemmelighed))
Så vi vil gerne invitere dig/jer op til en hyggelig aften med fællesspisning.

Prisen pr. person:
Medlemmer
60 kr.
Ikke – medlemmer 80 kr.
Der kan købes vin, øl og vand.
TILMELDING SENEST DEN 18. FEBRUAR TIL:
Hanne Fogh-Madsen Tlf. 61548238
Hedvig Thøgersen
Tlf. 75396089

LOKALRÅDET

HOVBORG

Fællesspisning i Aktivitets ”Huset” Hovborg
Lokalrådet indbyder til fællesspisning i hallen,

tirsdag den 13. marts kl. 18,00.
Alle er meget velkomne til at deltage i spisning og hyggeligt samvær.
Efter fællesspisningen, fortæller lederen af Holmeå børnecenter, Rita
Baagø Thomsen om visionen med børnene og arbejdet i dagligdagen.
Maden bliver lavet af Holmeåskolen´s støtteforening
Tilmelding: Køb af spisebilletter i Dagli´ Brugsen Hovborg senest den 10.
marts. Pris: 50 kr/person, børn under 12 år, halv pris.
Hilsen Lokalrådet Hovborg
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STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Medlemsbetaling til Holmeåskolens
Støtteforening for 2018
Foreningen har vedtægtsændringer på vej, så vi fremover komme til at
være en støtteforening for Holmeå Børnecenter. Det vil sige, at vi både
yder økonomisk støtte til vuggestue- og børnehavebørn og til skoleeleverne. Vedtægtsændringerne er på generalforsamlingens dagsorden.
Foreningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om skolen
og dermed lokalsamfundene.
I sensommeren 2016 renoverede vi boldbanen på skolen. Den bliver
brugt hver dag, så det har været en rigtig god investering. Igen i 2017 har
vi sponseret æbleskiver til juleklippedagen og deltaget i de to overnatningsweekender for børn.
Foreningen tjener bl.a. penge ved salg af spise og drikkevarer til arrangementer og ved salg af fuglekasser og stigegolf mv.
En anden meget vigtig del af Støtteforeningens indtægter kommer fra
medlemskontingenterne.

Du kan støtte ved at blive medlem, pris for et kalenderår
(1. januar – 31. december)
Enkelmedlemsskab
Husstandsmedlemsskab
Virksomhedsmedlemsskab

100 kr.
200 kr.
300 kr.

Beløbet kan indbetales på konto 6234 0760231371
Du kan også indbetale via Mobilepay 2945 3875 (Dorthe Nørager Matthesen)
Husk at skrive navn, adresse og mailadresse.
Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. Ligesom foreningen
ved arrangementer har brug for frivillige der kan give en hånd med.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 13.
marts kl. 19.45 i Huset i Hovborg, (det er efter fællesspisning).
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BILLARD
Igen i år blev ”D e n r ø d e bal” overrakt til den billardspiller, som har
haft den største fremgang siden starten på det nye billard år. I år blev
det vores bedste kvindelige spiller nemlig RITA MAHLER. Hun formåede
at øge sit snit med 25% - og det har hun gjort, netop som hun her ved
årsskiftet har fejret sin 80 års fødselsdag. Det er ret godt gået!
Rita Mahler har spillet billard siden 1988 og har således været med i næsten hele klubbens historie. Først som sparrings partner til Verner Mahler i klubbens” blomstrinsperiode” - og
her på det sidste, som medlem af billard-udvalget i HUIF ,hvor hun især arbejder som turneringsleder.
Rita Mahler er altid med på nye ideer i
arbejdet for klubben - og som spiller er
hun vellidt og overalt i områdets mange klubber er der stor respekt omkring
hendes spil omkring bordet – hun giver
aldrig op!

Invitation
Billard-klubben inviterer hermed nye og gamle spillere - m/k’er og
30+’er til VINTURNERING i billardlokalet.
Anden mandage i måneden kl. 19.00 vil der stå en flaske vin på hvert
bord, hvor man så spiller efter handicap om vinen.
Du er velkommen på følgende datoer 12/3 , 9/4,14/5 og 11/6
Og du er også velkommen hver fredag kl. 14-17.
Du vil her møde klubbens medlemmer, som vil hjælpe dig om fornødent
– og forhåbentligt til et hyggelig samvær!
Håber vi ser dig – Billardudvalget (21549234 – Hvis ?)
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FITNESS
D. 25. december kl. 10,30 var der inviteret til
kvindehyggedag i HUSET.
Ingen mindre en danseren Helene Overgaard Pedersen fra Århus, der er
tidligere kommer fra Donslund, havde sammen med sin mor ( Birthe fra
Børnehaven ) inviteret til lidt sved på panden…...
Birthe skriver:
Det var med stor spænding og måske også lidt skepsis der blev sendt
indbydelser ud til Hitfit og Cross Dance i Huset juledag.
Tilmeldingerne viste at det var en go ide, 16 kvinder i forskellige aldre +
Helene. Super god varieret time, og har hørt at nogen dagen efter troede de havde fået nye muskler, det gjorde ihvertfald ondt forskellige steder, men på en go måde selvfølgelig og kvindehyggedagen bragte Hovborg på forsiden af Jyske Vestkysten.
Måske kommer der en opfølgning, hvem ved.............

NYT FRA REDAKTIONEN
Jeg vil gerne på HUIF´s vegne side tak til alle annoncører, såvel ” gamle”
som nye, der igen har valg at støtte vores blad med en annonce, - uden
jer havde vi ikke noget blad - MANGE tak for det.
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TENNIS
Selvom vejret ikke ligefrem signalere tennis, arbejdes der på at kunne
klargøre banen, så vi forhåbentlig kan få lidt aktivitet der igen. Men vi
må også konstaterer, at det ikke er tennis der trækker, og at kampen
om banen er lille.
Derfor har vi et ønske, om en bane der kan MEGET mere end bare tennis, det kunne være fodbold, styrketræning, basket, eller hvad fantasien
tillader.

Vi har derfor brug for nogle personer som vil hjælpe med at realiserer
dette, så flest mulige, kan få noget ud af banen. Vi håber, at der er nogle af Jer, der har lyst til at hjælpe os med dette. I så fald høre vi meget
gerne fra Jer.
Pt. har vi brug nogle der kan hjælpe med at få et samarbejde i gang
med DGI og gerne én der kan tegne / visualiserer f.eks. i SketchUp,
(Intro gives gerne, eneste krav er, at man kan bruge en computer) men
vi hører gerne fra de som ellers vil byde ind med en hjælpende hånd.
Magnus Jacobsen, Kurt Vad Sørensen & Thomas Nørager Matthesen

PRÆMIESPIL
HUIF Præmiespil 2018
Tusind tak til vores præmiespil sælgere, uden jer var der ikke noget
præmiespil i HUIF.
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2018.
Hvis der skulle være nogen der ikke har nået at købe et lod.
Kan man henvende sig hos Mogens tlf.: 60 95 94 80
HUIF´s præmiespilsudvalg ønsker alle held og lykke.
Theodor Starup & Mogens Nielsen
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LANDSBYFESTIVAL
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HOVBORG KIRKE
Sognepræst:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Lindknud-Hovborg Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@km.dk
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.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

4. februar

Seksagesima

9.00 HN

11. februar

Fastelavn

18. februar

1.s. i fasten

25. februar

2.s.i fasten

4. marts

3.s.i fasten

Lindknud kirke
10.30 HN
13.30*¤ HN
9.00 HF

9.00 AME
10.30 HN
9.00 HN

HN: Helle Nørby
HF: Hans Fabricius
AME: Anna Marie Erbs

*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste
¤: Familiegudstjeneste i forbindelse med fastelavnsarrangement i Lindknud Hallen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby

Kan du gætte hvem jeg er?
Spiderman, en prinsesse, en brandmand eller måske Motor Mille… Listen kunne blive lang, og egentlig er det kun fantasien, der sætter
grænser for hvor mangfoldig en gruppe, der kan samles til familiegudstjeneste i Lindknud kirke søndag den 4. februar kl. 13.30, hvor temaet
vil være fastelavn. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste, hvor også kirkens kor medvirker. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og
fastelavnsfest i Lindknud Hallen.
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HOVBORG KIRKE
Kirkebio - Film med stof til eftertanke
Det er sidste chance for at deltage i vinterens kirkebio mandag den 5. februar kl. 19.00, hvor vi skal se den amerikanske film
”Mancherster by the sea” fra 2016.
Kort om filmen:
Oscar-frontløberen
i
2017
’Manchester by the Sea’ er et perfekt kalibreret familiedrama, hvor
følelserne sidder uden på tøjet,
mens det helt store drama udspiller
sig inde i karaktererne. Titlen er taget fra den lille by, hvor Lee er vokset op, og hvortil han rejser, da han
får at vide, at hans bror er død.
Lee tager kun midlertidig fri fra jobbet som vicevært i Boston, men da
han erfarer, at han er udpeget til at
være værge for sin 15-årige nevø,
må han blive lidt længere. Det udvikler sig til et traumatisk gensyn med
det liv, som han troede, at han havde lagt bag sig.
Filmen er tilladt for børn over 11 år
Kirkebio afholdes i Brørup bio, og billetterne købes i biografen umiddelbart før forestillingerne. Prisen er 50 kr. pr. forestilling. Inden hver filmfremvisning vil der være et kort oplæg i relation til dagens film, og efter
forestillingen vil der være et debatforum med mulighed for at drøfte
aftenens film over en kop kaffe eller et glas rødvin (biografens cafe er
åben).
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Koncert i Lindknud Kirke
Anders Levring, sologuitar:
- Musik fra hjertets skatkammer-

Ved koncerten kan du tage afsked med vinteren i Anders’ fantasi over
Det er hvidt herude, drømme til Evert Taubes bevægende, smukke kærlighedssange i ny elegant indpakning og mærke suset fra de dansende
fødder, når folkemusikken møder den klassiske guitar i kunstnerens egne kompositioner og bearbejdelser af folkemusik fra Danmark, Irland
og Skotland.
Anders Levring er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium med
Klassisk guitar som hovedfag, og har virket som freelance koncertguitarist og lærer og orkesterleder ved Esbjerg Kulturskole i næsten en menneskealder. Se mere på www.anderslevring.dk
Der er fri entré til koncerten, som finder sted:
- onsdag den 28. Februar kl. 19.30 -
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Kommende musikarrangementer i
Lindknud- og Hovborg Kirker:
Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 19.30:
Helle Bodi og Tony Holmstrøm Larsen har valgt
aftenens sange.
Koncerter:
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Anders Levring
(sologuitar)
Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00:
Koncert med Vox Aros
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Forårsprogram 2018 i Holmeå Kunstforening
Følg os på facebook og vores hjemmeside:
www.holmeaakunstforening.dk
Malerweekend v. AnneMette Hoier Nielsen
Vi gentager succesen!
Kan du lide at male, eller vil du gerne få det prøvet af, så du mulighed
for at få svunget penslerne og være kreativ med farverne i denne weekend. Her vil den dygtige billedkunstner Annemette Hoier Nielsen lære
fra sig.
På kurset kommer der fokus på fordybelse af DIT billedsprog. Du klan
lære, hvordan du med forskellige teknikker, såsom serigrafi kan skabe
nyt liv i dit billedkunst. Malingens konsistens kan give et vælg af fede
effekter og ikke mindst lave dine egen motiver på papir, som kan påføres dit maleri. Du vil få rigtig mange spændende ting forærende, som
kan inspirere dig til nye udfordringer - og nu er udviklingen af dit billedsprog i gang. Du kan få mere at vide om serigrafi på disse videoer: www.facebook.dk/serigrafiti-billedkunst
Tidspunkt: lørdag og søndag d. 3. og 4.
marts kl. 10.00 – 15.30.
Underviser: Billedkunstner Anne Mette
Hoier Nielsen
Pris: Medlem 875 kr./ ikke-medlem 1050
kr.
Tilmelding: http://
holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest tirsdag d. 20. februar. Kurset gennemføres ved min. 8
deltagere.
Se mere på: http://www.ahn-univers.dk/2172101
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PAVERPOL - Kom og prøv noget nyt!
Paverpol er en skulpturlim, som er utrolig sjov og inspirerende at
arbejde med.
Paverpol bliver hel hård, når den er tørret efter et par dage, så figurerne kan stå både inde og ude i alt slags vejr.
Første aften laver vi “skeletterne” til skulpturene, og draperene
dem.
Sidste aften maler vi dem, og patenere dem.
Materialer:
Paverpol 500 g til kr. 120,- pr.
pers.
Maler tape
Saks
Alm. Staniol
Bonzaitråd/ el. blomster tråd
Styropor kugler og forsk. stoftyper
(medbringes af Lis)
Patenering
Hobbykniv
Engangshansker
Spand
Store poser
Røre- og modelleringspinde
Ridsegrej
Gammelt tøj/forklæde, da det ikke kan gå af igen
Dato: Torsdag d. 8. og 15. marts
Tidspunkt: Kl. 19.00-21.00
Underviser: Lis Werenberg fra Katbølgaard. Spørgsmål kan rettes til Lis
på mail: lis@katboelgaard.dk
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-medlemmer.
Tilmelding og betaling: på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding2/. Senest mandag d. 26. februar. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere.
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PORCELÆNSSMYKKER
Lav dine egne porcelænssmykker!
På 1. kursus dag laver vi forskellige smykker/ophæng ud af porcelænsler. Du har mulighed for at designe dine helt egne personlige smykker
eller ophæng. På 2. kursusdag glaseres smykkerne. Derefter færdigbrændes de og er klar til montering.

Dato: Onsdag d. 4. og 11. april
Tidspunkt: kl. 18.30 – 21.00
Underviser: Britta Weinhöfer
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-medlemmer.
Tilmelding: fredag d. 23. marts på http://holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/.
Henvendelse vedr. kursus skal ske til jane-lorenzen@jubii.dk

RAKU-LER KURSUS for børn/voksne
Dette ler kursus er primært for børn, men den voksne forældre/
bedsteforældre må også gerne være aktiv, dog skal både den medfølgende voksnes fokus være på børnene ligesom mit vil være det. Kurset
foregår over 2 gange, hvor der kan laves forskellige figurer, raslesten,
fabeldyr og lign. både iflg. oplæg eller fri fantasi.
På 1. dagen laves lertingene og stilles til tørre. Jeg forgløder før 2. dagen, hvor tingene glaseres / dekoreres og brændes udenfor i tønder og
savsmuld, som giver de karakteristiske RAKU-krakeleringer. Sidst skrubbes tingene rene for sod og det færdige resultat kan beundres og tages
med hjem.
Fortsættes…..
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Dato: lørdage d. 7. og 21. april
Tidspunkt: klokken 09.00 – 12.00
Pris: Medlemmer 350kr. / ikke-medlemmer 420 kr.
(Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn).
Materialeudgift: 5 kg. ler + glasur kr. 180,- som afregnes
på dagen.
Medbring: Mad og drikke samt transportkasse og på 2. dagen tilmed
varmt tøj, skurepulver og –svampe samt evt. støv-/røgmaske.
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
Senest d. 1. april. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: Billedkunstlærer
Anita Nielsen på mail: anitamnielsen@gmail.com

RAKU-LER KURSUS for voksne
Kurset foregår over 2 gange, hvor der kan laves forskellige figurer, vaser, skåle, fabeldyr og lign. både iflg. oplæg og fri fantasi.
På 1. dagen laves lertingene og stilles til tørre. Jeg forgløder før 2. dagen, hvor tingene glaseres / dekoreres og brændes udenfor i tønder og
savsmuld, som giver de karakteristiske RAKU-krakeleringer. Sidst skrubbes tingene rene for sod og det færdige resultat kan beundres og tages
med hjem.
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Tidspunkt: søndage d. 8. april kl. 10.00 - 16.00 og lørdag d. 21. april kl.
11.00 - 16.00. Pris: 480 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikkemedlemmer. Materialeudgift: 5 kg. ler og glasur kr. 180,- som afregnes
på dagen.
Medbring: Mad og drikke samt transportkasse og på 2. dagen tilmed
varmt tøj, skurepulver og –svampe samt evt. støv-/røgmaske.
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest søndag d. 1. april 2017. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: Billedkunstlærer
Anita Nielsen på mail: anitamnielsen@gmail.com

RAKU BRÆNDEDAG for erfarne raku-deltagere.
For erfarne RAKU deltagere tilbydes der en brændedag, til ting der er
lavet hjemme. Uforglødede ting skal afleveres til forglødning søndag d.
21. april i kunstforeningen mellem kl. 9.00 – 16.00.

Tidspunkt: lørdag d. 28. april fra kl. 10.00 – ca. 16.00
Pris: 350 kr. for medlemmer / 420 kr. for ikke-medlemmer
Der må max medbringes 5 kg. lerting (våd vægt).
Materialeudgift: Evt. lerkøb 5 kg. kr. 80 og glasur kr. 100, som afregnes
på dagen.
Medbring: Mad og drikke, transportkasse, varmt tøj, skurepulver og –
svampe samt evt. støv-/røgmaske.
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest søndag d. 14. april 2017. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til underviser: Billedkunstlærer
Anita Nielsen på mail: anitamnielsen@gmail.com
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Indfarvning af tekstiler med naturfarve 1+2
Kom og prøv kræfter med Shiboriteknikken. På dette kursus får du kendskab til og prøver at arbejde med de gamle japanske foldeteknikker, som laver
flotte mønstre på stof, som er meget aktuelle indenfor mode og interiør. Der bliver
varmet op under et indigo-farvebad, så
kunstværkerne kan foldes ud og beundres, inden vi tager hjem.
Tidspunkt: lørdag d. 2. juni kl. 13.00-17.00
Underviser: Charlotte Klausen
Pris: 400 kr. Prisen er inkl. materialer og et bomuldstørklæde, samt et
silketørklæde til at folde. Øvrige silketørklæder kan købes på dagen.
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest 25.
maj. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere
Henvendelse: Spørgsmål til kurset kan ske med henvendelse til Charlotte på mobil: 40357756
På denne workshop starter vi 4 forskellige farvebade op, hvor vi ved at
kombinerede forskellige farver kan få
næsten alle regnbuens farver. I farvebadene kan man indfarve stof og
garn af naturmaterialer.
Tidspunkt: søn. D. 3. juni kl. 11.0014.00
Underviser: Charlotte Klausen
Pris: medlem 400 kr./ikke-medlem 480 kr
Medbring: 1-2 garnnøgler eller mindre tekstiler som f.eks. t-shirt, top,
pudebetræk, viskestykke eller lign. med, som kan indfarves. Derudover
er der mindre stykker stof og garn til rådighed, så man kan eksperimentere lidt. Silketørklæder til indfarvning kan købes på dagen.
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest søn.
d. 25. maj. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere.
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Henvendelse: Spørgsmål til kurset kan ske med henvendelse til Charlotte på mobil: 40357756
Rabat: Dem der virkelig vil gøre noget ud af det, kan med fordel deltage
på begge kurser. Har man været på kursus om lørdagen og lært foldeteknikkerne, må man gerne arbejde videre med det søndag og få det
farvet i farvebadene. Der vil være rabat ved deltagelse på begge kurser.
Prisen er her 700 kr. inkl. materialer.
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Adresse: Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg
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Formand:
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50

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Foredragene foregår på Bøgevang,
Favrskovvej 8, Lindknud
Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.
1. februar 2018. Teresa Nielsen: ”Troldens mester – hans museum og livsværk”. Teresa Nielsen er leder af Vejen Kunstmuseum. En billedfortælling om
billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen. Om Vejen-troldens historie og om stationsbyen Vejen, der var fremsynet, og opførte Hansen Jacobsens museum
allerede i 1920erne. Aftenen afholdes i Samarbejde med Vejen Folkeuniversitet.
8. februar 2018. Bo Ejstrud: ”Landskabet og dets historie”. Museumslederen
ved Museet på Sønderskov vil fortsætte de 2 foregående års foredrag. Aftenen slutter med generalforsamling.
Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond.
Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud. Tak til Team Lindknud.
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BØGEVANG
Onsdag den 7. februar kl. 14.00 – 16.00
Solvej Aagaard fortæller om 4 års brevveksling fra 1. verdenskrig. Nis
og Helene Timmermann fra Kastrup ved Gram skrev under 1. Verdenskrig knap 1000 breve til hinanden. Den 3. august 1914 vinkede Nis Timmermann farvel til sin hustru, Helene, samt børnene Hans og Cecilie.
Den 31-årige bygmester fra Kastrup var blevet indkaldt til tysk krigstjeneste og skulle med tog fra Vojens til fæstningen Metz i Lothringen. Nis
og Helene vidste ikke, at freden først ville komme mere end fire år senere. Anede heller ikke, at deres tro, håb og kærlighed mere end 100 år
efter skulle blive levendegjort i en lydbog, redigeret Solvej Aagaard fra
Øster Lindet.
Onsdag den 14. februar kl. 14.00 – 16.00
Spilledag. En eftermiddag med spil, snak, sang og selvfølgelig kaffe.
Onsdag den 21. februar kl. 14.00 – 16.00
Mit kæreste eje. Mange af os har derhjemme en ting, der bringer gode
minder frem om et menneske eller en begivenhed. Lad os dele disse
historier med hinanden. Tag din mormors broderede pude, din fars drejede pibe eller dit eget gamle dukkehus med og del historien med os
andre. Du kan selvfølgelig også komme og bare lytte.
Onsdag den 28. februar kl. 14.00 – 16.00
Hospice. Hvordan fungerer det, hvordan er det at bo eller arbejde der,
hvor livets sidste tid leves? Hospicechef Ragnhild Rabjerg fra Hospice i
Esbjerg kommer og fortæller.
SE HER
Har du bøvl med at komme på Bøgevang, så giv os et kald, så henter vi
dig i Laurids. Vi tager 10 kr. for at hente og bringe hjem
75388009/20433787
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AKTIVITETSKALENDER
02.02.18
03.02.18
04.02.18
20.02.18
21.02.18
22.02.18
23.02.18
23.02.18
28.02.18
24.02.18
01.03.18
03.03.18
13.03.18
13.03.18
17.04.18
26.04.18
27.04.18
29.04.18
02.05.18
05.05.18
23.05.18
14.08.18
03.10.18
13.11.18

Kl. 19.30 Folkedanser legestue m. Ribe Spillemandsorkester i Huset
Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager
Kl. 13.30 Fastelavnsfest for børn, Lindknud Hallen, start i Kirken
Kl. 18.30 Generalforsamling Hovborg Fitness Kl. 19.30 HUIF, i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling Antenneforening, på Kroen.
Kl. 19.00 Generalforsamling Vennefor. Kl. 19,30 HUSET,i HUSET
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, Arr.Husholdningsforeningen.
Kl. 19.30 Generalforsamling Hovborg Vandværk på Kroen.
Kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar)
Fastelavnsfest for voksne, Huset i Hovborg
Kl. 19.30 Sangstaffet Hovborg Kirke. Helle Bodi & Tonny Larsen
Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud Hallen
Kl. 18.00 Fællesspisning i Huset, Arr. Lokalrådet
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforeningen, i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Konfirmation Hovborg Kirke
Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.30 Koncert med Vox Aros
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser
til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse andetsteds i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER
2018
Torsdag d. 18. jan.

Blad udkommer i uge 5

Torsdag d. 15. feb.

Blad udkommer i uge 9

Torsdag d. 15. marts

Blad udkommer i uge 13

Torsdag d. 19. april

Blad udkommer i uge 18

Torsdag d. 17. maj

Blad udkommer i uge 22

Torsdag d. 19. juli

Blad udkommer i uge 31

Torsdag d. 16. aug.

Blad udkommer i uge 35

Torsdag d. 20. sept.

Blad udkommer i uge 40

Torsdag d. 18. okt.

Blad udkommer i uge 44

Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 48
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