
  

38. ÅRGANG     

NR. 7  -  2017 

SEPTEMBER 



2 



3 

HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326 
Fest : Anni Poulsen 2097 1796 
Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Anne S. Kristensen  2617 6316 
   Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 15. september 2017. 

 
Anne S. Kristensen, Kroskoven 38 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Morten Lindgaard 2442 7703 
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Ole Nielsen 4099 3651 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 7                   38. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:matthesen@icloud.com
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En sommerperiode er igen på vej mod sin afslutning, og 

snart er vi i gang med efteråret. Vi kan se tilbage på en 

sommer med et noget blandet vejr. Et vejr der på forunderligvis har 

budt os på både godt og mindre godt vejr. For nogen kommer regnen 

belejligt, for andre mindre belejligt. Men det har trods alt givet os plads 

til at vi har kunne nyde en fantastisk sommerfest, udendørs motion, 

som f.eks. cykling, fodbold og kroket, for folk der vil dét, lykkes det som 

regel også. Vi har også som altid været involveret i en masse frivilligt 

arbejde, f.eks. omkring Vorbasse marked og byfesten i Lindknud, hvor vi 

begge steder har hjulpet i baren. Der har selvfølgelig også været en 

masse frivillige til vores egen byfest, super mange tak til alle der har 

hjulpet i løbet af sommeren.  

Det kan til tider være mere end vanskeligt at få kabalerne til at gå op, 

sommerferie og udflugter, fester m.v. sætter en forståelig barrierer for 

hvad man kan, og selvfølgelig kan man også rende sur i det. Men det er 

også til disse arrangementer at sociale relationer skabes og plejes. Det 

er derfor vigtigt at vi hjælpes, som mange i forvejen gør, men jeg synes 

også, at det er vigtigt at hver især husker hinanden på at tage naboen, 

den ny tilflyttet eller ….., under armen. For på den måde er vi med til at 

skabe ny energi. Jeg vil derfor samtidig gerne opfordre alle som vi har 

glemt på den ene eller anden måde, hvad enten vi ikke har fået Jer 

spurgt eller vi bare ikke viste vi skulle spørge. Ta kontakt til mig eller en 

af de andre fra bestyrelsen, så vi er klar over at I vil hjælpe en gang i 

fremtiden.     

HURLUMHEJWEEKEND 

Inden længe starter planlægningen af årets Hurlumhejweekend i Hov-

borg, se andetsteds i bladet, HUIF er arrangører sammen med LGU og 

Støtteforeningen. Hjælpere kan der altid bruges, så hold Jer endelig ikke 

tilbage hvis I vil give en hånd i weekenden eller med planlægningen. 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA HUIF 

SOMMERFESTEN 

Sommerfesten er endnu ikke gjort helt op, men et skøn på nuværende 

tidspunkt er et fornuftigt overskud, dog er det ikke så højt som året før 

hvor vi lå på ca. 30.000kr. Mindre kan også gøre det, vigtigst er det dog, 

at der er plads til alle ung som ældre, og det synes jeg at byfestudvalget 

lykkedes med. 

I den kommende periode vil vi komme til at arbejde med næste års by-

fest, og som altid, vil vi gerne høre fra dem som kunne være interesse-

ret i at udvikle og planlægge byfesten.  

REVY 

Af naturlige årsager er det ikke muligt for mig at berette om det sidste 

sommerarrangement i byen inden efterårets indtræden, men vil blot 

nævne at revyafdelingen også er at finde til Landsbyfestivalen hvor der 

reklameres og rekrutteres i stor stil. 

Har du ikke haft mulighed for at være forbi standen, er det stadig muligt 

at byde ind på opgaver til Holger Larsen, se nummeret forrest i bladet. 

Ligesom Landsbyfestivalen vokser mere og mere, ikke mindst pga. stabi-

le og gode drivkræfter, har revyen også altid brug for en stærk opbak-

ning.  

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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STØTTE  

Som en lille påmindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, 

at man stadig kan få et nummereret OK kort, så du støtter HUIF når 

du tanker udenbys. 

I forbindelse med sponsoraftalen med Sparekassen Kronjylland, 

støtter man foreningen hvis man flytter sine aktiviteter fra en anden 

bank til Sparekassen Kronjylland, så husk at nævn støtten ved et skifte 

i banken, på den måde er du uden omkostninger med til at støtte for-

eningen. 

Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme 

af med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen. 

De mange sponsorer, er sammen med de mange frivillige med til at 

sikre gode aktiviteter til billige kontingenter, for alle brugere. 

Thomas Nørager Matthesen. 

NYT FRA HUIF 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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LANDSBYFESTIVAL 

Så er endnu en Landsbyfestival i Hovborg veloverstået.  

Fredag arrangerede menighedsrådet en fin og stemningsfuld frilufts-

gudstjeneste med gospelkoret “Living Joy” 

Arrangementet startede med hjemmebag 

og kaffe, ca. 100 personer deltog. Dagli’-

Brugsen tog over og bød på superhyggelig 

Livemusik, grillmad med tilbehør og selv-

følgelig godt med øl. På parkeringspladsen 

ved brugsen var omkring 200 i alle aldre 

mødt op til fælles hygge. 70 personer star-

tede lørdagen med lækker fælles morgen-

buffet på Hovborg Kro. Poul Hansen guide-

de en flok cyklister ud i naturen omkring 

Hovborg og fortalte spændende lokalhi-

storie. Imens fik handelsfolk og kræmmere 

sat boder op langs hovedgaden og solgte 

lystigt ud af diverse “guld” bagervarer, 

bondegårds is, spegepølser, grillpølser, 

frugt/grønt og meget mere. Børnene suste rundt på gokarts på Brug-

sens afspærrede parkeringsplads. Det hele ind imellem afbrudt af vejr-

gudernes drillerier. Hovborg fik også besøg af Vejen Garden som nyligt 

vandt DM i bygardere 2017.  Garden gik gennem hovedgaden og slutte-

de optoget ved Hovborg Kro hvor de gav koncert. Alt i alt nogle dejlige 

dage.  

Stor tak til de der 

hjalp til ved arran-

gementerne og til de 

sponsorer der 

støttede festivalen.  
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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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FITNESS 
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BADMINTON 

HUIF Seniorbadminton 2017/2018 

Der er banetider:  

Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00 

Tirsdage: 19.00-20.00   

Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til Tina Jensen på 
tlf: 30 25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.  

Hvis du gerne vil spille, men mangler en makker, så ring gerne, så prø-
ver vi, om vi kan finde en eller flere du kan spille med. 

Man lejer en bane for 1 time pr. uge, og prisen er 1000 kr. for hele 
sæsonen. 

Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul (http://
www.hovborguif.klub-modul.dk) 

Under ”BANELEJE”  ->  ”Hallen - ved Huset/Badminton Bane 1-3” 

Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret med navn og fødselsda-
to i klubmodul 

Der kan spilles fra man har betalt på klubmodul og til og med uge 16 i 
2019. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
http://www.hovborguif.klub-modul.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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NØRKLE - KLUBBEN 
 
Husk at Nørkle-klubben igen starter op den første onsdag i sep-
tember kl. 14 i HUSET og der efter  hver onsdag fra kl. 14 – 17. 
Her mødes vi til socialt samvær, kaffe og mange former for 
håndarbejde fx. strikning, hækling, papirklip og mange andre 
ting. Kun fantasien sætter grænser... 
 
Så mød derfor op og få et nogle hyggelige 
timer de onsdage, hvor du har tid og lyst. 
 
ALLE er velkommen. 

LANDSBYFESTIVAL 

Tak til alle der købte lodder og støttede landsbyfestivalen. 
Tak til sponsorerne for sponsorater til gevinster. 
 

Vinderne blev: 
  

Tur til Christiansborg 

Bente Andersen 
  

Weekendophold i Hytte 

Kenneth Horsbøll. 
  

To billetter til Legoland 

Mathilde Mikkelsen 
  

 
Der kan ses mange flere billeder 
fra landsbyfestivalen, på  
Hvoborg.net. 

Sådan var vejret desværre også. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ltG88-LVAhVIDZoKHatTAPcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fknittypedia.com%2F2016%2F06%2F07%2Fbasic-stitches-the-knit-stitch%2F&psig=AFQjCNHPqhUuaXV7b2uIXuafkG9PSve4ww&ust=1
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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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KUNSTFORENING 

Efterårsprogram 2017. I Holmeå Kunstforening 
Følg os på facebook og vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk 

 

BØRNE RAKU-LER KURSUS 
På dette ler kursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, hvor 
der laves forskellige figurer, skåle, fabeldyr m.m.  
1. dag: Lertingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgende 2. dag: 
Tingene glaseres og dekoreres, hvorefter de brændes udenfor og lægges i sav-
smuld. Til sidst skrubbes tingene rene for sod og det færdige resultat kan be-
undres og tages med hjem. 

Dato: lørdage d.9. september og d. 23. 
september  
Tidspunkt: klokken 10.00 – 13.00 
Underviser: Billedkunstlærer Anita Mo-
esgaard Nielsen 
Pris: Medlemmer 260kr. / ikke-
medlemmer 325 kr. (Prisen gælder for 1 
voksen med 1-2 børn). Derudover skal 
der købes ler og glasur. (5 kg. ler koster 
80 kr. + glasur bliver det 100 kr.) 

Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 

Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.  
Senest fredag d. 1. september. Max 10 deltagere. 
 

Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 
 

RAKU LER-KURSUS, VOKSNE 
Kurset foregår over 2 gange. 1. dag. Lertingene laves. Skåle, fade, figurer, osv. 
Her er der mulighed for at modellere, plade teknik eller udrulning.  

2. dag glaseres og dekoreres lertingene for derefter at 
blive brændt udenfor i RAKU tønder. Når tingene er 
brændt og har været i savsmuld, skal de skrubbes rene 
for sod, og det færdige resultat kan beundres. 
 
 
 

 

http://www.holmeaakunstforening.dk
http://holmeaakunstforening.dk/boerne-raku/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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KUNSTFORENING 

Tidspunkt: søndage d. 10. september og d. 24. septem-
ber kl. 10-16. 
Pris: 480 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikke-
medlemmer 
Materiale købes på kurset. 80 kr. for 5 kg ler. Glasur efter 
forbrug. 
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen  

Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag) 
 

Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Senest fredag d. 1. september 2017. Max 9 deltagere. 
 

Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com 
 

WORKSHOP I COLLAGE V. RIE BRØDSGAARD 
Collage er en fantastisk sjov og spændende måde at skabe små historier og 
udtryk på. Små unikke og personlige kunstværker skabes gennem mange lag 
med ting fra gemmerne. Det kræver ingen forudsætninger at deltage i work-
shoppen. På dagen skal vi eksperimentere, lege, klippe og klistre. Der vil være 
masser af inspiration og gode ideer. 

Tidspunkt: Lør. d. 16. okt. Kl. 9.00-16-00 
Underviser: Billedkunstner Rie Brødsgaard 
Pris: medlem 875 kr. /ikke-medlem 1050 kr. 
Kurset gennemføres ved min. 8 deltagere. 
Medbring: Udklip, gamle fotos, perler, snor, 
tråd, garn, gamle billetter, aviser, stempler, 
knapper, tapetrester, ugeblade, afrevne bog-
sider, spillekort, frimærker, glansbilleder  - 
eller hvad du har i gemmerne. 
+ Madpakke 
 
 

Tilmelding på: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
 

Se mere på: http://riebrødsgaard.dk/  

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://riebrødsgaard.dk/
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INDFARVNING AF TEKSTILER MED NATURFARVE 1+2 
Kom og prøv kræfter med Shibori-teknikken. 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. 7. okt. 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 da-
gen. 
 

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/. Senest søn. d. 1. okt. 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 kombi-
nerede forskellige farver kan få næsten alle regnbuens farver. I farvebadene 
kan man indfarve stof og garn af naturmaterialer. 

Tidspunkt: søn. D. 8. okt. Kl. 11.00-14.00 
Underviser: Charlotte Klausen 
Pris: medlem 400 kr./ikke-medlem 480 kr. 
Medbring: 1-2 garnnøgler eller mindre teksti-
ler som f.eks. t-shirt, top, pudebetræk, viske-
stykke eller lign. med, som kan indfarves. Der-
udover er der mindre stykker stof og garn til 
rådighed, så man kan eksperimentere lidt. Sil-
ketørklæder til indfarvning kan købes på da-
gen.  

 
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest søn. d. 1. 
okt. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere 
 

KUNSTFORENING 

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

VINTER– OG JULEDEKORATIONER 

Vinteren og julen står for døren og tiden byder ind til fine dekorationer 
inde og ude. Du vil på disse kursusdage lære at binde flotte kranse og 
dekorationer til ophæng, stuen, kirkegårde m.m. Blomsterbinder Nicoli-
ne Petersen vil disse dage give deltagerne nye ideer og fif og lære fra 
sig af hendes mange teknikker. Temaer: 1/11 Dørkranse, 15/11 Kirke-
gårdspynt, 29/11 Advents- og kalenderlysdekoration.  

Tidspunkt: Onsdage d. 1. nov., d. 15. nov. og 
d. 29. nov. kl. 19.30 -21.00 
Underviser: Blomterbinder Nicoline Petersen 
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-
medlemmer.  
 

Tilmelding og betaling: på http://
holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Se-
nest søn. d. 22. nov. Kurset gennemføres v. 
min. 6 deltagere 

 
MALERWEEKEND V. ANNEMETTE HOIER NIELSEN 
Kan du lide at male, eller vil du gerne få det prøvet af, så du mu-

lighed for at få svunget penslerne 
og være kreativ med farverne i 
denne weekend. Her vil den dygti-
ge billedkunstner Annemette Hoi-
er Nielsen lære fra sig. 
 
Tidspunkt: lørdag og søndag d. 
11. og 12. november kl. 10.00 – 
15.30. 

 

KUNSTFORENING 

 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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Underviser: Billedkunstner Anne Mette Hoier Nielsen 
Pris: Medlem 875 kr./ ikke-medlem 1050 kr. 
 

Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest d. 1. no-
vember. 
 

Se mere på: http://www.ahn-univers.dk/2172101 
Kurset gennemføres ved min. 8 deltagere. 
 

GENERELT 
 Adresse:  Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg 
 
 Bestyrelsen: 
 Formand:  Anita Moesgaard Nielsen 
  Tlf.: 21 49 39 14 / Mail: anitamnielsen@gmail.com 
 

 Næstformand:  Jane Ravn Lorenzen 
  Tlf.: 40 51 38 83 / Mail: jane-lorenzen@jubii.dk 
 

  Simone Freiheit Christiansen 
  Tlf.: 61 33 13 08 / Mail: s_freiheit@hotmail.com 
 

  Hanne Ernst 
  Tlf.: 30 22 29 15 / Mail: hanneernst1@yahoo.dk 
 

  Tage Brøgger 
  Tlf.:  26 47 10 26 / Mail: fambroegger@gmail.com 

KUNSTFORENING 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://www.ahn-univers.dk/2172101
mailto:anitamnielsen@gmail.com
mailto:jane-lorenzen@jubii.dk
mailto:s_freiheit@hotmail.com
mailto:hanneernst1@yahoo.dk
mailto:fambroegger@gmail.com
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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Hurlumhejweekend 
 
Traditionen tro er der Hurlumhejweekend fra fredag den 13. oktober kl. 
ca. 14.30 til lørdag den 14. oktober kl. 9.30 i hallen i Hovborg.  
Hvis man ikke kan deltage hele tiden, er det helt ok, bare vi ved besked 
om hvornår barnet bliver afleveret/hentet.  
 

Alle børn fra førskole til og med 6. klasse i Hovborg/Lindknud området 
kan deltage. Det er gratis at deltage. Forældrene kan bidrage med at 
bage kage eller boller eller med at hjælpe til i løbet at de to dage, enten 
med aktiviteterne, sove i hallen eller oprydning når det hele er slut. 
 

Temaet for 2017 er endnu ikke helt på plads, men glæd Jer, der bliver 
massere af sjove aktiviteter og hygge. I 2016 var temaet Pokemon, i 
2015 cirkus, i 2014 pirat/sørøver, i 2013 wild west, i 2012 halloween. 
 

I næste blad kommer der nærmere information, men sæt kryds i kalen-
deren allerede nu, så Jeres barn ikke går glip af Hurlumhejweekend.  
Vi glæder os til at se en masse glade børn igen i år.  
Hvis I har spørgsmål, så ring til Dorthe Nørager Matthesen på 2945 
3875. 
 

LGU, HUIF og Holmeåskolens Støtteforening 

 

HURLUMHEJWEEKEND 
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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. au-
gust.  
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 - anek-
doter - om nogle af de mest spændende og fantastiske menne-
sker, som Kurt har mødt i sine mange år som   journalist. Det 
være sig som skrivende, radio og tv-journalist. I sit foredrag gi-
ver Kurt  også et indblik i, hvordan man laver tv.  Hvordan opta-
ger han og kameramanden? Hvordan finder han emnerne? Der 
er også livlige historier om Kurt's tid som "skriverkarl" på Jyl-
lands Posten. Om tiden som radiojournalist i det midt og vestjy-
ske og jobbet som pressemand i Udenrigsministeriet under  Uffe 
Ellemann.      
 

                                                   Aktivitetshusets Venneforening 

VENNEFORENINGEN 

Sponsor 
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IDRÆT OM DAGEN 

Idræt om dagen i Huset i Hovborg. 
 

Så en vi klar til en ny sæson. Vi starter den 14. september 2017 
kl.  9,30 til 11.30 
Leder på skift en Kirsten, Yvonne, Karen og en gæsteleder hver 3 
uge. 
De kan tilbyde gymnastik, ringo, hockey, billard og andre aktivite-
ter ikke mindst får vi musklerne rørt også latter musklerne. 
Der er indlagt en pause hvor vi hygger os med kaffe, rugbrød, 
rundstykker med pålæg, og fælles sang. 
Vi håber at se mange nye såvel som tidligere deltager, jo flere jo 
sjovere. 

Hilsen og på gensyn udvalget. 

BILLARD 

Invitation 
 

Billard-klubben inviterer hermed  nye og gamle spillere -   
m/k’er og 30+’er  til  

VINTURNERING i billardlokalet. 
 

Første mandag  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 

 4/9, 2/10, 6/11 og 4/12 
 

 -  og du vil her møde klubbens medlemmer, som vil hjælpe dig om 
fornødent – og  forhåbentligt til en hyggelig aften. 
 

Håber vi ser dig – Billardudvalget (21549234 – Hvis ?) 
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Løsningen ligger i luften 
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FOLKEDANS 

Holmeådalens folkedansere starter på sæson 2017-18 onsdag den 13-
09-2017 kl. 19 i Holmeåskolen i Lindknud. 
 

Vi danser hver anden onsdag i ulige uger. 
 

Kom og få motion på en sjov og festlig måde. 
 

 Leder Edit H.Rose       Musik Richart Nilsen  mf. 
        Sæson pris 350,- kr.  Gæste dansere 40,- kr. pr. gang. 

 
 Evt.spørgsmål.   
  Gurli tlf. 75396047.     
  Vagn tlf. 61763952.     
  Jens tlf. 75388213. 
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LOKALRÅDET HOVBORG 
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING 
 

 vil gerne invitere jer med på en tur til Karlsgårde. 
Tirsdag d. 19. september kl. 18.30 

 
 

Vi har fået Holger Grumme til at kom-
me der over – han vil vise os lidt rundt 
og fortælle om stedet. 
 
Vi mødes ved Brugsen kl. 18.00 og 
kører samlet til Karlsgårde i private 
biler. 
 
 
 
 

Prisen for turen med kørsel til Karlsgårde og retur + kaffe og kage. 
 
Medlemmer:   30 kr. 
Ikke – medlemmer  50 kr. 
 
TILMELDING SENEST DEN 15. SEPTEMBER TIL 
 
Hanne Fogh-Madsen    Tlf.  61548238 
Hedvig Thøgersen        Tlf.  75396089 

Karlsgårdeværket 
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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 be-
nyttes 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 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

HN: Helle Nørby  
AME: Anna Marie Erbs 
 

*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonce-
res på www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

Efterårsmøde 
Søndag den 8. oktober 2017 er datoen for menighederne i Lindknud og 
Hovborgs årlige efterårsmøde. Mødet indledes med en gudstjeneste i 
Lindknud kirke kl. 14.00 og fortsætter derefter med foredrag ved syge-
huspræst Lotte Blicher Mørk og journalist Esben Kjær. Der kommer en 
nærmere omtale i næste blad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

HOVBORG KIRKE 

 
 

Kirkedag Hovborg 
kirke 

Lindknud 
kirke 

Bemærkninger 

3. sept. 
  

12.s.e. Trin 10.30 HN 9.00 HN   

5. sept. Tirsdag   19.00 HN Forklaringsguds-
tjeneste – se om-
tale i bladet 

10. sept. 
  

13.s.e. Trin   9.00 HN   

17. sept. 
  

14.s.e. Trin 9.00 AME     

24. sept. 
  

15.s.e. Trin 10.30 HN     

1. okt. 16.s.e. Trin 10.30* HN 19.00* HN Høstgudstjene-
ster – se omtale i 
bladet 

5. okt. Torsdag 19.00* HN   Musikgudstjene-
ste – se omtale i 
bladet 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Konfirmationsforberedelse vinteren 2017/18 
 

Skolernes sommerferie er for længst forbi og hverdagen har igen gjort 
sit indtog. Det betyder også, at vinterens konfirmationsforberedelse 
inden længe begynder. Skulle det ske, at der fortsat er nogle, der øn-
sker at deltage i konfirmationsforberedelse i vinteren 2017/18 uden 
at være tilmeldt, kan det stadig nås. Tilmeldingsskemaet kan findes på 
kirkens hjemmeside, og bedes hurtigst muligt udfyldt og afleveret i 
præstegården. 

Helle Nørby 
 

100 år… 
- hvor tiden går!       

1917 skrev sig ind i rækken af talrige årstal, men hvad skete der 
egentlig dette år, og hvilke spor har det siden sat på eftertiden. I ord 
og toner vil vi ved årets sommermøde se nærmere på år 1917. 
På gensyn i Lindknud konfirmandstue mandag den 4. september kl. 
14.00. 

 Helle Nørby 
 

Forklaringsgudstjeneste 
 

Vinterens konfirmander indleder igen i år deres konfirmationsforbe-
redelse med en særlig forklaringsgudstjeneste. Denne gudstjeneste er 
dog på ingen måde forbeholdt konfirmanderne og deres forældre, 
men er tværtimod for alle, som er lidt nysgerrige på gudstjenestens 
særlige sprog, og som godt kunne tænke sig at knække koderne for 
en ganske almindelig søndags højmesse. 
Forklaringsgudstjenesterne afholdes i Lindknud kirke tirsdag den 5. 
september kl. 19.00, og vil forløbe i en vekslen mellem traditionel 
gudstjeneste og pauser med uddybende forklaringer. 

Helle Nørby 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Hovborg menighedsråd inviterer til 
 

Musisk gudstjeneste, hygge og orientering 
torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00 

 

Vi starter i kirken kl. 19.00 med en musisk gudstjeneste hvor koret med-
virker. 
Derefter tager vi op i Huset, hvor menighedsrådet vil orientere om dets 
arbejde det sidste år og fortælle om planerne for de kommende år. Og 
vi håber selvfølgelig, at I vil give jeres mening til kende, så vi kan af-
stemme mål og forventninger. Og vi er meget interesserede i ideer til 
nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter. 
 

Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin 
 

Vi håber, du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig 
aften. 

         Venlig hilsen 
Hovborg menighedsråd 

 

Årets høstgudstjenester 
 

I skrivende stund er høsten langt fra i lade, og mens det ustadige vejr 
driller, kan årets høstarbejde måske også få lange udsigter… 
 

Det ændrer dog ikke på, at vi med tak og sang skal fejre høsten i kirker-
ne, hvilket sker med høstgudstjenester i både Hovborg og Lindknud kir-
ke søndag den 1. oktober. Som noget nyt vil gudstjenesten i Hovborg 
kirke være en familiegudstjeneste, hvor de lokale spejdere deltager, 
ligesom denne høstgudstjeneste også vil afrunde efterårets minikonfir-
mandforløb for 3. klasse på Holmeå Børnecenter. 
 

Ved begge høstgudstjenester medvirker kirkens kor og der vil være ind-
samling til Folkekirkens Nødhjælp og deres arbejde med at bekæmpe 
fattigdom og sult – Ikke mindst i de alt for mange steder rundt omkring i 
verden, der er hærget af krig og ødelæggelser. 

Helle Nørby 
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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 

  Koncert i Lindknud Kirke: 
 

MORTEN KARGAARD SEPTET - Higgs Partikel i vibrati-
on...ikke Crossover, snarere en slags MeltDown musik..... 

-  torsdag d. 21. september kl. 19.30 – 
 

Et nyt frisk bud på lyden af musik til verden af i dag - en sand hybrid mellem 
to traditioner opstår når disse top musikere fra den rytmiske og klassiske 
scene mødes i et nyskabende samarbejde. 
Et overraskende homogent udtryk - en udsøgt dynamik, ubesværet legende 
puls og lysende klare melodier.  Syv instrumenter der lever og ånder sam-
men gennem disse nye kompositioner -  en rejse i et fortryllende landskab, 
og en ny musikform, der skaber en tidsløs stemning uden preferencer.  
Alle musikere er kendt  for deres præstationer fra flere forskellige orkestre 
og  genrer -  Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, DR Symfoni Orkester , 
og Egberto Gismonti . Hver med en personlig tone og åbensindet tilgang til 
ny musik. 
Musikkens spændvidde og brede appel, fremgår af de mange forskellige lo-
kationer orkesteret har afholdt koncerter ved - lige fra Klassiske Festivaler, 
Copenhagen Jazzfestival til Ormslev Kirke.  
Orkesteret udgav i 2014 CD´en "Origin" - optaget i Lindevang Kirke. Anmel-
derne skrev:  
 ” skabt af en musiker, der bevarer overblikket i den komplekse opbygning og 
arrangering af musikken....” – ” et originalt værk på den danske musiksce-
ne...” – ” musik til rendyrket nydelse”- ”En smuk udgivelse” -” Kargaard is a 
master of creating musical colors”-” Nothing is missing, and anything added 
would be unnecessary. ” 
Til sommeren 2017 udkommer Septettens anden CD på det  klassiske tyske 
pladeselskab Animato                  
 
Mette Termansen, Oboe, English Horn 
Maj Berit Guassora, Trumpet,Flugelhorn 
Karen Johanne Pedersen, Violin 
Jakup Lutzen, Viola 
Samira Dayyani, Cello 
Morten Kargaard, Guitars 
Lars Johnsen, Bass 
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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 

 

Sangstafetter i Hovborg Kirke: 

Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30:  

 Lindknud Spejderne har valgt aftenens sange 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang   
 

Onsdag den 30. august  kl. 13.15 – 16.45                    
Fredericia Miniby. Her har flittige frivillige bygget en tro kopi af Frederi-
cia 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 Frederi-
cia været på programmet i foråret, men da måtte vi aflyse grundet dår-
ligt vejr/Peter Fredslund blev forhindret, så vi prøver igen. 
 

Onsdag den 6. september kl. 14.00 – 16.00                      
Vi har fået et ”Evighedstræ” i Lindknud. Nærmere betegnet ved Vittrup 
Baun. 77 træer i Danmark har fået denne betegnelse. Vi skal selvfølgelig 
ud at besøge træet og høre, hvad betegnelsen ”Evighedstræ” dækker 
over. Kaffekurven er som altid med os. Der er 5-6 minutters gang fra 
parkering til træet. 
 

Onsdag den 13. september kl. 13.15 – 16.30         
Ribelund har vi nok alle hørt om, men hvor mange ved, de har et muse-
um.  Museet fortæller med billeder, effekter og via kustodernes beret-
ning om tilværelsen og dagligdagen på Ribelund, som blev taget i brug i 
1907.  Her kan du få en fornemmelse af, hvordan livet formede sig før i 
tiden på en anstalt med ofte barske vilkår for beboerne og se hvordan 
en typisk sovestue så ud, og hvordan beboerne før i tiden blev beskæfti-
get. 
Tilmelding senest mandag den 11. september.  Pris 60 kr. 
 

Onsdag den 20. september kl. 14.00 – 16.00   
Tøjbussen kommer. Trine Fynbo kommer op til os og viser hendes tøj-
kollektion. Vi  får selvfølgelig mulighed for at prøve og købe.  
 

Onsdag den 27. september kl. 14.00 – 16.30 
Løvfaldstur. Vi kører ud og ser naturen, der står i sin efterårspragt. Tu-
rens mål afhænger af vejr og vind. Kaffekurven er med.                                                                       
Tilmelding senest mandag den 25. september. Pris 35 kr. 
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Tirsdag den 3. oktober kl. 18.00    NB bemærk tirsdag      
      

Høstfest med spisning og god 
underholdning af disse 5 
festlige herrer –                                                                         
nemlig Folmer og Basserne.                                                                                  
Tilmelding senest  29. august.                                                                                          
Pris 150 kr.                                                                                  
 
 
      
 
 
 
Motion Motion Motion Motion Motion  
Margit starter vores gymnastikhold op igen tirsdag 26. september. Der 
er to motionshold i gang og alle er meget velkomne til at være med. 
 Kl. 9.30  : Starter holdet, hvor vi skal ha´ pulsen op.          
 Kl. 10.30: Drikker begge hold kaffe sammen                                  
 Kl. 11.00: Starter holdet, hvor vi sidder på stole, men alligevel  
   får pulsen op. 
 

Brugergruppen 75388009/20433787  

BØGEVANG 
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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PRÆMIESPIL 
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02.09.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
13.09.17 Kl. 19-21.30 opstart Folkedans, Holmeåskolen, i ulige uger. 
14.09.17 Kl. 9.30-11.30 opstart, Idræt om dagen., i Huset. 
19.09.17 Kl. 18.30 Tur til Karlsgårde. Arr.: Husholdningsfor. 
21.09.17 Kl. 19.30 Lindknud Kirke, med Morten Kargaard Septet. 
27.09.17 Kl. 19.00 i Huset, Kaffe med Kurt. 
05.10.17 Kl. 19.00 Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådet. 
06.10.17 Musik i Huset ”Bamse Musik ”. Arr.: Husholdningsfor. 
07.10.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
12.10.17 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 
12.10.17 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
29.10.17 Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble. 
04.11.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
05.11.17 Kl. 19.00 Banko I Huset. Arr.: Husholdningsfor. 
27.11.17 Kl. 19.00 Tur til ”KAGERIET”. Arr.: Husholdningsfor. 
02.12.17 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
05.12.17 Julekoncert i Hovborg Kirke. 
07.12.17 Julekoncert i Lindknud Kirke. 
07.12.17 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
06.01.18 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
25.01.18 Kl. 19.00 Foredrag med Asbjørn Bruun. Arr.: Husholdningsfor. 
03.02.18 Kl. 10-12 Familie idræt i huset. 10,- kr/deltager 
28.02.18 kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar) 
03.03.18 Kl. 16.00 Gymnastikopvisning, Lindknud Hallen 
27.04.18 Konfirmation Hovborg Kirke 
29.04.18 Konfirmation Lindknud Kirke 
05.05.18 Kl. 19.30 Koncert  med Vox Aros  
 
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. 

AKTIVITETSKALENDER 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjChKjDwOPVAhUBJ5oKHc_kCLQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.com%2Fvector%2Fcornucopia-vector-2554653&psig=AFQjCNHPZKczoRMpNt_lc5KLC_jN4_DW9w&ust=1503225853535
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2017 

Fredag den 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 
Fredag den 15. sept. Blad udkommer i uge 39 
Fredag den 20. okt.  Blad udkommer i uge 44 
Fredag den 17. nov.  Blad udkommer i uge 48 
 

 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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