HOVBORG UNGDOMS- OG
IDRÆTSFORENING
Nr. 9

31. årgang

Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand
Kasserer
Øvrige

:Poul Hansen
:Tove Burkal
:Dorte Povlsen
:Bjarne Møller

7539
7539
7538
4151

6170
6454
8350
1997

3025
7539
7539
3331
7539
7539

6149
6275
6326
2516
6767
6201

9813
9813
7539
7539
2426

1413
1413
6317
6501
7694

Udvalgsformænd:
Badminton
Billard
Cykel
Fest
Fitness
Fodbold
Friluft
Gymnastik
Håndbold
Kroket
Teater
Tennis

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Søren Ramsgaard
Nicolaj Pedersen
Kurt Vad Sørensen
Forretningsudvalget
Jens Kamp
Jens Kamp
Erik Hansen
Holger Larsen
Christian Christiansen

Redaktionen

: Ingrid Roed
: Susanne Alexandersen

7539 6468
7516 8197

Stof til næste nummer af bladet sendes

senest fredag den 19. november 2010
Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller
Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på E-mail til
begge adresser:
i.e.roed@gmail.com og brianogsusanne@mail.dk

Sognepræst:
Maj-Brit Hvid Christensen
Østergade 21,
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 12 62
mbhc@km.dk
Fridag: Mandag
******************
Graver:
Aage Storm Nielsen
Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Tirsdag

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 Lindknud Kirke.
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
Gudstjenesteliste for Lindknud og Hovborg Kirker

Dato
Alle Helgen
7.november
24. sø. e. trin.
14.november
21. november
1.sø. i advent
28. november
2.sø. i advent
5. december
3. sø. i advent
12.december

Lindknud

10.30

Hovborg

Prædikant

9.00

Maj Brit Hvid
Christensen

14.00

Ingen

Ingen

14.30

Indsættelsesgudstjeneste
Indsættelsesgudstjeneste

10.30

9.00

Helle Nørby

9.00

10.30

10.30

9.00

Helle Nørby
Maj Brit Hvid
Christensen

Den 12 november er der ordinationsgudstjeneste i Ribe domkirke
kl. 18.00, hvor alle er velkomne.
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HOVBORG KIRKE
Ny præst i Brørup-Lindknud-Hovborg
Så er det ganske vist! Brørup - Lindknud – Hovborg pastorat får ny
præst pr. 1. nov. 2010. De 3 menighedsråd har enstemmigt valgt Helle
Nørby, som skal bo i Lindknud præstegård og virke som sognepræst i
alle 3 sogne sammen med sognepræst Maj Brit Christensen. Konkret
betyder det, at man vil møde os på tværs af sognegrænserne – at vi begge
vil have vores gang og virke i alle 4 kirker og 3 sogne.
Som man kan læse i gudstjenestelisten vil der være
indsættelsesgudstjenester fordelt på 2 søndage i november. Her tiltræder
Helle Nørby officielt sit nye embede som sognepræst og det er sognenes
anledning til at byde deres nye sognepræst velkommen og hilse på
hende. De 3 menighedsråd vil opfordre alle til at komme og være med
og dermed gøre gudstjenesterne festlige.
Efter den sidste indsættelsesgudstjeneste i Hovborg søndag d. 21.
november er der kaffebord på Hovborg kro, hvor alle er meget
velkomme til at være med.
Da Helle Nørby ikke er ordineret og altså ikke har virket som præst før,
skal hun ordineres i Ribe domkirke fredag d. 12. november 2010
kl.18.00. Det er en ganske særlig begivenhed, hvor man som præst
ordineres – det vil sige indvies – til at virke som præst i Den danske
Folkekirke. Det er en offentlig begivenhed og alle i de 3 sogne inviteres
til at tage til Ribe og tage del i den festlige ordinationsgudstjeneste.
Jeg glæder mig rigtig meget til at få en kollega og glæder mig til vores
samarbejde. Der ligger spændende opgaver og udfordringer og venter i
forhold til at få pastoratet til at fungere som et samarbejde på tværs af
sognegrænser i respekt for sognenes forskellige behov og forventninger.
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HOVBORG KIRKE

Uanset om man nu er for eller imod strukturændringer, så er det sådan
virkeligheden ser ud for kirken her hos os. Jeg håber og vil bede for, at
det alt sammen må blive til glæde, gavn og velsignelse for kirkens liv og
vækst i hele pastoratet!
Tillykke med jeres nye sognepræst - tag godt imod hende. Og det gør I
allerbedst ved at bruge hende!
Maj Brit Hvid Christensen

Kirkekorenes julekoncerter 2010:
Hovborg Kirke:

Tirsdag d. 7. december kl. 19.30

Lindknud Kirke:

Onsdag d. 8. december kl. 19.30

Medvirkende: Kirkernes kor, voksenkor og korskole.
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HOVBORG KIRKE
Nyt fra menighedsrådene :
Helle Nørby Jensen er ansat som ny præst i Brørup -Lindknud -Hovborg
pastorat med virkning fra d.1.11.2010.
Vi har været igennem en spændende periode med stillingsopslag,
ansættelsessamtaler og prøveprædikener. I hele forløbet har der været
et tæt og godt samarbejde imellem de tre menighedsråd, som var
fuldstændig enige om at pege på Helle Nørby Jensen som pastoratets
nye præst og kollega til Maj Brit Hvid Christensen.
Helle Nørby Jensen vil præsentere sig selv i dette blads spalter senere.
Vi glæder os meget til samarbejdet med de to nye præster, som begge
skal betjene menighederne ved pastoratets fire kirker.
Helle Nørby Jensen skal bo i Lindknud præstegård, som jo for tiden er
under renovering. Vi regner med, at den vil være færdig til indflytning
omkring midten af december. I den anledning vil vi invitere alle
interesserede til åbent hus i den ny istandsatte præstegård, inden Helle
Nørby Jensen flytter ind. Dette vil finde sted i december måned, og vil
blive annonceret i bladet.
Helle Nørby Jensen skal ordineres i Ribe Domkirke fredag d.12.11. kl.18.
Alle i menigheden er hjertelig velkommen til at deltage i denne
højtidelighed. Vi vil gerne bede interesserede om at tilmelde sig på tlf.:
75381262 mellem kl. 9-12, senest d.10.11, så vil menighedsrådene
sørge for gratis befordring i bus, og vi kan køre fælles til Ribe med
opsamling i Hovborg ved kroen kl.16.45, ved kirken i Lindknud kl.17.00
og ved Johanneskirken i Brørup kl. 17.15.
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HOVBORG KIRKE
Søndagene efter ordinationen skal Helle Nørby Jensen indsættes i
pastoratets kirker. Det bliver som følger:
Søndag d.14.11. ved gudstjenesterne i Lindknud kirke kl.14.00 og i
Johanneskirken kl. 15.30
Søndag d.21.11. ved gudstjenesterne i Brørup Gl. Kirke kl.13.00 og i
Hovborg kirke kl. 14.30
Efter gudstjenesten i Hovborg d.21.11. vil der være kaffebord på
Hovborg kro, hvor vi vil byde vore to nye præster: Helle Nørby Jensen
og MaJ Brit Hvid Christensen velkommen.
Tilmelding til kaffebordet d.21.11. på tlf.: 75 381262 mellem kl. 9-12
senest d.18.11.

Vi håber rigtig mange har lyst til at være med til at deltage i disse
arrangementer.
Venlig Hilsen
Brørup, Lindknud og Hovborg Menighedsråd.
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NYT FRA HUIF

Dette nummer af HUIF-bladet er årets næstsidste. Derfor benytter vi
lejligheden til at takke vore annoncører for, at de har støttet os i 2010.
Sammen med dette blad sender vi dem en opfordring til at støtte os igen
i 2011. Vi har nogle meget trofaste annoncører, der støtter os, og vi
opfordrer så læserne til at være lige så trofaste og støtte dem ved at
lægge handelen der.
Vi har valgt at fortsætte med uændrede annoncepriser i 2011. Det er
vigtigt for os at kunne annoncere og omtale de aktiviteter, som Hovborgs
foreninger tilbyder, og med støtte fra annonceindtægter kan vi gøre det
til en overkommelig pris. Vi har den store glæde, at bladet bliver brugt
flittigt. HUIF-bladet er vist det mest læste blad her på egnen.
Vi valgte sidste år at være ude i god tid med hensyn til
annoncetegningen, så vi forhåbentlig kan undgå at forstyrre
annoncørerne i juletravlheden. Er der nye, der ønsker at annoncere i
bladet, kan man henvende sig til Ingrid Roed. Bladet kan også bruges til
private annoncer.
Har du lyst til at deltage i en af vore aktiviteter kan du altid rette
henvendelse til udvalgsformanden. (På side 21 kan du se, hvem der er
formand for udvalgene). Det er aldrig for sent at komme i gang, og at det
er vigtigt for vort helbred at få motion og social kontakt vidner utallige
undersøgelser om. Og så er det en billig medicin mod alskens
dårligdomme. Som du kan se på side 21 er der mange muligheder for at
være med.
Holmeå-festen, der blev afviklet 8. oktober, var et nyt og spændende
tiltag. Der var ca. 100 festdeltagere, og det er meget pænt, når man tager
i betragtning, at det er noget helt nyt … og så i telt på den tid af året …
og det anderæs, hvad er det for noget ... Festdeltagerne havde
tilsyneladende en fortrinlig aften i det opvarmede telt ved den nye
fiskesø. Så det er nok ikke sidste gang at festudvalget påtager sig den
store opgave at arrangere aftenen, rejse telt, sørge for mad, osv. Og så
gav festen da et pænt overskud.
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Det var et flot syn, da de 5-600 ænder sejlede ned af åen. Og det foregik
fuldstændig disciplineret. Der var sikkert ingen af de mange tilskuere,
der havde lyst og mod til at hjælpe en strandet and fri eller forsøge at
hindre dens frie sejltur, for det var umuligt at se, hvilken and, der var ens
egen. Nummeret var skrevet under anden.
”Jul i Hovborg” som arrangeres af Husholdningsforeningen,
Borgerforeningen, Husets Venner og HUIF i fællesskab, afholdes 5.
december, men i år går vi væk fra boder i hallen. Vi synes, der i de
omkringliggende byer er så mange julemarkeder, at vi sagtens kan få
vort behov dækket. Det har desuden været svært for os at konkurrere
med de store arrangementer, der afholdes andre steder. I stedet tager vi
på en forhåbentlig hyggelig tur ud i skoven. Der er selvfølgelig ingen
garanti for flot vejr, men det siges, at der ikke findes dårligt vejr men
dårlig påklædning. Og det sidste kan vi da selv gøre noget ved. Som det
fremgår af annoncen andetsteds i bladet, kan man købe sin frokost på
turen. Og der er måske en nisse et eller andet sted. Så sæt formiddagen
af til et lille før-jul-arrangement.
/Poul Hansen
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Bankospil på Hovborg Kro
Søndag d. 7. november 2010 kl. 19,30.
Traditionen tro afholder vi banko med fine gevinster +
amerikansk lotter hvor gevinsterne er sponseret af
Hovborg Sparekasse. Bankospil med følgende gevinster.
10 x 2 kyllinger
10 x 1 and plus 1 fl. Rødvin.
10 x 1 gavekort a. 125 kr.
2 x 1 gavekort a. 150 kr.
Kortpris: 7 kr. 3 kort for 20 kr.
Alle er velkommen.
Hovborg Husholdnings forening.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Onsdag d. 17. november kl. 19,00 i Huset.
Julehygge aften ved Lene Larsen Toftegårds binderi.
Lene har 10 færdige dekorationer med som hun fortæller
om.
Dekorationerne bliver bortloddet på Amerikansk lotteri.
Kaffe og entre 30 kr.
Her er alle også velkommen.
Husholdningsforeningen
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BORGERFORENINGEN
Hovborg Borgerforening.
Generalforsamling
Mandag den 15. november kl. 19.30 på kroen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af suppleant
Valg af revisor
Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 8. november 2010.

Borgerforeningen
v. Ingse Jørgensen
SNERYDNING
Alle, som ikke var tilmeldt sidste år, bør melde sig til vores
snerydningsordning, så Lynge kan køre lige igennem. HUSK at klippe
grene og træer, så der kan køres
NB: Alle der var tilmeldt sidste år kommer automatisk med igen i år.
Nye tilmelding til Ingse: tlf. 2013 4445
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KROKET

Krocket.
Vi fik igen i år et sydvest jysk mesterskab i par turneringen.
Anne og Hans Chr. blev mestre i klassen A2. men måtte
desværre sende afbud til landsmesterskabet. Det blev i stedet
nr. 2 Bøvl der skulle deltage i landsmesterskabet. De sagde tak
for tilbuddet og vandt mesterskabet. Vi må håbe vi får
chancen en anden gang.
Der trænes fortsat hver fredag fra kl. 13,30 hvis der er nogen
der er interesseret.
Søndag den 21. november er der stor kroket stævne i
Hovborg. Vi står for arrangementet for den årlige
juleturnering der går på skift mellem Hejnsvig, Vesterhede,
Vorbasse og Hovborg. Vi forventer mellem 50 og 60 deltagere
der skal forplejes hele dagen. Alle vores medlemmer skulle jo
gerne spille kroket, så hvis der er nogen der har lyst til at give
en hjælpende hånd med den dag er vi meget taknemlige. Evt.
henvendelse til undertegnede.
På udvalgets vegne
Erik Hansen tlf.: 75396317
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JUL I HOVBORG

Jul i Hovborg
Helt ud i skoven

Søndag den 5. december 2010 kl. 10.00 – 13.00
Vi mødes ved Huset kl. 10,00, hvorefter vi kører ud i
skoven i private biler (så tag din bil med), vi kan i enkelte
tilfælde finde kørelejlighed.
Efter en gåtur i skoven, kan der købes frikadeller og
kartoffelsalat á kr. 20,- pr. person, i ”Nissehuset”.
Hovborg Sparekasse er sponsor til arrangementet.

Med venlig hilsen
HUIF, Husholdningsforeningen, Borgerforeningen og
Venneforeningen
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Å-festen blev en stor succes
Det blev en både stemningsfyldt og festlig aften i teltet ved
søen i Hovborg. Rigtig mange – helt præcis 600 ænder –
var på forhånd solgt og så var der dømt anderæs i
Holmeåen. Åge Jacobsen havde åbenbart været på
træningslejr med sin and – i hvert fald var det hans, der
kom først og dermed vandt han en flyrejse for 2 personer
med Cimber Sterling. På andenpladsen kom HKS, som
vandt Gourmetmiddag på Riberhøj Fiskesø. 3. pladsen gik
til Mette Povlsen, som vandt gavekort til Brugsen på kr.
1.000,-. 4. pladsen gik til Birthe Vad, der også vandt
gavekort til Brugsen på kr. 500,-.
Rigtig mange havde valgt at komme og heppe på ænderne,
så vi siger tusind tak for opbakningen…-
Aftenfesten – ja den var helt ubeskrivelig hyggelig.
Faklerne langs åen og søen tog i mod de små 100
feststemte gæster, som festede den halve nat.
Om der kommer en ny Å-fest ved søen – ja mon ikke der
gør???
Tak til alle der har givet en hånd med for at vi kunne på
denne event på benene.
Festudvalget.
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LOKALRÅD

Landsbyen Hovborg er et skridt videre mod
målet
Hovborg har nu fundet den medarbejder der skal sikre at
landsbyens går fra ide til handling og dermed når et stort
skridt videre mod deres store mål.
Niels Ulrich Ballegaard hedder manden, der er 49 år,
uddannet Cand.merc og selv engageret ildsjæl og far til 4
børn. Niels Ulrich Ballegaard bor i Slagelse.
Niels Ulrich har en omfattende projektlederuddannelse
med i bagagen, hvilket han ser, kan komme Hovborg til
gode. ”I mit seneste job hos Banedanmark, flyttede jeg
et hovedkontor med 100 administrative medarbejdere til
alles tilfredshed på rekordtid. Dette omfattede
samarbejde på rådgivende ingeniører, projektdeltagere,
håndværkere og kolleger, der alle havde en holdning om,
hvor i det nye hus, de skulle sidde. Jeg er med andre ord
vant til at snakke med alle typer mennesker og min force
er at lykkes med tingene på en god måde og med respekt
for de deltagende parters interesser” siger Hovborgs nye
projektleder. ”Det er en af de ting vi i
ansættelsesudvalget lagde meget vægt på” siger Lene
Kamp fra ansættelsesudvalget. ”Det vi nu har brug for er
en person der struktureret kan få vort store projekt i mål,
via et fantastisk samarbejde med først og fremmest
beboerne i Hovborg, men også de mange eksterne
samarbejdspartnere, derfor er det vigtig at vi nu har
fundet manden der også kan begå sig på et forholdsvis
højt forhandlingsniveau, uden at miste fodfæste. ”siger
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Lene Kamp og fastslår, ”vi glæder os rigtig meget til
samarbejdet de næste par år”.
”Da jeg læste stillingsopslaget og talte med en af de
frivillige ildsjæle bag projektet, slog det mig, at jeg vil
være med til at bygge landets bedste landsbyhus. Jeg
bliver inspireret, når der er højt til loftet, og jeg ser altid
muligheder. Disse omstændigheder er helt klart til stede i
Hovborg, hvor et visionært og velbeskrevet projekt nu
skal drives videre og realiseres.”
”Med min brede baggrund fra erhvervslivet vil jeg sikre,
at de bedste kræfter arbejder i samme retning. Det er
mit mål at tilvejebringe de nødvendige midler til, at
Landsbyhuset kan slå dørene op for en flok
forventningsfulde børn i august 2012.” siger han videre
og tilføjer med et smil ”Mon ikke der også vil være en del
forventningsfulde borgere; såvel lokalt som nationalt. Jeg
vil i hvert fald gøre mit til, at projektet bemærkes på
landsplan. Og hvem ved, der står måske pludselig en
delegation fra udlandet og gerne vil se og høre mere om
Danmarks bedste Landsbyhus, indeholdende det absolut
bedste læringsmiljø i Danmark.”
”Der er ingen, der siger, at det bliver let, men det bliver i
hvert fald sjovt. Og jeg glæder mig til det første
spadestik kan tages” slutter Hovborgs nye projektleder
-------------
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Lokalrådet byder Niels Ulrich velkommen til Hovborg og
glæder sig til et godt og konstruktiv samarbejde.
Og her er en hilsen fra Niels Ulrich til HUIF-bladet:
Kære Hovborg borgere
Jeg er den nyansatte projektleder og hedder Niels Ulrich.
Jeg er gift med Signe, og vi har 4 børn i alderen 13 til 20
år. De tre er stadig skolesøgende. Jeg er en ildsjæl og
har altid haft aktiviteter ved siden af mit arbejde. Det
være sig som aktiv civiløkonom eller som
børnebysrepræsentant på Vestsjælland for CISV, der
sender adskillige børn ud i verden hvert år. I dag sidder
jeg i skolebestyrelsen, og vi skal også forholde os til
skolelukninger og højere klassekvotienter.
For mig var det ligesom at komme hjem, da jeg kom til
Hovborg. Jeg er nemlig født og opvokset i en landsby på
Hovborgs størrelse. Min far var brugsuddeler i Egeskov
ved Fredericia, og ”legepladsen” var Brugsens store
grusplads, den tilstødende skov og ikke mindst
landsbyskolens boldbane. Jeg tænker tilbage på den tid
som noget mere rolig – jeg er ikke sikker på, at stress
var ”opfundet”.

17

LOKALRÅD

I den kommende tid vil jeg koncentrere mig om at bringe
landsbyhusprojektet fra skrivebordet og borgermøderne
frem til fundraising og projektledelse, så spaden kan blive
sat i jorden hurtigst muligt. Jeg har allerede haft glæde af
at møde lokalrådet, skolelederen, skolens ansatte og
nogle af jeres dejlige unger i skolegården, og jeg glæder
mig til at møde jer og få en snak ved lejlighed.
På gensyn og venlig hilsen
Niels Ulrich Ballegaard
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VENNEFORENINGEN
SWEET SUE's SOFT JAZZ'n EVERGREENS
I Huset fredag den 28. januar 2011 kl. 20.00

PROFIL
"En dejlig stemme, swingende evergreens og gode kendte jazzmelodier kombineret
med to guitarer, der giver en blød, behagelig, akustisk sound og en stærk swingende
Django Reinhart-rytme i musikken – rigtig godt til at skabe en glad og afslappet
stemning.”
Musikken præsenteres i en uhøjtidelig atmosfære, hvor der også fortælles små
historier om numrene.
De to guitarister er Gudmund Jessen og Kent Illum, begge erfarne jazzmusikere med
flere pladeindspilninger bag sig.
Hertil kommer så Sweet Sue alias Susanne Hauberg, hvis smukke sangstemme
fortolker kendte jazzklassikere og danske evergreens - bl.a. titler kendt fra Leo
Mathiesen, Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, PH.-viser og Liva Veelsange...så det swinger !
Glæd jer til en dejlig aften.
Billetsalget starter i Dagli´brugsen den 15. december, prisen er kr. 100,- (så hvad
med at købe en billet til en julegave).
På gensyn
Venneforeningen
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PRÆMIESPIL

November
1. Præmie:

kr. 200,395 Jes per

2. Præmie:

Heick

Krøgebækvej 9

6682 Hovborg

Jørgens en

Holmeå vej 11

6682 Hovborg

Geis er

Hovborgvej 82

6682 Hovborg

194 Jacob

Kl aus en

Grinds tedvej 44

6682 Hovborg

172 Ma thi lde & Karoli ne

Mikkels en

Holmeå vænget 7

6682 Hovborg

387 Jan

Ha ns en

Krøgebækvej 27

6682 Hovborg

305 Emmy

Magnus s en

Holmeå vænget 29

6682 Hovborg

197 Sa nne

Anders en

Holmeå vej 10

6682 Hovborg

383 Dorthe

Mads en

Høl l undvej 1

6682 Hovborg

297 La ura

6682 Hovborg

kr. 150,90 Agnes

3. Præmie:

kr. 100,48 Cha rl otte

4. Præmie:

kr. 50,-

K. Peders en

Hovborgvej 84

67 Fa mi li en

Sørens en

Holmeå vænget 34

6682 Hovborg

21 Fa m.

Ravn

Lindegå rds vej

6682 Hovborg

Kris tens en

Kros koven 18

6682 Hovborg

La nge Poul s en

Torpet 103

6682 Hovborg

Chri s ti ans en

Tra nebærvej 26 K

6753 Agerbæk

Da hl ma nn

Rugbjergvej 10,

7250 Hejns vig

213 Børge

Mads en

Bal ders bækvej 8

6682 Hovborg

277 Birthe

Ha ns en

Sa nda gervej 11

6682 Hovborg

Wi nd

Gettrupvej 34

6670 Hols ted

241 Bri tta
26 Jette
338 Ca rl Henning
94 Hel ene

64 Mi a

358 Sa ra & Na ya & Ma thi lde Vad Sørens en

Dejrupvej 120

6830 Nr. Nebel

191 El s e

Holmeå vænget 56

6682 Hovborg

Skovs ga ard

*
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LOKALARKIVET

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
holder åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14 – 16 (dog ikke
i skoleferier).
Arkivet holder til på Hovborg skole (på 1. sal over lærerværelset.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I arkivets vedtægter står bl.a.:
”Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier,
billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset
medium, med tilknytning til Hovborg, dets borgere, foreninger,
virksomheder og institutioner i fortid og nutid”.
Hjælp os med at samle Hovborgs historie.
Overvej om ikke dine eller din families gamle papirer og billeder mm.
bør afleveres til arkivet i stedet for at smides ud. Og er du usikker på om
det nu også er noget for arkivet, så spørg os inden du kasserer det.
Har du nogle interessante materialer, som du gerne selv vil beholde, kan
du måske låne os det, så vi kan tage en kopi eller affotografere det.
Måske kan du tænke dig at fortælle om dig selv eller din familie eller
hvad du har oplevet eller hørt om livet her på egnen, så er vi meget
interesserede! … vi er jo alle en del af lokalhistorien!
Vi glæder os til at høre fra dig eller se dig på arkivet.
E-mail: hovborgsarkiv@gmail.com
På arkivets vegne
Henry Petersen (75396257) og Poul Hansen (75396170)
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AKTIVITETSKALENDER

07.11.10 Kl. 19,30 Banko på Kroen, Husholdningsforeningen.
07.11.10 Kl. 09,00 Alle Helgens gudstjeneste i Hovborg Kirke
07.11.10 Kl. 10,30 Alle Helgens gudstjeneste i Lindknud Kirke
12.11.10 Kl. 18,00 Ordinationsgudstjeneste i Ribe Domkirke.
15.11.10 Kl. 19,30 Generalforsamling i Borgerforeningen på Hovborg Kro.
17.11.10 Kl. 19,00 Julehygge i Huset, Husholdningsforeningen.
22.11.10 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
05.12.12 Kl. 10,00-13,00 Jul i Hovborg.
07.12.10 Kl. 19,30 Julekoncert med kirkernes kor i Hovborg Kirke.
08.12.10 Kl. 19,30 Julekoncert med kirkernes kor i Lindknud Kirke.
15.01.11 Januarfest, Borgerforeningen
28.01.11 Kl. 20,00 Jazz koncert i Huset med Venneforeningen.
20.03.11 KL. 10,30 til ca. 13,00, Gymnastikopvisning.
22.05.11 Konfirmation i Hovborg Kirke.
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til
aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 75 39 64 68 eller Susanne
Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 21 i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER

Fredag den 19. Nov.

2010
Blad udkommer i uge 48

2011
Fredag den 21. jan.
Blad udkommer i uge 5
Fredag den 18. febr. Blad udkommer i uge 9
Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13
Fredag den 22. april Blad udkommer i uge 18
Fredag den 20. maj
Blad udkommer i uge 22
Fredag den 22. juli
Blad udkommer i uge 31
Fredag den 19. aug. Blad udkommer i uge 35
Fredag den 23. sept. Blad udkommer i uge 40
Fredag den 21. okt.
Blad udkommer i uge 44
Fredag den 18. nov. Blad udkommer i uge 48
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