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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326 
Fest : Anni Poulsen 2097 1796 
Fitness : Sebastian Leerskov 3131 1094 
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 : Dorte Olsen 3022 6052  

 
Redaktion : Susanne Alexandersen 3012 8697 
 : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 15. april 2016. 

 
 Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71 

og 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

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

 
brianogsusanne@mail.dk 
randiboisen@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 :Thomas Matthesen 4160 1134 
 :Morten Lindgaard 2442 7703 
 :Mads Kristensen 6175 4613 
Kasserer :Elin  Schmidt 3112 7599 
 :Kurt Vad Sørensen 3030 1401  

   Nr. 3              37. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk
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Siden sidst har der været generalforsamling i HUIF hvor der deltog ca. 25 

personer, Morten Lindgaard blev genvalgt og derudover blev Mads Kristen-

sen valgt. Forretningsudvalget har efterfølgende konstitueret sig og poster-

ne er fordelt som følgende: 

 

Formand: Thomas Nørager Matthesen 

Næstformand: Morten Lindgaard  

Sekretær: Mads Kristensen 

Medlem: Kurt Vad Sørensen 

Tilknyttet kassere: Elin Schmidt  

 

Jeg synes, det er meget positivt når vi ser nye 

ansigter tage del i det frivillige arbejde i for-

eningen, og det er derfor rigtigt godt at der er to nye tilknyttet til forret-

ningsudvalget. Derudover er Birgitte Schneider trådt til som ny formand i 

fitness. Jeg vil gerne opfordre til, at man giver de frivillige, der alle gør en 

stor indsats for foreningen, et skulderklap uanset om det er nye eller gamle 

frivillige. 

Fredag d. 8. april arrangerer vi en arbejdsdag i HUIF hvor vi håber, at mange 

frivillige har lyst til at hjælpe med at få ryddet op, trimmet grene mv. Så om-

rådet også fremover tager sig pænt ud. Se mere anden steds i bladet. 

Snart er udeaktiviteterne i fuld gang, kroket, fodbold, cykling og tennis. Fest-

udvalget er i fuld gang med at forberede byfesten, der løber af stablen i uge 

26. Derudover er der jo som altid, gang i fitness og billard indendørs.  

        Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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Arbejdsdag HUIF 

Fredag d. 8. april er der arbejdsdag i HUIF, hvor vi gerne vil have 

hjælp til, at få frisket klubhuset og området ved tennisbanen op. Vi 

håber at så mange som muligt har lyst til at hjælpe. 

Vi starter kl. 15 med kaffe og kage, og vi slutter kl. 18, herefter er 

HUIF vært med en grillpølse. 

Opgaverne er overordnet: trimning af grene og oprydning omkring 

tennisbanen, rengøring og maling af klubhuset, samt andet opryd-

ning.   

Vi håber at se en masse hjælpere.  

Vel mødt, HUIF 

PS ved massivt regnvejr udsættes arbejdsdagen. 

NYT FRA HUIF 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBS 

Vi har fået ny kasserer. Det er Elin Schmidt. Der er blevet oprettet en 

mail, man kan benytte, hvis der skal sendes noget til hende som kas-

serer. 

Elin Schmidt 
Kroskoven  16 
6682 Hovborg 
Tlf 3112 7599 

HUIF.kasse@gmail.com  

mailto:HUIF.kasse@gmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4g53E9c_LAhVhG5oKHZTUAq0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spilxperten.com%2Fnyheder%2FGratis-paaske-penge-hos-Betsafe-og-Mermaid-5106.aspx&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=
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Generalforsamling 2016. 
Onsdag d. 6 april i Huset kl. 19,00. 

 
Dagsorden. 

 Valg af dirigent 
 Valg af skriftefører 
 Valg af stemmetæller 
 Formandens beretning 
 Fremlæggelse af regnskab 
 Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrel-

sen i hænde, senest d. 1 april. 
 Valg af bestyrelse: Efter tur afgår Hedvig Thøger-

sen og Pia Eugster (Pia ønsker ikke genvalg).   
 Edith Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
 Valg af suppleant  
 Valg af revisor 
 Eventuelt. 

 
Foreningen er vært ved kaffe med brød. 
Husk at medbringe en pakke til det traditionelle bankospil 
efter generalforsamlingen. 
Kom og gør din indflydelse gældende. 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHxe3gw4bLAhVMhywKHVA6BisQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fskraeppebladet.dk%2Fblad%2F2014-09%2Faktiviteter%2Fforfatteraften-banko-og-julefrokost%2F&psig=AFQjCNGomUwwxx-Ok4n
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Hovborg El-service 

v. Bo Nørgaard 

 

Aut. El-installatør 

Tlf: 2484 3456 

 

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

Alle former for el-arbejde udføres. 
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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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Landsbyfestival i Hovborg 2016 

         
Så er vi begyndt at varme op til Landsbyfestivallen, som i år finder 

sted den 19. og 20. august, så I kan godt glæde jer allerede. Forenin-

ger og institutioner var samlet til 1. planlægningsmøde forleden. 

Der kommer til at ske mange spændende ting og hele hovedgaden 

bliver igen en stor markedsplads om lørdagen (gerne meget større 

end sidste år.) 

Vil I selv have en bod, eller kender I nogen der vil have en bod så 

skynd jer at tilmelde til Gitte på  Gitte@hovborg.net. 

Kender I nogle der gerne vil have en bod med fødevarer et andet sted fra i regionen, 

så sig endelig til, vi vil også gerne have flere der handler med gode produkter de 

fremstiller. Men alle boder er mere end velkommen. 

Fredag er der igen friluftsgudstjeneste og festlig aften ved Brugsen. Vi 

har flere spændende tiltag på bedding allerede, dem hører I om i bla-

det senere.  

 

LOKAL RÅDET 
HOVBORG 

                 Venlig hilsen 
Styregruppen (Børge, Gitte, Noa og Kirsten) 

mailto:Gitte@hovborg.net
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Udnyt dit ejerskab.  

Som medlem af Coop kan du 

komme og gøre din indflydelse 

gældende !!! 

Mød derfor op til 
 

Hovborg Brugsforenings 

Generalforsamling 

Der afholdes 

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19.30,  

i Fyrstuen på Hovborg Kro.  

Dagsorden iflg. Vedtægter. 

Efter generalforsamlingen serveres et  

let traktement. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for  

Dagli´Brugsen, Hovborg 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp4aT22MrLAhWnPZoKHSunAqcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lyngebrugs.dk%2F&psig=AFQjCNHEzjO-K0LcplvSW5ikl-rEx03z-w&ust=1458406280346491
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Der afholdes blomsterdag i Dagli´ Brugsen. 

Søndag d. 10. april , kl. 10 - 14. 

Bestyrelsen vil være vært for en kop kaffe. 

 

 

 

 

 

CYKELUDLEJNING 

Lej en cykel til dine gæster 

Hvis I gerne vil vise Jeres gæster rundt i omegnen ved Hovborg her i foråret og 

sommeren, så kan det godt lade sig gøre på cykel – også selvom der ikke er 

cykler nok i carporten. 

Hovborg cykeludlejning har et specialtilbud i år til byens borgere, hvor der 

gives 30% rabat på udlejningsprisen i forhold til turistprisen, som er 75,- kr. 

for voksencykler og 50,- kr. for børnecykler. 

Bestil gerne cyklerne et par dage i forvejen. Cyklerne udleveres på Balders-

bækvej 21 ved Naturudstillingen på det ønskede tidspunkt. 

Ved bestilling kontaktes Jane Lorentsen tlf. 40 51 38 83 eller Børge Nielsen 20 

32 82 65 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj40-r-msvLAhXlZpoKHWbbB6wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foverspring.dk%2Fadvarsel-de-bortf%25C3%25B8rer-og-s%25C3%25A6tter-din-cykel-i-skammekrogen-hvis-ikke%2F&bvm=bv.11
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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www.goerdingsmed.dk 

Laurids Schmidt tlf. 29 26 56 50  
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LOKALARKIVET 

Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved 

Mindestenen 

Onsdag den 4. maj kl. 19.00 

Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen de faldne allierede solda-

ter fra anden verdenskrig, netop dér, hvor et fly styrtede ned i 1944. 

Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale ved borgme-

ster Egon Fræhr. 

Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende og inte-

ressant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg; foredraget begynder kl. 

20.00. 

Hovborg Lokalarkiv står for dette arrangement i Huset. I år er det lyk-

kedes os at få oberst B. Højgaard Jensen til at komme og holde fore-

drag. Aftenens foredragsholder er regimentschef  for Jydske Dragon-

regiment og har rigtig meget at fortælle. Han har i en lang karriere i 

Forsvaret og har bl.a. også gjort tjeneste i udlandet. Aftenens tema er: 

”Efterkrigstiden i Danmark” Det bliver en meget spændende  aften, 

som forventes at slutte kl. godt 21. 

Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 40,00. 

Som arrangør af aftenen håber Hovborg Lokalarkiv på at se mange 

gæster den 4. maj kl. 20.00. 

M.v.h. 

Flyverhjemmeværnet og Hovborg Lokalarkiv. 
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U6 drenge og piger  
Onsdag 16.30 – 17.30 i Lindknud  
Træner: Kasper Frandsen og Henriette Voss Hansen   
Pris 300 kr.  
U7 og U8 drenge og piger  
Onsdag 16.30 – 17.30 i Lindknud  
Træner: Kim Rehmeier  
Pris 300 kr.  
U9 drenge og piger  
Onsdag 16.30 – 17.30 i Lindknud  
Træner: Carsten Pedersen  
Pris 300 kr.    
U-5 til U8 drenge og piger  
Fredag 13.15-14.15 (for børnehavebørn) 
Fredag 14.30-15.45 i Hovborg  
Træner: Kurt Vad  
Piger 10-14 år  
Tirsdag 17.00-18.00 i Lindknud  
Træner: Alex Didriksen  
Pris 300 kr.  
Damer  
Mandag og onsdag 18.30-20.00 i Lindknud  
Træner: Jan Erik Hansen  
Oldboys  
Kontakt Alex Didriksen 25541795 for nærmere info.  
50+ Turnering  
Kontakt Niels Kristian 20328371 for nærmere info  
 
Alle børnehold starter i uge 14. Vi glæder os til at se nye og gamle spil-
lere! 
Damer starter træning onsdag den 9. marts  

FODBOLD 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPFjcTIlMcCFcGRcgodb-wKDg&url=http://www.thestickerfamily.dk/OB7/teenagedreng-med-fodbold/&ei=omHDVePsBMGjygPv2Ktw&bvm=bv.99556055,d.bGQ&psig=AFQjCNHEyO-6nFuSRM5l
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHj_t7IlMcCFWHucgodTLgOQw&url=http://www.thestickerfamily.dk/M8/mor-med-fodbold/&ei=2mHDVfGOHOHcywPM8LqYBA&bvm=bv.99556055,d.bGQ&psig=AFQjCNFWHdZ7wTczb93eiJ3D96k3
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://ostemad.files.wordpress.com/2009/02/fodbold-hmif1.jpg&imgrefurl=http://ostemad.wordpress.com/2009/02/&usg=__ifRYRnSkcNZ9EpLEmk5BcKySUjs=&h=417&w=388&sz=45&hl=da&start=1&sig2=orlGSguucdAhgfFYNy8Xiw&um=1&tbnid=mJzf9-
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KUNSTFORENING 

BØRNE RAKU-LERKURSUS 
På dette lerkursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, 
hvor der laves forskellige figurer, vaser, skåle, fade osv. af ler. 
1. dag: Lertingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgen-
de  2. dag: Tingene glaseres og dekoreres, hvorefter de bræn-
des udenfor og lægges i savsmuld. Tilsidst skrubbes tingene rene for 
sod og det færdige resultat kan beundres og tages med hjem. 
 

 Dato: lørdag d. 16. april og lørdag d. 30. april. 
 Tidspunkt: kl. 10.00 – 13.00 
 Underviser: Anita Moesgaard Nielsen 
 Pris: Medlemmer 240 kr. / ikke-medlemmer 300 kr.  
 (Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn). Derudover skal der 
 købes ler og glasur. (10 kg. ler koster 160 kr.) 
 

Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Tilmeldingen er bindende og skal ske inden torsdag d. 14. april. 
Henvendelse til kurset til Anita på telefon 21 49 39 14 eller mail: ani-
tamnielsen@gmail.com 
 

TEGNEAFTENER 
Kom og øv tegning med Hanne Ernst, som guider og vejleder dig i teg-
neteknikker. 1.aften arbejdes der med temaet; dyr i sort/hvid (kridt, 
kul, sort, hvid akrylmaling) på lærred eller male papir. 2. aften arbejdes 
der med temaet; Træer på malepapir, tynd akrylmaling maling. 3. af-
ten arbejdes der med at tegne. 
Medbring gerne egne tegneredskaber, hvis du har. 
 

 Dato: tirsdage  d. 29. marts, d. 5. april.  
 Tidspunkt: kl. 18.30 -20.45 
 Underviser: Hanne Ernst 
 Pris pr. gang: 100 kr. for medlemmer. / 120 kr. for ikke- med
 lemmer. 
 Antal deltagere: Der skal være minimum 6 deltagere for at 
 holdet oprettes. 
 

. 

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

UNIKA SMYKKER  
På kurset er der mulighed for at lave unikasmykker med ens 
eget personlige præg. Vi laver fingerringe, vedhæng og ørenringe. Vi 
arbejder med sterling sølv, bronze, kobber, messing, titan, gerne kom-
bineret med gummi, læder, perler, rav og andre materialer. 
Vi bliver inspireret af moden, kataloger og mine modeller, materialer 
kan købes på stedet. 
 

 Tid: Lørdag den 2. & 9. april. kl. 9.30-15.30 
 Sted: Dorthe Ribers eget værksted, Tingbjergvej 1, Okslund, 
 6650 Brørup 
 Pris: Medlemmer 480 kr. og ikke-medlemmer 600 kr.  
 Derudover kommer tilkøb af materialer, som er meget individu-
 el. En sølvfingerring koster f.eks. fra 45 kr. og opefter. 
 

Spørgsmål: Har du spørgsmål eller ønsker til kurset så ring til Dorthe 
Riber på tlf. nr.: 76608066. Har du spørgsmål vedr. tilmelding eller 
lignende så kontakt Jane Lorenzen på mail: jane-lorenzen@Jubii.dk 
eller telefon 40513883. 
Medbring: forplejning, evt. smykketænger, skævbider m.m. hvis du 
har det. (Dorthe har også værktøj, som I kan låne). 
Antal deltagere: Der skal være minimum 6 deltagere for at holdet op-
rettes. 
Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. 
Sidste tilmelding d. 20. marts. Tilmelding er bindende. 
 

NYE RAKU KURSER I 2016 
Der er mange interesserede til vores RAKU kurser. Derfor har vi fået 
vores dygtige underviser, Dorit Knudsen, til at komme hele 4 gange til 
Holmeå Kunstforening i 2016. 
Raku-brænding er en gammel japansk brændingsteknik, som består af 
flere processer, hvor der modelleres, brændes, afkøles og afvaskes. 
På vores kurser, som typisk forløber over to dage, starter vi med den 
første dag at modellere figurerne. På anden dagen glaseres figurerne og 
brændes i vores RAKU tønder udenfor ved 1000 grader. Efter bræn-
dingen kommer lertingene over i savsmuld, hvor de køles af. Tilsidst 
kan de vaskes af, så de smukke farver ses. . 
 

 
  

http://holmeaakunstforening.dk/nye-foraarskurser-pileflet-og-smykker/
mailto:jane-lorenzen@Jubii.dk
http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/nye-raku-kurser-aar-2016/
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KUNSTFORENING 

Ved RAKU brænding får man helt unikke resultater og man ved aldrig 
helt, hvordan farverne ender med at blive. Så her er et vist element af spæn-
ding og overraskelser. 
 
 1. kursus: 28. februar og 13. marts 
 2. kursus: 3. og 17. april (står allerede i vores program som  RAKU 
3. Er næsten fuldt booket) 
 3. kursus: 4. og 18. september 
 4. kursus: 9. og 23. oktober 
 Tidspunkt: Alle dage er fra 10.00 -16.00 
 Materialer: kan købes på kurset. 160 kr. for 10 kg ler (det er,  hvad I 
når at bruge, hvis I er flittige). Glasur efter forbrug. 
 
Antal deltagere: Der skal være minimum 8 deltagere for at kurset oprettes. 
Pris: Medlemmer 480 kr. og ikke-medlemmer 600 kr. 
Underviser: Dorit Knudsen  
Medbring: mad og drikke. Varmt tøj 
Tilmelding og betaling: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Til-
melding er bindende. Tilmeldingsfristen er 10 dage før kursusstart. 
Henvendelse til kurserne kan ske til Dorit Knudsen på telf. 21722439 og e-
mail: dk@dk-rakukeramik.dk 

 DROP-IN AFTENER 

Kom og vær med til vores Drop-in aftener i Holmeå Kunstforening. 
Der afholdes 2 aftener, hvor vi med en eller flere kreative aktiviteter vil hyg-
ge os med dem, som kommer forbi.  
 
 Dato: 28. april kl. 19.00- 20.30.  
  Temaet vil være doodeling. 
 Dato: 12. maj. kl. 19.00-20.30.  
  Temaet vil være landart, hvis vejret tillader det. 
 AFTENERNE ER GRATIS. 
 
Drop-in aftenerne vil også fungere som et åbent værksted, hvor der vil være 
mulighed for at benytte vores faciliteter og værktøj. Du vil kunne få ideer og 
inspiration fra andre deltagere og ikke mindst hyggeligt samvær. Tag dit nu-
værende arbejde med – er det striktøjet, færdiggørelsen af dine smykker, 
patchwork, billeder, syning og lign. – ja, du bestemmer. 
På aftenerne vil der være en lille planlagt aktivitet, hvor der vil være en fra 
bestyrelsen som tovholder. 

http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
http://holmeaakunstforening.dk/drop-aftener/
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Tusind tak for den flotte opbakning til op-
visning i Lindknud hallen  

 

Lørdag den 5. marts havde vi fornøjelsen af at lukke dørene op til en fan-
tastisk opvisning, hvor alle vores aktive gymnaster og dansere fik lov til 
at vise hvad de havde lært af nye tricks, spring og serier gennem sæso-
nen. Der blev taget rigtig godt imod dem alle, med store klap salver fra 
de mange opmødte publikummer hvilket også gav mere gejst i gymna-
sterne så de rigtig sprudlet af energi og glæde. 
 
Efter opvisningen var der mulighed for at nyde en kop kaffe, et stk. kage 
og noget aftensmad i hallen eller oppe i klubhuset hvilket rigtig mange 
benyttede sig af mens Diskotek Fly spillede op til dans for alle der havde 
lyst til at få brændt lidt mere energi af. 
 
Vi vil også gerne sige tak til de mange frivillige hjælpere som hjalp os i 
løbet af dagen og aftenen det er skønt af så mange bakker op om det.  
 
Vi glæder os til næste sæson, hvis du skulle gå med en lille hjælpe træ-
ner eller træner gemt inde i dig så sig endelig til vi kan altid bruge flere 
hænder – kontakt Gitte Dalsgaard 26 61 29 02 for mere info. 
 
Hvis du har ris eller ros i forbindelse med opvisningen hører vi også ger-
ne fra dig på ovenstående nr. 
 
Mange hilsner fra Gymnastikudvalget i Lindknud. 

LINDKNUD G&U 
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 Vestergade  2D - 6600 Vejen 
 Tlf. 75 36 00 22 
 www.ugeavisen.dk 

Man-tors 9-16 

Fredag 9-15 

Adresse: Fællesvirke 7, 6670 Holsted - Tlf: 7539 2911 - Email: jr@holstedslagtehus.dk 
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Hovborg/Lindknud fodbold 

Fodbolden ruller snart udendørs igen, oldboys herrer og senior da-

mer har påbegyndt træningen, motionsfodbold for alle over 15 år til 

99½ år foregår sammen med oldboys hver onsdag kl 18.30 – 20.00 

på Hovborg stadion. Senior damer fra 16 år til 98½, træner på Lind-

knud stadion hver onsdag fra 18.00 til 19.30. Mød endelig op til god 

motion og socialt samvær. 

Ungdomsafdelingen starter efter påske med træning for piger år-

gang 2005 til 2003, tirsdag d. 5 april kl. 17.00 – 18.00  på Lindknud 

stadion. Træner Alex Didriksen tlf. 25541795 

Børnehavebørn, piger og drenge, fra 4 år til 6 år træner onsdage på 

Lindknud stadion kl. 16.30 til 17.30. Første gang onsdag d. 6 april. 

Trænere Henriette Hansen og Kasper Keller. Tlf. 61708194 

Drenge og piger fra 7-10 år træner hver onsdag på Lindknud stadion 

fra kl. 16.30 – 17.45. Første gang onsdag d. 6 april. Trænere U-7 og 

U-8 Dorthe Jørgensen tlf. 21638737, Kim Rehmeier tlf. 25431666, 

Frederik Dalsgård Hansen tlf. 26612902. U-9 holdet trænes af Kar-

sten Pedersen tlf. 52390432. Alle disse årgange træner samtidig, da 

der kan være afbud fra en af trænerne i ny og næ, ligeledes kan der 

spilles kamp i de sidste 20 minutter, hvor alle årgangene evt. blan-

des. Trænerne er alle  på trænerkursus inden opstart, så de er klar 

med nye friske initiativer og spændende træningsøvelser. 

 

FODBOLD 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://ostemad.files.wordpress.com/2009/02/fodbold-hmif1.jpg&imgrefurl=http://ostemad.wordpress.com/2009/02/&usg=__ifRYRnSkcNZ9EpLEmk5BcKySUjs=&h=417&w=388&sz=45&hl=da&start=1&sig2=orlGSguucdAhgfFYNy8Xiw&um=1&tbnid=mJzf9-
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Fredagstræning foregår på Hovborg stadion, dette er et ekstra træ-

ningstilbud til alle piger og drenge i alle årgange. Bussen kører fra 

Holmeåskolen kl. 14.22 og børnene modtages ved busholdepladsen 

i Hovborg af en af trænerne. Der trænes indtil kl. 16.00, hvor børne-

ne afhentes af forældrene. I den netop afsluttede vintersæson har 

der været 16 til indendørs træning i dette tidsrum. 

Børnehavebørn afhentes i Regnbuen kl. 13.00 til fodboldtræning, 

desværre har vi ikke mulighed for at afhente i Lindknud børnehave, 

så der må forældre selv sørge for transport, hvis det er muligt. Bør-

nehavebørn træner indtil kl. 14.00 og bringes derefter tilbage til 

Regnbuen. For alle de yngste årgange er der stævner på oppusteli-

ge baner, hvor de spiller kampe mod andre i samme årgang. 

Fredagstrænere er Jørgen Jørgensen tlf. 75396319, Dorthe Mathe-

sen tlf.29453875 og Kurt V. 30301401 

Vi glæder os sommer sæsonen 2016 og til at se en masse fodbold-

spillere m/k. Fodboldudvalget 

FODBOLD 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://ostemad.files.wordpress.com/2009/02/fodbold-hmif1.jpg&imgrefurl=http://ostemad.wordpress.com/2009/02/&usg=__ifRYRnSkcNZ9EpLEmk5BcKySUjs=&h=417&w=388&sz=45&hl=da&start=1&sig2=orlGSguucdAhgfFYNy8Xiw&um=1&tbnid=mJzf9-
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIl76_98_LAhUKEJoKHZpjA7wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.karin-lisbeth.dk%2Fprivate%2Ff%2Ffodbold.htm&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNE1apQh7uVdZtnXpxMBZ18tV0jukw&u
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Støt  

Kræftens Bekæmpelses indsamling 

søndag d. 3. april 2016 
 

Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til 

at hjælpe, bedes du kontakte                                          

Dagny Boisen    tlf. 7539 6164 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE 

HUSK - HUSK - HUSK 

Billeder søges altid. 

Vi i redaktionen er ALTID interesseret i at modtage billeder der kan bruges i 

bladet. 

Enten som forside, eller som stemningsbilleder inden i bladet. 

Det behøver ikke kun at være fra arrangementer 

der har været, men også fra vores skønne natur i 

og omkring Hovborg. 

Med venlig hilsen Susanne & Randi 

NYT FRA REDAKTIONEN 
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Dame og herre frisør 

Nørregade 7  

6670 Holsted 

Tlf. 7539 2102 
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Sognepræster: 
 
Morten Sørensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  moso@km.dk 
 
Anne Marie Erbs 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf: 20 56 36 56 
Email: amer@km.dk 
 
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, 
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende sogne-
præst. Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret, 
Østergade 29a, Brørup, hverdage (undtagen mandage)  
kl. 9.00-12.00 eller tlf 75 38 12 62 
****************** 
Graver: 
Graverstillingen er ledig i april måned 

HOVBORG  
KIRKE 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM1Nz-98_LAhUGMZoKHVMEDawQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fest-tips.dk%2Fclipart%2Fpaaske%2Fpages%2Fpaaske-7010.htm&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNFJ3Tlg25VTVj9vtxk
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HOVBORG KIRKE 

Gudstjenesteplan april 
 

Dato Hovborg 
Kirke 

Lindknud 
Kirke 

Brørup gl. 
Kirke 

Johannes- 
kirken 

28. marts 
2. påskedag 

9.00 
JBR 

  10.30 
JBR 

3. april 
1.s.e. påske 

9.001 
AME/MS 

  10.301 
AME/MS 

10. april 
2.s.e. påske 

 9.00 
MS 

10.30 
MS 

 

17. april 
3.s.e. påske 

10.30 
MS 

9.00 
MS 

14.00 
BB 

 

22. april 
Bededag  

10.002* 
MS 

  10.30 
KFM 

23. april 
Lørdag 

 10.002* 
MS 

  

24. april 
4.s.e. påske 

9.00 
KFM 

10.002* 
MS 

 9.002 AME 
11.002 AME 

1. maj 
5.s.e. påske 

  9.002 MS 
11.002 MS 

9.00 
BB 

5. maj 
Kr. himmelfart 

9.00 
BB 

 10.30 
KFM 

9.002 AME 
11.002 AME 

8. maj 
6.s.e. påske 

 10.30 
KFM 

9.002 MS 
11.002 AME 

 

 

                                                           
1
 Indsættelse af barselsvikar Morten Sørensen 

2
 Konfirmation 

ME: Anna Marie Erbs 
HN: Helle Nørby 
JBR: Jette Bendixen Rønkilde 
BB: Bente Bramming 
MS: Morten Sørensen 
KFM: Knud Fensteen Madsen 
 
* Kirkekoret medvirker 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwish_Pq98_LAhWnYZoKHRRCBLIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.yggenyk.dk%2Fwiki%2FIdeer_til_P%25C3%25A5skefrokost&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNFJ3Tlg25VTVj9vtxk_JcDmF
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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HOVBORG KIRKE 

Koncert i Lindknud Kirke: 

Christian Alvad 

 Torsdag d. 28. april kl. 19.30 

- Fri entré - 

Christian Alvad 
 

Christian Alvad er en erfaren komponist og mu-
siker, og er anerkendt som en af landets bedste 
akustiske guitarister. Hans sidste 4 album er alle 
blevet nomineret ved DMA Folk, sidst i nov. 
2015 Alvads karakteristiske melodiske guitarspil, 
solidt plantet i den nordiske tradition, men med 
rødder i folk, gospel og blues og med inspiration 
fra alle musikkens verdenshjørner, er altid ble-
vet kvitteret med flotte anmeldelser herhjemme 
som i udlandet. Christian Alvads koncerter er kendetegnet af den tætte kontakt 
med publikum, ikke mindst i kraft af hans humoristiske og billedskabende intro-
duktioner som stimulerer fantasien hos lytteren og åbner døren til musikkens 
univers. Han har spillet utallige koncerter herhjemme, både solo og med Tøbrud, 
samt solokoncerter i udlandet, bl.a Madrid, Paris, New York, Chicago, Detroit. 
Han har boet i de franske Pyrenæer i 5 år og hentet masser af inspiration fra det 
frodige katalanske musikmiljø. De fleste herhjemme har sikkert desuden også 
gennem årene hørt hans musik til TV-programmer, ikke mindst indenfor doku-
mentar, historie og natur.  Han arbejder også som producer og komponist, pri-
mært med musik til europæiske TV kanaler.  
Mange kender også Christian Alvad fra hans mere end 25 årige samarbejde med 
Niels Hausgaard. De to har nyligt afsluttet en lang turné i foråret 2009 sammen 
med Signe Svendsen. Han har desuden gennem hele sin karriere arbejdet som 
underviser på universiteter, højskoler, kurser, workshops mm. Han har udgivet 
sin musik på flere etablerede selskaber (Medley, EMI, GMC, Gyldendal, WH og 
Fønix) og musikken eksisterer på forlag over hele verden, (blandt mange: cd'en 
Cafe del Mar: 20th Aniversary med bl.a Jean Michel Jarre, Vangelis, Vollenwei-
der). Samtidig har han som komponist indgået i mange andre sammenhænge, og 
er desuden repræsenteret med melodier og satser i en lang række udgivelser, 
herunder højskolesangbogen. 

http://kulturskolerinordjylland.dk/wp-content/uploads/Chr.jpg
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Sangstafet i Hovborg Kirke 

 
Sangaften omkring den nye højskolesangbog 

 

Onsdag d. 6. april  kl. 19.30 

 
Mette-Marie og Lærke Merrild Nielsen 

 har valgt aftenens sange 
 

HOVBORG KIRKE 

Koncerter i Hovborg og Lindknud Kirker: 

Torsdag d. 28/4 kl. 19.30:  Christian Alvad, Lindknud Kirke 

Tirsdag d. 31/5 kl. 19.30: The HoLi Choir, Hovborg Kirke 

Torsdag d. 2/6, KL. 19.30: The HoLi Choir, Lindknud Kirke 

 

Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl 19.30: 

Onsdag d. 6. april : Mette-Marie og Lærke Merrild Nielsen 

Onsdag d. 11. maj: Anna Marie Erbs 

Torsdag d. 8. september: Bodil Riber Jensen og Lars Hvelplund 

Torsdag d. 13. oktober: Tine Vingborg m. familie 

http://www.krak.dk/p/mette-marie+merrild+nielsen/56436947?search_word=mette+marie+lindknud


36 

 

KIRKEBIL 
 

For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kir-
kebil til alle gudstjenester i Hovborg Kirke.     
   
Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg  
Kirke, kan kirkebilen benyttes til pastoratets øvrige    
kirker.         
      
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:  
 
           Brørup/Holsted Taxa 
         tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76 
 
        senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende 
           søndag. 

                               
 Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

Babysalmesang  

Beklager tastefejlen i det forrige blad, men babysalmesang fort-
sætter igen i april – Nærmere bestemt mandag den 4. april kl. 9.30 i 
Hovborg kirke. For yderligere information kan kirkesanger og baby-
salmesangsleder Majbritt Skovbjerg kontaktes (mail: majbrittskov-
bjerg@hotmail.com eller telefon 53 32 39 00). 

- Der er fri entre og alle er velkomne  

mailto:majbrittskovbjerg@hotmail.com
mailto:majbrittskovbjerg@hotmail.com
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HOVBORG KIRKE 

Brørup - Lindknud - Hovborg Pastorat 

  planlægger 

Sogneudflugt til Kongernes Jelling og 
Hopballe Mølle 

 
Torsdag d. 9. juni 2016  

Program for turen og  

tilmeldingsfrist bekendtgøres senere. 

Hovborg Menighedsråd. 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 

 

 

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS 

Bent mobil 20204025 - Peter mobil 2020 4025 

Østermarksvej 20 - 7250 Hejnsvig - 75 33 56 30 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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Indsættelse 
Morten Sørensen indsættes af Anna Marie Erbs som vikar for Helle Nørby søn-
dag den 3.april ved gudstjenesterne kl. 9 i Hovborg og kl. 10.30 i Johanneskir-
ken i Brørup. Begge steder er menighedsrådene vært ved et let traktement, 
hvor der er mulighed for at hilse på Morten. Bemærk at den planlagte gudstje-
neste i Lindknud kirke denne søndag udgår. 

 

Præstenation af barselsvikar 

Mit navn er Morten Sørensen og jeg er 29 år og pr. 1 april ansat som vikar un-
der Helle Nørby Jensens barselsorlov. Jeg kommer oprindeligt fra Rødding, 
hvor jeg boede indtil 2008. Min familie bor stadig hernede, så jeg kender eg-
nen særdeles godt og ved, at der i denne del af landet er en nær forbindelse 
mellem kirke og sogn. Jeg er nyuddannet, men gennem de seneste tre måne-
der har jeg været ansat som konstitueret sognepræst i Lintrup, Sdr. Hygum og 
Hjerting pastorat her i Malt provsti. Det er en stor glæde, at jeg kan få lov til at 
fortsætte mit virke som præst i denne del af landet.  

Mens jeg læste teologi på Aarhus Universitet var jeg 
samtidig medlem af menighedsrådet ved Skt. Johan-
nes kirke, en stor bykirke med mange ansatte og fri-
villige. Jeg har således både prøvet kræfter med kir-
ken på landet og i byen, og mine erfaringer herfra 
glæder jeg til at bringe i spil i Brørup, Lindknud og 
Hovborg. Det er en tid med mange forandringer, 
men jeg vil gøre mit ypperste for at sikre, at I under 
vikariatet fortsat vil få den samme gode kirkelige 
betjening, som I hidtil har været vant til. Som jeres 
sognepræst står jeg til rådighed både i glæde og 
sorg, ved de store familiebegivenheder, men også 

indimellem er kirken åben for dem, der søger den.  

Jeg er single og bruger min fritid på løb, cykling, svømning og vandring. I som-
meren 2013 var jeg ude og gå Caminoen i Spanien, en tur på ca. 800 km. Det 
var en meget stor oplevelse Derudover bruger jeg tiden sammen med familie 
og venner, går lidt i haven eller læser en god bog.   

Morten Sørensen 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Konfirmation i Hovborg kirke fredag den 22. april kl. 10.00: 

Årets konfirmander er: 

 

Konfirmation i Lindknud kirke lørdag den 23. april kl. 10.00: 

Årets konfirmander er: 
Camilla Johanne Kaalund Nielsen 
Casper Keller Frandsen 
Freja Bundgaard Skjøth 
Iben Marie Raaby Daley 
Karen Houmark 
Line Risbøl Osther 
Oliver Hygum Olsen 
Melanie Rahr  
René Holst Andersen 
Senia Dorow Mensel 

Konfirmation i Lindknud kirke den 24. april kl. 10.00: 

Årets konfirmander er: 
Henriette Voss Hansen 
Julie Agnes Balsgaard Pedersen  
Michele Schøneberg Andersen 
Natasja Friis Pedersen 
Steffen Sørensen  

Telegrammer 

I dagene op til konfirmationen kan telegrammer på eget ansvar læg-
ges i postkassen ved graverbygningen ved Hovborg kirke og Lind-
knud kirke, og på selve konfirmationsdagen kan de afleveres til gra-
verne på graverkontorene. 

Amalie Didriksen 
Andezelika Anna Strzeliczyk 
Anne Burkal Nielsen 
Emma Nørgaard 
Lasse Sørensen 
Laura Kousgaard Pedersen 
Mareusz Stanistaw Strzeliczyk 
Nadien Aarnink 
Søren Fogh-Madsen 
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HOVBORG KIRKE 

Himmelske Dage – København den 5.-8. maj i år 

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at 
komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret mu-
sik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en 
nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til Køben-
havn i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København 
vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber 
af stablen. 

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som 
af nogen sikkert vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert 
tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til ho-
vedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet navnet 
”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, 
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremti-
dens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger. 

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre 
By i København, som udgøres af den gamle middelalderby. Nytorv er cen-
trum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og 
nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på 
opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutio-
ner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde 
på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt om-
kring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folke-
møde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og 
for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften. 

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/
himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige pro-
gram vil blive offentliggjort primo marts. 

http://www.facebook.dk/himmelskedage
http://www.facebook.dk/himmelskedage
http://www.himmelskedage.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHisKDncvLAhXEB5oKHSTQBZ0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kaerbyskolen.skoleintra.dk%2FInfoweb%2FIndhold%2FPSC%2FSkyen%2FSkyen.htm&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNGs


44 

 

Forårs sjov i Lindknud hallen 

Fredag d. 29 april  til lørdag d. 30 april 

LGU, HUIF og Holmeåskolens støtteforening arrangerer overnat-

ningsweekend i Lindknud hallen, med udfordringer og konkurren-

cer i de rekreative områder og på stadion. Vi skal spise, dyste, se 

film og have det sjovt sammen. Vi skal sove sammen i hallen med 

medbragte krammedyr, bamser m.m. Vi skal spise morgenmad 

sammen. Den eneste hemmelighed er temaet vi skal arbejde på og 

more os med. Arrangementet er gratis at deltage i og gælder for 

alle børn fra førskolen til og med 6 klasse. Alle børn i Hovborg og 

Lindknuds skoledistrikt er velkomne, uanset om i går i Holmeåsko-

len, friskole eller andet. Yderlige oplysninger om tilmelding kommer 

på skoleintra, sedler i postkassen og på Hovborg net. 

Mvh. LGU. HUIF og Holmeåskolens støtteforening. 

Der indkaldes til møde i nær fremtid om arrangementet, vi skal bru-

ge en masse hjælpere, ideer til tema m.m. Man kan henvende sig til 

Jan tlf.75388234, Thomas tlf.41601134, Dorthe tlf. 29453875  

HUIF, LGU, STØTTEFOR. 
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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BØGEVANG 

 

Onsdag den 30. marts kl. 13.00 – 16.20       
Besøg på Trapholt for at se de huse, som borgere i Vejen og 5                                          
andre kommuner har strikket dele til. Pris 100 kr.  
 
Onsdag den 6. april kl. 14.00 – 16.00     

Dilettant i Lindknud – i mange år blev der fast spillet dilettant hvert år. 
Henning Sørensen (tidl. pedel på Lindknud Skole) har samlet materiale 
om dette. Han fortæller og viser billeder fra disse år. 

Onsdag den 13. april  kl. 14.00 – 16.00  

Spilledag . Brætspil, kort og Wii findes frem. Måske er vejret     også til 
petanque 

Onsdag den 20. april kl. 14.00 – 16.00      

 Generalforsamling. Se dagsorden andetsteds her i bladet.                           

Onsdag den 27. april kl. 14.00 – 16.00                       
Spændende fortælling, hvor Birte Hansen og Lissi Schmidt fra Bække 
vil vise billeder og berette om deres vandring på pilgrimsruten El Ca-
mino.    
 
Onsdag den 4. maj kl. 11.00 – 16.30 
Tur til Varde. Vi skal se Varde Miniby og Varde by og Otto Frellos bille-
der, På vej til Varde gør vi stop til en sandwich. Kaffekurven findes 
frem senere på dagen. Tilmelding senest mandag den 2. maj pris 100 
kr. 
Onsdag den 27. april kl. 14.00 – 16.00                       
Spændende fortælling, hvor Birte Hansen og Lissi Schmidt fra Bække 
vil vise billeder og berette om deres vandring på pilgrimsruten El Ca-
mino.    
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BØGEVANG 

 

GENERALFORSAMLING  PÅ BØGEVANG 
 

Onsdag den 20. april kl. 14.00 – 16.00 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab ved kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til brugergruppen. På valg er Tove Tarp, Margrethe Storm 

og Inger Marie Kyed. 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af bilagskontrollanter samt suppleant hertil. 
9. Evt 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i 
hænde senest onsdag den 13. april. 
 
##################################################### 
 
Nu er vores tirsdagsgymnastikhold med Margit Poulsen slut for i år.                                                                                                                   
Men hele året er der mulighed for at træne i motionsrummet under Bø-
gevang, hvis man er pensionist.  
Margit vil være i motionsrummet de første par tirsdage i april fra 
kl. 9.30 for at vejlede i brugen af vores maskiner.  
Petanquebanen kan selvfølgelig også bruges. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ze_YncvLAhUjJJoKHdLbBKkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alexandrahus.dk%2Fordinaer-generalforsamling-8%2F&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNHHYTtswYmFi7krNKYWkMMJR7k
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FERIETUR MED BØGEVANG 
 
I mange år har Bøgevang arrangeret en ferietur i uge 34.  
Også i 2016 er der mulighed for at deltage i en sådan tur. Denne gang 
skal vi bo på Hobro Vandrehjem og så udforske egnen her. Det nøjag-
tige program er ikke færdigt endnu. 
Vi kører i lejet bus med Preben Olesen som chauffør, og der er plads 
til 26 i alt.  
Mange har været med i flere år, men der er bestemt både hjerterum og 
husrum til nye deltagere. 
Prislejet for de 4 dage er omkring 2500 kr. med alt betalt undtagen 
drikkevarer – kaffen er dog med.  
Vil du vide lidt mere om disse ture, så ring til Elisabeth 29722507 og 
få en snak.  
 Sidste år gik turen til Tønder og grænselandet – her kan du læse dag-
bogsuddrag fra 2 af dagen: 
 
Mandag d. 17 august  kl. 9 startede  19 Personer i bussen med Pre-
ben som chauffør og Elisabeth/ Kirsten som rejseleder på årets udflugt   
Det småregnede lidt hele vejen sydpå, første stop var formiddagskaf-
fen ved Hjerpsted, som vi drak i bussen  Videre til Højer Mølle hvor 
guiden Anne Marie Overgård tog os med op på loftet hvor hun fortalte 
om møllen og om de gamle redskaber der. Derefter fik vi pølser fra ” 
Marsk Pølser ” dvs. 8 forskellige pølser samt medister med rødkål og 
varm leverposteg, så vi blev mer’, end mætte ” Resterne”- som der var 
en hel del af  - blev pakket i køletasken til senere frokoster.  Vi gik 
derpå rundt i møllen, så udsigten selv om det var meget diset, senere 
gik vi en kort tur i Højer og så bl.a. Kiers gård. Videre i bus ud til slu-
serne ved Vidåen, hvor guiden fortalte om stormfloderne og digernes  
tilblivelse og  betydning. Var til sidst en tur omkring Rudbøl og så en 
grænsesten lagt ned midt i vejen, hvor midten af vejen er landegræn-
sen. 
 

BØGEVANG 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPgOuG-c_LAhXoIpoKHcCUCKIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skjoldhoej.dk%2Fskjoldhoejkollegiet%2Fkollegiet%2Fbusser-og-natbusser%2F&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNF7
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BØGEVANG 

 
Ved 4- tiden tog vi afsked med guiden, og turen gik gennem Møgel-
tønder til Tønder vandrehjem, hvor vi blev indlogeret. 
Fik en lækker aftensmad med dessert på husets regning Det var ikke 
bestilt, men det havde køkkenet misforstået – derfor denne service. 
Senere var vi en del, der gik en tur i Tønder by inden aftenkaffen og 
sengetid. 
Tirsdag den 18. august bød på en heldagstur syd for grænsen. Kl. 9 
blev vi hentet af vores guide Ivar Gram fra Sort Safari. Han fulgte os 
hele dagen. Vi kørte gennem Tøndermasken, der er en del af 
”Nationalparken Vadehavet”. Marsklandet er meget frodigt og har et 
rigt fugleliv. Vi så mange majsmarker, vindmøller og tage med sol-
celler – majsen anvendes til biogas. Første stop var ved ”Roter Hau-
barg – en nordfrisisk marskgård fra det 17. århundrede. Bolig, stalde 
og lade er dækket af et meget højt pyramideformet stråtag. Taget er 
fast forankret til tykke stolper, således at det i tilfælde af stormflod 
bliver stående, selvom murene vælter. Gården huser i dag restaurant 
og museum. Vi fortsatte så til Friedrichstadt – Nordens Amsterdam – 
en smuk by ved floden trens udmunding i Ejderen. Byen der med sin 
retvinklede gadestruktur, kanaler og gavlhuse minder om en typisk 
hollandsk by. 

Der finders mange trossamfund i byen, derfor bliver den også kaldt 
tolerancebyen. Vore medbragte frokost indtog vi i en lille skov mel-
lem P-plads og kanal. Det var meget idyllisk og hyggeligt, selvom det 
regnede lidt i starten. Efter frokosten var vi på byvandring. Så kørte 
vi 15 km mod øst til Bergenhusen. En idyllisk landsby, der ligger i 
landskabet mellem floderne Trenen og Ejderen. Byen der har 655 indbyggere 
kaldes også storkelandsbyen. Der er ca. 20 storkereder placeret på 
tage og pæle. De fleste reder var beboede. Guiden havde kikkerter 
med, så vi kunne komme tæt på storkene.Efter spadsererturen i den 
hyggelige by,  kørte vi tilbage til Tønder Vandrehjem, hvor en dejlig 
middag ventede. 
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April  2016 

PRÆMIESPIL 

1. Præmie: kr. 200,-     
231 Rita Mahler Holmeåvænget 8B 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

59 Bitten Lorentsen Sandagervej 9 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

85 
Mads & 
Anne Nielsen Holmeåvænget 5 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

40 Johannes Vingborg Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg 

400 
Anette & 
Peter Gade Vesterende 43 6261 Bredebro 

219 Emilie K. Pedersen Hovborgvej 84 6682 Hovborg 

317 Christine Bech Høllundvej 9 6682 Hovborg 

301 Gitte Olsen Grindstedvej 23 6682 Hovborg 

280 Gitte Hundebøll Lundgårdvej 80 7250 Hejnsvig 

248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64 7250 Hejnsvig 

160 Lotte Rønne Snorresgade 3 2300 København S 

120 Johnny Madsen Stavnsbjergvej 15 6600 Vejen 

203 Alice Larsen Krøgebækvej 24 6682 Hovborg 

9 Sofie F. Smidt Holmeåvænget 27 6682 Hovborg 

191 Else Skovsgaard Holmeåvænget 56 6682 Hovborg 

148 
Marie Møl-
holm Ramsgård Kroskoven 34 6682 Hovborg 

78 Birgith Holdesen Balderbækvej 25 6682 Hovborg 

298 Sigrid Friis Rønne Snorresgade 3 2300 København S 

228 Frederik Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg 

115 Anette Bech Ravn Lindevej 9 6682 Hovborg 

297 Laura K. Pedersen Hovborgvej 84 6682 Hovborg 

383 Dorthe Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg 

351 Bent Olsen Grindstedvej 23 6682 Hovborg 

360 Ingse Jørgensen Sandagervej 1 6682 Hovborg 
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04.04.16 Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke.  

06.04.16 Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforeningen.  

06.04.16 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

08.04.16 Kl.  15.00 Arbejdsdag i Huset. 

10.04.16 Kl.  10.00 Blomsterdag i Brugsen 

11.04.16 Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke. 

14.04.16 Kl. 19.30 Generalforsamling, Brugsen. 

18.04.16 Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke. 

20.04.16 Kl.  14.00 Generalforsamling på Bøgevang. 

22.04.16   Konfirmation i Hovborg kirke. 

23.04.16  Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke. 

24.04.16   Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud kirke. 

25.04.16 Kl. 9.30 Babysalmesang i Hovborg Kirke. 

26.04.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

28.04.16 Kl. 19.30 Koncert med Thomas Alvad i Lindknud Kirke 

29.04.16 Forårssjov i Lindknud Hallen,  

04.05.16 Kl.  19.00 Mindehøjtidlighed i Klelund Plantage 

11.05.16 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

31.05.16 Kl.  19.30 Koncert Hovborg Kirke, The HoLi Choir 

02.06.16 Kl.  19.30 Koncert Lindknud Kirke, The HoLi Choir 

08.06.16 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

 

AKTIVITETSKALENDER 
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AKTIVITETSKALENDER 

09.06.16.     Sogneudflugt, Brørup-Lindknud-Hovborg Pastorat. 

09.08.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i  Huset.  

19.08.16 Landsbyfestival 

20.08.16 Landsbygestival 

08.09.16 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

13.09.16    Kl. 19.00 Orienteringsmøde ifm menighedsrådsvalg. 

13.10.16 Kl.  19.30 Sangstafet  i Hovborg Kirke 

26.10.16    Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

23.11.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset.   

12.05.17  Konfirmation i Lindknud kirke. 

14.05.17 Konfirmation i Hovborg kirke. 

 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser 
til aktivitetskalenderen meddelt til Susanne Alexandersen  
tlf.: 30 12 86 97 eller til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt.  
mailadresser andetsteds i bladet. 
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Hovborg Vandværk udfører lovpligtig målerkontrol 

 

De er nu 6 år siden, at vandværket opsatte nye vandmålere i hele forsy-

ningsområdet. Derfor er vi i år, ifølge lovgivningen, forpligtet til at teste, 

om målerne stadig er pålidelige instrumenter. Med i alt 310 målere i for-

syningsområdet skal vi minimum nedtage 35 målere for derefter at sen-

de dem til et autoriseret firma til afprøvning. Af de 35 målere er det kun 

3 der må have en afvigelse på mere end +/-4% - hvis dette ikke er tilfæl-

det er vi nødt til at udskifte alle 310 vandmålere i Hovborg. 

Rent praktisk vil Rune Augustin VVS kontakte de adresser, hvor målerne 

skal tages ned til tjek. Det vil ske i perioden fra april til juni. Udskiftnin-

gen vil højst tage ½ time. Vi beklager de gener, som det kan give for de 

enkelte andelshavere. 

For yderlig information kontakt vandværkets formand. 

Børge O. Nielsen -20328265 

VANDVÆRK 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.ferritslevvand.dk/Sider/Billeder/logos/Vandpost&imgrefurl=http://www.ferritslevvand.dk/&usg=__qOodo8yYIA_RkW06B22_u8rWw2c=&h=121&w=88&sz=5&hl=da&start=3&sig2=BBwnbzUU_unV7ln9R6of4A&tbnid=ilFVBw3pL_L8TM:&tbnh=89
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2016 
 

Fredag den 15. april Blad udkommer i uge 17 

Fredag den 27. maj Blad udkommer i uge 23 

Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31 

Fredag den 19. aug.  Blad udkommer i uge 35 

Fredag den 16. sept. Blad udkommer i uge 39 

Fredag den 21. okt.  Blad udkommer i uge 44 

Fredag den 18. nov.  Blad udkommer i uge 48 

INDLEVERINGSFRISTER 
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Alt til bagning og  

dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 

6682 Hovborg 
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