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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 27. maj 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. 4              37. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk


4 

 

Foråret er i fuld gang og de forskellige sommeraktivite-

ter er i gang, eller tæt på at være opstartet.  
 

Tennisbanen bliver snart klargjort. Vi har valgt at fastholde det meget 

lave kontingent, for forhåbentlig at få lidt mere aktivitet på banen. 

Det kunne være godt hvis lidt flere vil prøve kræfter med tennisspillet. 

Kontingentet for en sæson er 100 kr. for voksne og 50 kr. for unge un-

der 16 år, medlemskabet betales til Magnus. 

Vi er for tiden ved at arrangere forårssjov med temaet ”Action”, i 

samarbejde med LGU og Støtteforeningen for Holmeåskolen, det bli-

ver helt sikkert en fornøjelig weekend, med overnatning fra fredag d. 

29 til lørdag d. 30 april, for en masse børn, se meget mere om dette i 

næste blad. 

Festudvalget er for tiden i fuld gang med at arrangere byfesten, se 

mere herom andetsteds i bladet. Har du lyst til at hjælpe med byfe-

sten, skal du endelig sige til, vi har behov for hjælpere til mange for-

skellige opgaver, så der er helt sikkert noget for enhver aldersgruppe. 

I den forgangne periode har vi haft 

arbejdsdag ved Klubhuset, fredag 

d. 8 april, hvor vi fik lavet en masse 

fornuftige ting. Toiletter og gangen 

blev malet. Klubhuset og boldrum-

met blev rengjort og opryddet. 

Området omkring tennisbanen og 

petanquebanerne blev ordnet 

samt der blev kørt omkring 50 tons 

gammelt tennisgrus væk.  

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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Mange tak til alle hjælperne. Vi 

mangler dog stadig at få malet træ-

værket på klubhuset og fodbold-

omklædningen, så hvis der skulle 

være én eller flere som har lyst til 

at hjælpe med dette når vejret er 

lidt mildere, så hører vi meget ger-

ne fra jer.  

Husk at bruge jern- og alu contai-

nerne placeret på Nøragervej 4 ved 

Augustin Smede & VVS. På den må-

de er i også med til at støtte HUIF. 

HUIF’s store ”byfest-grill” kan igen i år lånes til arrangementer og 

fester i området, hvis foreningen ikke selv skal bruge den. Det er 

gratis, men til gengæld forventer vi, 

at grillen afleveres senest dagen 

efter brug. Ligeledes er det en be-

tingelse, at grillen gøres ren inden 

afleveringen.  

Grillen skal bookes ved at ringe til 

mig på 4160 1134. 

Thomas Nørager Matthesen 

NYT FRA HUIF 
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BYFEST UGE 26 
Byfestplanlægningen er i fuld gang og det bliver en forrygende by-
fest i år. Reservatdysterne er sat på standby, og i stedet arbejdes 
der ud fra et tema:  

Det skal være sjovt og hyggeligt for alle. 
 

I byfestudvalget arbejdes der på netop at opnå dette, og selvom 
programmet først kommer ud næste gang så kan vi godt løfte sløret 
lidt for ugens forløb her: 

Tirsdag: Det velkendte bankospil 

Onsdag: Familieaften for hele byen med grillstegt svinekam, og 
musik i teltet. 

Torsdag: Det store Hovborgløb med 5 km, 10 km og halvmaraton. 

Fredag: Fodboldturnering, tilmeldingen er åben for hold til senior, 
old boys eller veteran. Fest for de unge om aftenen. 

Lørdag: Det bliver en forrygende dag med aktiviteter i løbet af hele 
dagen, brunch, kagebord, fysiske udfoldelser, musik, Clifford og Hein 
fra X Factor kommer og spiller, samt fest i teltet lørdag aften. 

Der vil ikke være nogen aktiviteter søndag, men vi håber selvfølgelig 
stadig at se en masse hjælpere til oprydning m.v. 

 

Skulle du have lyst til at hjælpe er velkommen til henvende dig til 
Anni eller John: 

Anni Poulsen: 2097 1796 

annipoulsen@live.dk 

 

John Nielsen: 6178 3383 

jahovborg@gmail.com  

BYFEST 

mailto:annipoulsen@live.dk
mailto:jahovborg@gmail.com
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Hovborg El-service 

v. Bo Nørgaard 

 

Aut. El-installatør 

Tlf: 2484 3456 

 

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

Alle former for el-arbejde udføres. 



9 

 

 

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 vel-
kommen. 

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.  

Venlig hilsen 
Styregruppen  

(Børge, Gitte, Noa og Kirsten) 

LOKAL RÅDET 
HOVBORG 

mailto:Gitte@hovborg.net
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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  

Onsdag d. 6. april 2016 blev der afholdt generalfor-
samling i Hovborg husholdningsforening.  

 
Den nye bestyrelse konstituerede sig således: 
 

 Formand:            Hanne Fogh-Madsen. 
 Næstformand:   Hedvig Thøgersen. 
 Kasserer:             Jytte Ehmsen. 
 Sekretær:            Inger Sørensen. 
 Øvrige:                 Jytte Pedersen. 
 Suppleanter:       Ingse Jørgensen og Annette Birkholm. 

NYT FRA HUIF 

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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KROKET 

Kroket turneringen starter 2 maj. Da vi jo alle bliver ældre og der ikke 

har været tilgang af nye spillere, har vi i år valgt kun at melde tre hold 

i turneringen. Vi er godt nok 16 spillere hvilket er nok til 4 hold, men 

så skal alle være disponible hver gang, så vi har i stedet valgt at spille 

lidt på skift. 

2 – 3 nye spillere søges derfor så vi atter kan komme op på 4 hold. Der 

trænes tirsdag og torsdag. Hvis man vil se kampe, spiller 1. holdet  

mandag aften og de 2 øvrige hold tirsdag aften eller eftermiddag. 

PETANQUE 

Her er der absolut mangel på spillere idet der så godt som ingen be-

nytter banerne. Banerne er nu klargjort men de skal benyttes for at 

blive optimale. Der skal helst være mindst ½ cm. løst grus ovenpå så 

evt. huller fra kuglerne kan planeres ud. For at få det kræves der at 

banerne slæbes over jævnligt og det bliver de jo kun hvis de bliver 

benyttet. Der ligger nogle kugler i kassen for enden af banen. Så bare 

gå i gang. Det er gratis at benytte banerne. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxN-jlJPMAhUCG5oKHWXbBOwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.petanque-generation.fr%2Ftutoriel%2Fchoisir-ses-boules-de-petanque%2F&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNG1W0me
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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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Nyt fra Huset´s Venneforening 
 

Vi kommer på besøg for at sælge medlemskort i ugerne 

20, 21 og 23. 

Tag godt mod vores sælgere (bestyrelserne for Huset 

og Venneforeningen). 

Der bliver udtrukket 2 fl. Vin på 4 af medlemskortene og 

vinderne bliver offentliggjort i HUIF bladet. 

 
 
 

 

Efter generalforsamling i Husets Venneforening 

Består bestyrelsen af:  
Susanne Ringlebjerg tlf. 21 62 18 73 
Majken Egeback tlf. 23 44 33 80 
Ragnhild Knudsen tlf.40 89 73 90 
Tove Larsen tlf. 41 61 15 70 
Dagny Boysen tlf. 42 19 90 53 
Eva Burkal tlf. 61 54 25 27 
Karin Kamp tlf. 26 73 83 44 
 
Vi er meget interesseret i at få forslag til arrangementer 
og står til rådighed med hjælp til møder o.l. i Huset. 

Venneforeningen formål er at afholde arrangementer til for-
del for Huset 

 

VENNEFORENINGEN 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsdX_iZPMAhUDBiwKHZzlCVwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.martinus.dk%2Fda%2Fkosmos%2Fkosmos%2F1982%2Fkos1982-02-029.php&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEpxJytNkSvb68
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FITNESS 

 

Hovborg Fitness inviterer til 

  

Tirsdag den 10. maj 2016 

kl. 19:00 i Huset i Hovborg 

Alle nuværende instruktører, og dem der kunne tænke sig at 

blive instruktør, er meget velkomme.  

Formålet med mødet er at evaluere den afsluttede sæson 

og planlæge efterårets sæson. 

Vi håber at se mange på denne hyggelige aften. 

Bestyrelsen i Hovborg Fitness 
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KUNSTFORENING 

 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. 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Stillingsopslag 
 

Går du med en drøm om at blive redaktør, - så er det NU. 
Susanne ønsker at stoppe i HUIF-bladets redaktion, derfor søger vi 
hendes afløser. 
Du skal kunne håndtere en computer, og hvis du har kendskab til 
Publisher, vil det være en fordel for dig. Vi er 2 redaktører, der hjæl-
per hinanden med bladene, så det er ca. 5 blade pr. år man hver 
skal lave. Der ud over er der annoncesalg mv. omkring nytår. 
Tror du dette er noget for dig, er du meget velkommet til at kon-
takte: 
Formand: Thomas Matthesen 4160 1134 
Redaktion: Susanne Alexandersen 3012 8697 
 Randi Boisen 4021 6461 

http://holmeaakunstforening.dk/drop-aftener/
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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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Torsdag d. 14. april afholdt Hovborg Brugsforening general-
forsamling, hermed uddrag fra formandens beretning. 
 

Dette er Hovborg brugsforenings å rsberetning nr. 106. 
2015 hår været et å r med månge udfordringer, hvilket også  fremgå r åf 
å rets resultåt – konkurrencen er benhå rd og der må  kæmpes om kun-
derne, og om omsætningen. 
Å rets driftsresultåt er på  -18.137 kr., hvilket er 63.402 kr. ringere end 
sidste å r. 
Brugsen hår i 2015 håft en omsætning på  i ålt 12.387.718 kr. – som er 
fordelt på  butiksvårer på  8.672.217 kr. og en omsætningen på  benzin 
og diesel på  3.715.501 kr. mån kån derved endnu engång konståtere åt 
omsætningen hår været fåldende det sidste å r. 
Hovborg Dågli´ Brugs hår åktiver for i ålt 5.062.279 kr. og en egenkåpi-
tål på  3.467.266 kr. som jo er på virket åf å rets resultåt.  
Resultåt er stærkt på virket åf en presset åvånce på  butikkens omsæt-
ning og en fåldende butiksvåreomsætning. 
Bestyrelsen er ikke tilfreds med å rets resultåt og der er derfor også  
iværksåt en håndleplån for Dågli Brugsen, der skål være med til åt sik-
re øget omsætningen på  dågligvårer igen, men det er også  på  tide åt 
rå be vågt i gevær overfor byens befolkning – hvis mån virkelig ønsker 
åt beholde en indkøbsmulighed i Hovborg, er det også  vigtigt åt støtte 
op om den brugs vi hår – er der noget mån ønsker ånderledes, må  mån 
tåge åffære og ytre sig. 
Håndleplånen drejer sig bl.å. om synliggørelse viå Fåcebook og sms, 
med gode tilbud, konkurrencer og årrångementer, der er med til åt få  
kunderne til åt komme ind i butikken. Såmtidig er der gjort forånstålt-
ninger til åt opnå  en bedre ståndård i butikken, bl.å. er der blevet målet 
og der er kommet nye hyldeforkånter op, så  butikken er blevet mere 
tidssvårende. Det håndler i høj gråd også  om åt involvere de ånsåtte og 
især de unge medårbejdere i, åt gøre en ekstrå indsåts. 
 

Bestyrelsesarbejdet i år 2015 
Et åf de vigtigste områ der er dog til stådighed åt holde øje med udvik-
lingen i vores Dågli´ Brugs og den fåldende omsætning hår bl.å. gjort, åt 
vi hår været nød til åt se på  hvåd vi kån gøre bedre fremådrettet.  
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Vi forsøger fremådrettet åt tilpåsse brugsen forbrugernes ønsker og be-
hov, og vi vil rigtig gerne diålogen med kunderne, bl.å. ved kunde invol-
verings møder, som vi plånlægger åt åfholde igen. 
I Dågli` Brugsen kån vi mærke åt mårkedet hår ændret sig, hvilket der 
også  tydeligt kån ses på  å rets omsætning, såmtidig bliver der solgt flere 
tilbudsvårer og billigere vårer med mindre åvånce. Konkurrencen er 
benhå rd, Brugsen kån ikke overleve, hvis kunderne kun køber den liter 
mælk, eller den påkke gær de hår glemt. 
Vi hår i Hovborg en Dågli´ Brugs som vi er stolte åf, nemlig en moderne 
butik, gode medårbejdere, og månge kunder der støtter op om brugsen – 
men de t er også  rigtig vigtigt, for kun sammen er vi stærke! 
 

Fremtiden i Hovborg Brugsforening! 
Vi kån desværre ikke spå  om fremtiden…! Men e t er sikkert, det bliver 
ikke nemmere åt drive en Dågli´ Brugs i Hovborg, hvis ikke vi ålle støtter 
op om den brugsforening vi hår, og håndler lokålt. 
Hovborg er en by med månge ældre, der er åfhængig åf åt kunne håndle 
lokålt, hente medicin o. lign., men brugsen kån ikke overleve, hvis det 
kun er de ældre der gør deres håndel lokålt – vi hår brug for de unge og 
børnefåmilierne også .  
Brugsen vil gerne gøre meget for åt være åttråktiv for kunderne – men 
der skål god åfsætning til åt håve frisk frugt og kød i butikken.  
Så  vi kån endnu engång kun opfordre dig til åt være med til åt sætte dit 
præg på  brugsen - ved åt sige din mening, komme med dine ideer og din 
kritik – til uddeleren, personålet eller bestyrelsen. 
Hvis brugsen ikke kender dine ønsker – kån brugsen heller ikke imøde-
komme dem.  
 

Så brug Brugsen og husk åt vi hår et slogån, der siger: 
 

En stærk brugs gir Hovborg styrke!  
– men kun såmmen er vi stærke! 

 
 
 
Hele beretningen kån læses på  Hovborg.net. 
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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 
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HOVBORG KIRKE 

Gudstjenesteplan maj 
 

Dato Hovborg  

Kirke 

Lindknud 

Kirke 

Brørup gl. 

Kirke 

Johannes- 

kirken 

1. maj 
5.s.e.påske 

  9.00µ MS 
11.00µ MS 

9.00 
BB 

5. maj 
Kr. himmelfart 

9.00 
BB 

 10.30 
KFM 

9.00µ AME 
11.00µ AME 

8. maj 
6.s.e.påske 

 10.30 
KFM 

9.00µ MS 
11.00µ AME 

 

15. maj 
Pinsedag 

9.00 
AME 

10.30 
AME 

10.30 
MS 

 

16. Maj 
2. pinsedag 

 9.00 
MS 

 10.30 
MS 

22. maj 
Trinitatis 

10.30 
MS 

9.00 
MS 

10.30 
AME 

 

29. maj 
1. s.e. trin 

 10.30 
BB 

 9.00 
BB 

5. juni 
2. s. e. trin 

9.00 
MS 

 10.30 
MS 

 

µ : Konfirmation 

 AME: Anna Marie Erbs 
BB: Bente Bramming 
MS: Morten Sørensen 
KFM: Knud Fensteen Madsen 
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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 

Konstitueret sognepræst  
Bente Bramming 
 

Tlf. 75 19 80 32 
bbr@km.dk  

Fra april og henover sommeren har jeg fornø-

jelsen af at fungere som vikarierende præst i 

sognene Brørup, Lindknud og Hovborg. Jeg har 

indtil nu brugt min teologiske uddannelse i for-

skellige andre sammenhænge både i forhold til undervisning, turisme 

og kulturarv og senest som inspektør på Ribe Kunstmuseum.  Det har 

alle været områder, som har været spændende og optaget mig meget. 

Ikke desto mindre har der altid ligget et ønske hos mig om at virke som 

præst. Det er et privilegium nu at kunne virkeliggøre det, i første om-

gang i Åstrup og i jeres pastorat. Jeg er gift med Torben Bramming og 

har tre sønner i alderen fra 17 til 22. Vi har siden 2003 boet i Ribe, 

hvor vi i salmedigteren H.A. Brorsons bispegård, Taarnborg har etab-

leret et lille center til udbredelse af kendskabet til Brorson. 

 
 

Kirkekaffe i Lindknud Kirke  

Lindknud menighedsråd har besluttet at tilbyde kirkekaffe efter de tid-

lige gudstjenester kl. 9 søndag morgen. 

Det giver kirkegængere og kirkebetjening en mulighed for at få en 

hyggelig snak over en kop ståkaffe, inden alle igen 

begiver sig ud i søndagen med, hvad den nu måtte 

byde på. 

mailto:bbr@km.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP1fuP95LMAhXDQJoKHZQUBfoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fvektor-2742244&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNG9cS91Ov-EJzhuYSoTWNRF6vvVgw&ust=14
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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. 11. maj: Anna Marie Erbs 

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

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

Duo Askou//Andersen i Brørup Gl. 

Kirke tirsdag d. 24. maj 
 

D. 24. maj kl. 19:30 byder Brørup Gl Kirke på koncert med Violini-
sten Hanne Askou og akkordeonisten Frode Andersen. De vil spille 
danske og nordiske salmer, sange og folklore i egne nyfortolkede ar-
rangementer. En del af satserne er hentet fra duoens CD ” en forårsnat, 
tidigere valgt som Ugens CD på DR P2 . Sopranen Anne Mette Bal-
ling medvirker tillige ved denne koncert. 
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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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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 
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HOVBORG KIRKE 

Brørup-Lindknud - Hovborg Pastorat  
indbyder til  

Sogneudflugt til Kongernes Jelling 

Torsdag d. 9. juni 2016 
Afgang: Brørup fra Johanneskirken kl. 12 

Lindknud Kirke kl. 12.20 

Hovborg Kirke kl. 12.40 

 

Kl. 13.45-14.30 Guidet rundvisning i Kongernes Jelling. 

Kl. 15.30  Kaffe og kagebord på restaurant Hopballe Mølle. 

Begge steder er der tid på egen hånd, inden turen går  

hjemad ad sommerlige veje.   

 Vi forventer at være tilbage mellem kl. 17.30 – 18.  

Tilmelding senest d. 2.juni til Erling Skovsgaard 

tlf. 21 12 00 24 - mail:  e.skovsgaard@gmail.com 

På glædeligt gensyn: Hovborg Menighedsråd, Erling, Eva og Jette. 

mailto:e.skovsgaard@gmail.com
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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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HOVBORG KIRKE 

Forårskoncert  med The Ho-Li  Choir  
 

ENYA  
 

The Ho-Li Choir  –  Hovborg- og Lind-
knuds kirkekor synger til daglig sal-
mer i lange baner. Salmer er der na-
turligvis også salmer på programmet, 
i år alle fra Weyse’s Morgen- og af-
tensange. 
 
Men ellers bliver den irske sanger og sangskriver Enya temaet for 
årets forårskoncert. Enya henregnes ofte under genren New Age mu-
sik, en musikstil som har en meditativ/indadvendt karakter. Hendes 
stil er meget personlig, og altid meget stemningsfuld. Den er derfor 
meget brugt som filmmusik, fx er flere af hendes numre med i Ring-
enes Herre-filmene. Hun har sunget på 10 forskellige sprog, herun-
der, japansk, latin, donegal (en irsk dialekt) og loxian (et kunstsprog, 
lavet af hendes tekstforfatter, Roma Ryan). 
 
Men siden 1980’erne har hun også komponeret stribevis af internatio-
nale hits. Enya’s musik er lavet i lydstudiet; hun indsynger stemmer-
ne i hundredevis af gange oven i hinanden, og opnår derved en helt 
særlig sound. Det er lidt af en udfordring for et kor at gå i gang med, 
men vi håber på god hjælp fra kirkerummene - og lydanlægget . 
 
Ved koncerten medvirker naturligvis også kirkernes korskole, som 
tæller 5 piger fra 3-4 klasse, som vil synge sange fra Sigurd Barret’s 
bibelhistorie. 
 
Af hensyn til korenes øvning åbnes dørene først kl. 19.10 
 
Der er  fri entré til koncerterne,  som finder sted: 
 

Tirsdag  d. 31. maj kl. 19.30 i Hovborg Kirke 

Torsdag d. 2. juni kl. 19.30 i Lindknud Kirke 
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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
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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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.    
 

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.  
  

BØGEVANG 
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Maj  2016 

PRÆMIESPIL 

1. Præmie: kr. 200,-     

109 Hanne Grove Hovborgvej 69 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

133 Karl Johan Rasmussen Engparken 8 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

237 Brian Rohde Hovborgvej 71 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

338 Carl Henning Christiansen Tranebærvej 26 K 6753 Agerbæk 

312 Ingerlise Bech Holmeåvænget 44 6682 Hovborg 

154 Lisbeth Pedersen Hovborgvej 84 6682 Hovborg 

132 Ingrid Nielsen Høllundvej 6 6682 Hovborg 

197 Sanne Andersen Holmeåvej 10 6682 Hovborg 

276 Ernst Vase Baldersbækvej 14 6682 Hovborg 

217 Holger Christensen Bakkevej 6 7250 Hejnsvig 

363 Mads Kamp Larsen Holmeåvej 4 6682 Hovborg 

40 Johannes Vingborg Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg 

14 Oluf Andersen Baldersbækvej 28 6682 Hovborg 

78 Birgith Holdesen Balderbækvej 25 6682 Hovborg 

55 Marianne Madsen Krøgebækvej 30 6682 Hovborg 

301 Gitte Olsen Grindstedvej 23 6682 Hovborg 

281 Michael Ravn Lindevej 9 6682 Hovborg 

279 Else Brøgger Hovborgvej 67 6682 Hovborg 

117 Dorte G. Engkvist Kroskoven 10 6682 Hovborg 

335 Lilly Andersen Krøgebækvej 32 6682 Hovborg 

191 Else Skovsgaard Holmeåvænget 56 6682 Hovborg 

263 

Mille & 
Mette Povlsen Erhvervsvej 1 6656 Brørup 

207 Nicolaj Starup Hansen Holmeåvænget 25 6682 Hovborg 

399 

Birgitte & 
Jesper Ramsgård Holmeåvænget 36 6682 Hovborg 
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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.  

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. 
 

 

AKTIVITETSKALENDER 
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2016 
 

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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