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- Salon for hele familien

Salon
Birthe
v/Birthe Therkelsen
Holmeåvænget 42,
6682 Hovborg

Tlf. 75 39 63 51
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Kom og se vores udvalg
i butikken
Åbningstider:
Mandag - Torsdag kl. 9-16,00
Fredag
kl. 9-15,00
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HOVBORG UNGDOMS- OG
IDRÆTSFORENING
Nr. 2

34. årgang

Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand
Kasserer
Øvrige

:Poul Hansen
:Tove Burkal
:Dorte Povlsen
:Kurt Vad Sørensen

7539
6154
7538
7539

6170
2574
8350
6201

3025
7539
7539
2331
2014
7539

6149
6275
6326
2516
4751
6201

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
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Holger Larsen
Christian Christiansen

Redaktionen

: Ingrid Roed
: Susanne Alexandersen

7539 6317
7539 6501
2426 7694
5151 2822
7516 8197

Stof til næste nummer af bladet sendes

senest fredag den 15. marts 2013
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
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HOVBORG
KIRKE

Sognepræster:
Maj Brit Hvid Christensen
(kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Østergade 21, 6650 Brørup
Tlf.: 75 38 12 62
mbhc@km.dk
Kristen Skriver Frandsen Sognepræst (barselsvikar for
Helle Nørby Jensen) Træffes efter aftale på
præstekontoret Faurskovvej 9, Lindknud, eller kommer
gerne hjem.
Mob. 23 60 76 34
ksf@sognekonsulent.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer,
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende
sognepræst.
Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret i
Brørup tirsdag – fredag kl.9.00-12.00
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Onsdag
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenester marts 2013

Dato

Hovborg Kirke

Lindknud
Kirke

3. marts

10.30KSF

9.00KSF

7. marts

17.00KSF

10. marts

9.00 KSF

17. marts

Brørup gl.
Kirke

19.00*MHC

10.30 KSF
9.00MHC

10.30MHC

22. marts
24. marts

Johanneskirke

17.30 MHC **
9.00MHC

10.30KSF

10.30MHC
19 – ca. 21.30
MHC

27. marts
28. marts
Skærtorsdag

9.00 KSF

10.30 KSF

19.00 MHC***

29. marts
Langfredag
31. marts
Påskedag

10.30KSF

9.00 MHC

9.00KSF

10.30KSF

10.30 MHC

1. april
9.00 MHC

2. påaskedag
7. april

9.00KSF

10.30MHC

10.30KSF

10.30MHC

*Konfirmander medvirker ** Børnekirke *** Påskemåltid inden gudstjenesten

MHC = Maj Brit Hvid Christensen
KSF = Kristen Skriver Frandsen
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HOVBORG KIRKE

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

Fyraftensgudstjeneste
I Hovborg kirke
Den 7. marts kl. 17,00
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NYT FRA HUIF
Vi har ikke helt haft fodslag med hensyn til arrangementer og udgivelsen af
HUIF-bladet. Det er selvfølgelig også svært, da vi også er blad for mange
andre lokale foreninger. F. eks. er
deadline for dette blad den 15. februar, og HUIF’s ordinære
generalforsamling afholdtes den 19. februar. Derfor kan jeg ikke give et
referat fra aftenen, men jeg kan tage nogle pluk fra formandsberetningen og
regnskabet. Så håber jeg du selv var til stede, og med egne ører hørte, hvad
der ellers blev sagt og bestemt. I beretningen nævntes bl. a. :
Vi må kæmpe for at holde gang i alle vore aktiviteter, og specielt
børneidrætten er trængt. Det er meget positivt at vore skolebørn søger
sammen med deres klassekammerater til idræt, men det medfører jo så, at
nogle dyrker idræt i andre foreninger. Og vi har i år måttet opgive badminton
for børn. Vi har stadig mange aktiviteter for børnene, men for at kompensere
for de manglende tilbud har vi sammen med Lindknud GU arrangeret
”Hurlumhej-weekend”, hvor 64 børn havde mulighed for at prøve forskellige
aktiviteter af. Det var en stor succes, og det er aftalt, at Lindknud arrangerer
den næste. Ligeledes støtter vi ”Søndagsfræs”, hvor børn og forældre mødes
til nogle aktive og hyggelige timer. Vi tror nemlig, det er vigtigt, at vore børn
får et tilknytningsforhold til HUIF, og tilsvarende at Lindknud-børnene får
tilknytning til LGU. Dette samarbejde skal sikkert udbygges fremover, og da vi
begge har en dejlig minihal, er det nok mere en fordeling af de ”gode”
træningstider, der afgør, hvor aktiviteten foregår Men det er klart, at vi skal
være forening for alle Hovborg-børn, uanset hvilken skole, de går på!

Men det er også vigtigt at vi samarbejder lokalt med de øvrige foreninger og
finder fælles fodslag i forhold til, hvad vi vil satse på her i Hovborg-området.
Det er vigtigt, at vi gør os klart, hvad det er i alles interesse at arbejde på, så vi
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NYT FRA HUIF
trækker på samme hammel. Også i dagligdagen er det vigtigt at vi
samarbejder. Selv om foreningerne har vidt forskellige formål og interesser,
er det jo i stort omfang de samme mennesker, som vi arbejder for. Rigtig
mange er medlem i flere foreninger, så der er ingen grund til at bekrige
hinanden.
HUIF har en sund økonomi. Der er i 2012 brugt ca. 35.000 kr. til et nyt (brugt)
billardbord og nyt klæde på de øvrige, og HUIF har givet et tilskud til
julebelysningen. Derfor kommer vi ud med balance mellem indtægter og
udgifter. Men når vi tager årets afskrivninger med, slutter vi med et minus
på 103.000 kr. Det virker voldsomt, men det er mest et regnskabsteknisk
problem. HUIF har pt. ca. 345.000 kr. på kistebunden, så jeg synes, at vi har
en sund økonomi. At vi stadig har penge på kistebunden skyldes ikke mindst
festudvalgets sommerfest, hjælpen ved Vorbasse marked, sponsorstøtten
mm. Kontingenterne kan alene ikke dække udgifterne.
Efter 6 år som formand har jeg valgt at trække mig ud af bestyrelsen. Det har
været spændende år, men jeg synes, der skal nye kræfter og ideer til, så
foreningen ikke går i stå. Hvem der vælges ind i forretningsudvalget i stedet
for mig, må I høre en anden gang. De enkelte udvalg er selvsupplerende, og
udvalgsmedlemmerne vælges derfor ikke på generalforsamlingen. Du kan
følge med i, hvem der er formænd for de forskellige udvalg i listen her i
bladet.
Der arbejdes med at afholde en gymnastikopvisning her i marts måned,
sandsynligvis den 9. marts. Vi har fået tilbud om assistance fra nogle
Lindknud-gymnaster, da vi ikke selv har så mange hold at vise frem. Men se
mere her i bladet.
/Poul Hansen
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LOKALRÅD
Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet har inviteret alle Hovborgs foreninger til at mødes om ”fremtidens
lokalsamfund” i Hovborg. Det sker den 4. marts kl. 18-22 i Huset, og vi har
fået konsulent Bent Nicolajsen til at være aftenens ordstyrer. Lignende
projektmøder afholdes også af andre lokalråd i kommunen. Formålet er at
skabe en højere grad af sammenhængskraft i Hovborg og at mødet vil





Skabe forudsætningerne for et mere frugtbart samspil mellem de
forskellige foreninger i byen
Finde løsninger, som gør at foreningerne i højere grad kan samle
kræfterne
Indgå aftalerne om hvordan foreningerne konkret kommer
videre med et bedre samspil

Hvis du arbejder i én af Hovborgs mange foreninger vil vi derfor opfordre dig
til at komme og ”sprudle ideer sammen” med alle de andre foreningsfolk
under kyndig ledelse fra Bent Nicolajsen.
Holmeåekspressen er nu sikret kørsel de næste 2 år af Vejen Kommune. Det
er glædeligt at det visionære transportsamarbejde mellem Læborg, Lindknud
og Hovborg lokalråd får ro til at udvikle sig til gavn for vore mange børn og
unge, der skal transporteres til uddannelsesstederne.
I øvrigt mødes Hovborg Lokalråd jævnligt (hver anden måned) med lokalrådet
fra Lindknud for at tage ved lære af hinanden og inspirere hinanden.
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Vi afholder forskønnelsesdag i Hovborg den 16. marts og håber at mange vil
bakke op om initiativet fra borgerforeningen og lokalrådet. Hovborg Kro står
for beværtningen af deltagerene. Se beskrivelsen andet steds i bladet.

Invitation til møde om de forskellige partiers
landdistriktspolitik.
Til efteråret skal der være valg til kommunalbestyrelserne i Danmark – og
dermed også til Vejen Byråd. Da lidt over halvdelen af Vejen Kommunes
borgere er bosat i landdistrikterne vil vi gerne gøre dette helt klart for de
kommende byrådspolitikere. Det gør vi ved at arrangere et politisk møde med
de politiske partier, som stiller op til byrådet. Arrangør er Fællesrådet for
Landsbysamfund i Vejen Kommune. På mødet vil hvert parti få mulighed for
at redegøre for partiets lokalpolitik for så vidt angår landdistrikternes fremtid
i Vejen Kommune. Mødet afholdes torsdag den 18. april kl. 19-21 på Hovborg
Kro og vi har fået politisk journalist Massimo Grillo fra TV-Syd til at være
ordstyrer. Vi forventer op mod 150 gæster fra hele Kommunens opland - og
her er alle velkomne!

Hovborg Lokalråd
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FÆLLESSPISNING
Fællesspisning
Forældrerådet i Regnbuen og Lokalrådet inviterer til
fællesspisning den 7. marts kl.17.30 i Huset.
Menuen er kylling - karryret med ris. Hovborg Kro giver sponsorat
til maden.
Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år.
Billetter købes i Brugsen.
Drikkevarer købes i Huset.
Der vil denne aften være information om forskønnelsesdagen
den 16. marts.
Forældrerådet i Regnbuen og Lokalrådet.

GYMNASTIK

Gymnastik opvisning i Huset i Hovborg
Lørdag d. 9 marts kl.10
Gymnastikopvisning med Brian og Mortens mor/far børn hold, Dorthe
J. og Dorthe Ms puslingebørn, Susannes dans for sjov holdet. Desuden
er der deltagelse af 3 hold fra Lindknud, hvor der er aktive børn fra
både Lindknud og Hovborg. Desuden vil vores Zumba hold måske vise,
hvordan man også kan få motion.
Husets Venneforening og HUIF
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Virksomheds besøg.
Tirsdag d. 12 marts kl.19,00. Besøg hos vores lokale flagstangsfabrik
DANO MAST. Thomas Thøgersen vil fortælle om fabrikationen af
flagstænger m.m. Dano Mast er den eneste flagstangsfabrik i Danmark
og deres fremstillings måde er unik i Europa. Ud over flagstænger er
fabrikken storleverandør af flag og tilbehør.
Pris 25 kr. incl. Kaffe og kage.
Tilmelding nødvendigt senest d. 10/3 på telefon
75396317 eller 75396089.

27

HOLMEÅSKOLEN
”Etablering af Støtteforening for Holmeåskolen”
Er du forælder, bedsteforælder, nabo eller borger med tilknytning til
Holmeåskolen eller er du bare interesseret i at bakke op om skolen? Så
se her.
”Holmeåskolen - en skole i bevægelse.” står der på skolens hjemmeside.
Dette har vi også set i det store engagement der er blevet udvist i
forbindelse med etableringen af den ny skole i år 2010. Der er sket
mange ting, gamle rammer sprænges og nye traditioner skabes.
Holmeåskolen er en rigtig god skole med en god faglighed, engagerede og
ansvarsbevidste voksne, glade børn og en vigtig brik i vores lokalsamfund.
Dette vil vi gerne bidrage til at gøre endnu bedre.
Vi forestiller os at etablering af en støtteforening til fordel for Holmeåskolen,
kan være med til at give børnene en endnu bedre skolegang. En forening der
kan yde støtte til ekstraordinære aktiviteter for børn i Holmeåskolen, herunder
udflugter, transport og andre aktiviteter til glæde for børnene og til gavn for
det sociale samvær og faglighed i skolen generelt. Desuden kan foreningen
spille en rolle ved afholdelse af arrangementer. Vi forestiller os at
støtteforeningens medlemmer betaler et beskedent årligt kontingent og at der
derudover rejses penge ved et årligt arrangement.
Vil du være med til at bakke op om tiltaget, har du en god idé, konstruktivt
input eller vil du bare gerne vide mere, så kom til et uforpligtende
informationsmøde på Holmeåskolen tirsdag den 12/3 2013 fra 19-20:30.
Venlig Hilsen
Henry og Elisabeth
Forhenværende skoleledere for henholdsvis Hovborg og Lindknud Skole.
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FOTOKURSUS TORSDAGE I MARTS

Har du lyst til at komme til at kende dit kamera lidt bedre,
eller bare at tage nogle bedre billeder, så meld dig til Holmeå
kunstforenings fotokursus.
Vi vil i løbet af kurset gennemgå kameraets funktioner og
indstillinger, komposition af billeder, valg af motiver samt
lettere redigering af billederne i programmet Picasa.
Det hele kommer til at foregå i kunstforeningens lokaler fra
19-21, den 7., 14. og 21. marts.
Prisen er 360 kr. Medl. 280 kr.
Tilmelding efter først til mølle
princippet, (min. 8 deltagere) på
tel.21493914.
Vel mødt!
Henrik Stoustrup, Jacob Jensen og Jens Kamp.
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Hovborg Brugsforening
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling
Onsdag d. 20. marts 2013 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

---------

GÅFOLKET
Sæsonen starter
FØRSTE MANDAG EFTER 2. PÅSKEDAG
Og slutter sidste mandag i september.
I år afgår starten den 8. april kl. 17,00 fra Huset iklædt
tøj efter vejrudsigten og medbringende madpakke med
tilhørende drikkevarer. Turenes længde varierer mellem
3-6 km.
Vel mødt.
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FITNESS

Nyt fra Hovborg Fitness
Fitness har haft en rigtig god sæson i 2012, hvor der er kommet mange nye
medlemmer til, både i Fitness, TeenFitness, SlankeFitness, Zumbadance og
Spincykling. Det er dejligt, at der er masser af liv i Huset fra udøverne både
morgen og aften. Den gode sæson skyldes et stort og engageret hold på i alt
18 instruktører, som gør et stort stykke frivilligt arbejde i Hovborg Fitness –
tak for det!
Instruktørerne prøver hele tiden at udvikle Fitness ved at deltage i kurser. For
øjeblikket satser vi til efteråret på at starte et hold op med Cross Gym.
Desuden vil også gerne kunne tilbyde målrettet Fitness til byens seniorer.
Begge dele håber vi vil lykkes, så tilbuddene kan komme på programmet til
efteråret.
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FITNESS
Vi har netop tilpasset vore priser i Fitness, så storforbrugere af både Fitness
og holdtilbud kan få en rabat ved køb af flere tilbud. Nedenfor ses priserne i
vort takstblad:

Deltagelse, hold mv.
Fitness
Fitness
Fitness 60+ (kl. 6-16)
Spincykling, holddeltagelse
Spincykling, klippekort (forskellige hold)
Teenfitness
Teenfitness + Teenspinning
Zumbadance
Fri deltagelse på flere hold (Spincykling,
Zumbadance)
Fri deltagelse på flere hold (Spincykling,
Zumbadance)
Fri deltagelse på flere hold (Spincykling,
Zumbadance)+ fri Fitness
Fri deltagelse på flere hold (Spincykling,
Zumbadance)+ fri Fitness
Slankefitness
Gæstekort
Nøglebrik (ingen tilbagekøb af Hovborg Fitness)

Periode
½ år
1/1 år
½ år

½ år

Pris
800
1200
500
300
300
300
450
300
800

1/1 år

1200

½ år

1500

1/1 år

2000

1/1 år
1 gang
1 gang for
altid

2000
40
100

12 gange
12 gange
12 gange
12 gange
12 gange

Se i øvrigt vore tilbud med tider til hold træning mv. på www.hovborg.net
Vi ønsker dig god træning!
Bestyrelsen Hovborg Fitness
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Generalforsamling
i Hovborg Husholdningsforening
Onsdag d. 10 april kl. 19,00 i Huset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag. Alle forslag der ønskes behandlet skal
være formanden i hænde senest d. 3 april
Valg af bestyrelse efter tur afgår. Edith Hansen, Inger
Sørensen og Jytte Ehmsen.
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.

Foreningen er vært ved Kaffe med brød.
HUSK at medbringe en pakke til den traditionelle bankospil efter
generalforsamlingen.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Venlig Hilsen
Bestyrelsen.
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REJSEBESKRIVELSE
Hej alle borgere i Hovborg.
Min tur "Down Under" startede hårdt med timer i fly og lufthavne
og med både forkølelse og øjenbetændelse, men dog kom jeg
sikkert herned.
Den første uge blev brugt på at opleve en masse med en gruppe
på 25 mennesker, alle backpackere fra hele verden. Vi oplevede
bla. Operahuset, en buffet i Sydney Tower som drejer rundt hele
tiden, den berømte strand Bondi Beach, vinsmagning ( man skal
lige huske at spytte ud en gang imellem ellers ender man med en
for god lur ) og en del fest blev det også til, det var en fantastisk
uge og jeg fik snakket med flere nationaliteter på den uge end
mine foregående 22 år.
De næste par uger blev bla. Brugt på at tage dykkerkursus, flytte
rundt på nogle forskellige hostels og møde en masse andre
mennesker at kende, samt på stranden og i byen.
Min 3 uge i Australien var ugen hvor jeg skulle rejse op af den
australske østkyst, med en bus hvor man kunne springe af og på.
Min første stop var Byron Bay, en fantastisk hippie og surfer by,
og tiden blev selvfølgelig brugt på at surfe og på stranden. Næste
stop på turen var Surfers Paradise eller "lille Miami" som den
bliver kaldt på grund af skyskraberne så tæt på vandet, og som
menes at være Australiens party by nummer 1.
Efter et kort stop i Brisbane og noget Kano i Noosa, hvor jeg var
tæt på at træde på en slange, var mit næste mål Rainbow,
hvorfra vi skulle sejle til Fraser Island som er verdens største
sandø. Efter en overnatning i Rainbow Beach hvor man lige
mødte den gruppe man skulle rejse med, begav vi os så over til
sand øen i 8 personers 4 hjulstrækkere. Det var fantastisk at køre
på stranden og inde i regnskoven ( som mærkværdigvis gror i
sandet) og vi oplevede krystalklare søer, gamle skibsvrag, og
fantastiske vandløb man kunne flyde i. Vi brugte 3 dage på fraser
Island og overnattede i telte inde i regnskoven, hvor vi også kom
rigtig tæt på de australske ulve som kaldes Dingoer ( faktisk
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listede en sig om bag ved mig, og det var ikke før jeg vendte mig
om, at jeg så en dingo kun 30 cm fra mig, og blev forskrækket så
jeg råbte og den løb sin vej)
Efter Fraser Island brugte jeg en dag mere i Rainbow beach, hvor
den bla. Stod på sand boarding ( snowboarding ned af
sandklipper) og en fantastisk solnedgang. Næste oplevelse var
1770, hvorfra jeg skulle flyve til en øde tropisk ø sammen med
nogle andre og derefter være 24 timer. Det var dog lidt mere
praktisk end jeg havde håbet og vi havde på køkken og telte.
Tiden på øen blev brugt på at udforske grotter, fiske og sidde
foran lejrbålet om aftenen. Efter en fed flyvetur med loop og dyk,
var vi tilbage i 1770 hvorfra jeg næste morgen skulle ud og køre
motorcykel. Motorcyklerne vi måtte køre var med den mindste
motor, men alligevel nåede vi en god fart og det var fantastisk at
køre i solnedgangen og med en masse kænguruer langs ruten, et
syn jeg aldrig glemmer!
Næste stop var også en oplevelse, det var nemlig Whitsundays
jeg skulle besøge, som er 40 små øer. Det skulle selvfølgelig
opleves på et sejlskib og over 3 dage. Udsigten var fantastisk, og
tiden blev brugt på at sætte sejl, opleve nogle af øerne og
strandene, samt at dykke og snorkle, jeg så en del farvestrålende
fisk og koraller.
Efter et kort stop i Townsville, og et besøg på Magnetic Island,
hvor der blev snorklet, set en masse wallabies og vi havde en
kæmpe beach party, var turen kommet til endestationen på min
rejse op af den australske østkyst, nemlig Cairns.
I Cairns blev tiden brugt på en masse oplevelser, bla. Var jeg ude
og opleve noget action som at springe et 50 m. bungyjump, og
ude og prøve riverrafting. Jeg var ligeledes ude på en
fascinerende tur nær Cairns, hvor vi så nogle fantastiske
vandfald og næbdyr, vi så også trækænguruer ( det var ikke
kænguruer lavet af træ, men kænguruer der lever i træerne, som
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var noget nyt fra de fleste!)
I Cairns fik jeg også en oplevelse for livet, da jeg dykkede i Great
barrier reef, som er verdens største koralrev. Udover en masse
flotte koraler og farvestrålende fisk ( deriblandt Nemo) så vi
kæmpe havskildpadder og et par hajer, den ene kun et par meter
fra mig. En kæmpe oplevelse.
Efter Cairns var turen kommet til at flyve tilbage til Sydney, hvor
jeg ville lede efter arbejde. Det blev i stedet en restaurant i
Melbourne der ringede, men det var ikke hvad jeg håbede på og
efter et par dage fik jeg et nyt opkald, den her gang fra Sydney,
så tilbage til opera byen igen. Det lykkedes mig at få jobbet, men
efter et par uger blev jeg sendt afsted på ferie, fordi de ikke
havde så travlt som de håbede.
Julen blev fejret 3 dage, den første med et svensk par, hvor jeg
lavede nordisk/australsk mad, juleaften blev fejret i en dansk
kirke, med julegudstjeneste ( den varmeste gudstjeneste jeg
nogensinde har været til ) samt dansk julemiddag og dansen om
juletræet. Den 3 dag blev fejret på et hostel ( med en kæmpe
australsk julemiddag ).
Nytårsaften blev fejret med at se det kæmpe fyrværkeri over
Sydney, samt Goon som er en form for vin i papæsker.
Jeg valgte at søge et andet arbejde, fordi jeg ikke følte at jeg
kunne stole på den forrige restaurant. men grundet sygdom, en
råbende og nedladende køkkenchef, blev vi enige om, at stoppe
samarbejdet relativt hurtigt. Jeg må bare konstatere at jeg ikke
har været heldig med arbejdssituationen hernede, men bestemt
har fået nogle fantastiske oplevelser og erfaringer, og
forhåbentlig mange flere ligger forude.
Jeg håber at i alle passer godt på vores kære by, og at det går
godt i fodboldafdelingen og med de fantastiske unger.
De bedste hilsner
Morten Sørensen
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PRÆMIESPIL
Marts 2013:
1. Præmie:kr. 200,228 Frederik
Ringlebjerg
2. Præmie:kr. 150,130 Kjeld
Vase
3. Præmie:kr. 100,8 Henning
Hansen
4. Præmie:kr. 50,89 Ruth
Herskind
312 Ingerlise
Bech
262 Torben
Trøjborg
253 Jørgen
Herskind
Sara
&
Naya
&
Mathilde
358
Vad Sørensen
295 Tilla Brogård
Bruun
277 Birthe
Hansen
57 Dagny
Boisen
70 Bente
Larsen
226 Margit
Knudsen
323 Martin
Geiser
248 Egon
Pedersen
76 Peter Fogh
Madsen
250 Hedvig
Thøgersen
357 Mads
Knudsen
9 Sofie
F. Smidt
393 Søren
Hansen
345 Karl
Jacobsen
162 Alex
Johansen
324 Jørgen
Jørgensen
6 Torben
Christiansen
223 Enghardt
Knudsen
35 Kitty
Andersen

Baldersbækvej 32

6682 Hovborg

Okslundvej 44, Lindknud

6650 Brørup

Holmeåvænget 60

6682 Hovborg

Vorbassevej 13
Holmeåvænget 44
Baldersbækvej 3
Vorbassevej 13
Grønagervej 8
Holmeåvænget 58
Sandagervej 11
Krøgebækvej 38
Holmeåvænget 14a
Lundgårdvej 77
Kidholmvej 2
Lundgårdvej 64
Holmeåvænget 48
Sandagervej 19
Langgade 52
Holmeåvænget 27
Kroskoven 10
Krøgebækvej 11
Holmeåvej 3
Baldersbækvej 9
Baldersbækvej 20
Baldersbækvej 22
Rugbjergvej 14

6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
7250 Hejnsvig
6650 Brørup
7250 Hejnsvig
6682 Hovborg
6682 Hovborg
7250 Hejnsvig
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
6682 Hovborg
7250 Hejnsvig
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John Mogensen
En aften med John Mogensen
Fredag den 19. april kl. 18.30 i
Huset i Hovborg
Danny Bruslund og Jes Christensen har nu gennem flere
år kørt landet rundt med deres musikalske sangforedrag.
Arrangementet foregår omkring et klaver, og byder på
godt 20 kendte viser, sange og evergreens som alle vil
kunne synge med på, alt sammen krydret med muntre
fortællinger og informationer – lige fra fødsel til død.

Pris kr. 120,Incl. Menu: Krydret nakkefillet med druesovs
Citronfromage m. frugt coulis
Kaffe/the m. småkager

Billetter skal købes i Dagli´Brugsen Hovborg, fra den
1. til den 15. april.
NB. Begrænset antal billetter
Med venlig hilsen
Husets Venneforening
Hovborg
(tlf. 21621873)
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AKTIVITETSKALENDER

04.03.13 Kl. 18-22,00 Møde i Lokalrådet i Huset.
07.03.13 Kl. 17,00 Fyraftensgudstjeneste i Hovborg Kirke.
07.03.13 Kl. 17,30 Fællesspisning, Lokalråd og Regnbuen.
07.03.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
09.03.13 Kl. 10,00 Gymnastikopvisning i Huset.
12.03.13 Kl. 19,00 Besøg på Dano Mast, Husholdningsforeningen.
12.03.13 Kl. 19-20,30 ”Etablering af Støtteforening for Holmeåskolen”.
16.03.13 Oprydningsdag i Hovborg.
17.03.13 Kl. 17,30 Fællesspisning i Huset, Regnbuen og Lokalrådet.
20.03.13 Kl. 19,30 Generalforsamling i Hovborg Brugsforening på Hovborg
Kro i Fyrstuen.
27.03.13 Kl. 19,00 Afslutning, Folkedanserne.
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AKTIVITETSKALENDER

08.04.13 Møde i Lokalrådet.
10.04.13 Kl. 19,00 Generalforsamling i Huset, Husholdningsforeningen.
17.04.13 Kl. 18,00 Kirkesyn.
18.04.13 Kl. 19-21,00 Landdistriktsmøde på Hovborg Kro.
19.04.13 Kl. 18,30 En aften med John Mogensen, i Huset,
Venneforeningen.
19.04.13 Kl. 18,30 Holmeådalens Folkedansere i Ribe.
21.04.13 Søndagsfræs i Lindknud Hallen.
28.04.13 Konfirmation.
06.05.13 Møde i Lokalrådet.
28.05.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
03.06.13 Møde i Lokalrådet.
24.06.13 Kl. 19,30 Koncert Annette Bo Nielsen og Gunhild Donslund,
Hovborg Kirke.
21.08.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
08.09.13 Søndagsfræs i Hovborg Aktivitetshus.
06.11.13 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.
24.11.13 Søndagsfræs i Lindknud Hallen.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til
aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 5151 2822 eller Susanne
Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 18 i bladet.
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SAMVÆRSDAGE PÅ BØGEVANG
I FEBRUAR 2013

Onsdag den 30. januar kl. 14 – 16: Spilledag
Onsdag den 6. februar kl. 14 – 16: Foredrag
v. Ulla Toft
”i lære som 14-årig”
Mandag den 11. februar kl. 14 – 16: Fastelavn
m. kaffe og boller. Brødrene Sørensen
underholder.
Onsdag den 20. februar klokken 13.00: Vi
kører med Laurids til Trapholt. Klokken 14
er der rundvisning i udstillingen af malerier
af Dronningen. Bagefter er der kaffe i cafeen.
Tilmelding senest mandag den 18. feb.
Deltagerpris. 100 kr.
Onsdag den 27. februar klokken 14 – 16:
Foredrag om dagligdag i Sydslesvig v. Jens
Andresen, grænseforeningens næstformand.
Onsdag den 6. marts klokken 14 –
16:Kaffebord og oplæsning.
Med venlig hilsen fra Brugergruppen
tlf. 75388009 Kirsten 20433787
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INDLEVERINGSFRISTER

2013
Fredag den 15. marts

Blad udkommer i uge 13

Fredag den 19. april

Blad udkommer i uge 18

Fredag den 17. maj

Blad udkommer i uge 22

Fredag den 19. juli

Blad udkommer i uge 31

Fredag den 16. aug.

Blad udkommer i uge 35

Fredag den 20. sept.

Blad udkommer i uge 40

Fredag den 18. okt.

Blad udkommer i uge 44

Fredag den 15. nov.

Blad udkommer i uge 48

www.kxp.dk - Så bliver det vist ikke meget bedre ……….
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HUSK OGSÅ AT ALLE ARRANGEMENTER KAN SES PÅ

www.hovborg.net
www.lindknud.net

Redskaber til kagebagning og -dekoration
Hovborgvej 73, Hovborg - www.dinkage.dk
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TØJ TIL HELE FAMILIEN
HOS TØJ-TORVET AGERBÆK
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK

Salon Heidi
Herre og dame frisør
Nørregade 7, 6670 Holsted
Tlf. 75392102
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Dagli´varer
Hverdag 7.30-18.00
April, Maj, juni, juli
og august
7.30-20.00



Tips og Lotto



Savner du spænding
-så husk at tippe
Håndkøb

Åben alle ugens dage
fra kl. 7.30-18
 April-maj-juni-juli-august
 Åben fra kl. 7.30-20
 Tank billig OK benzin





Postbutik



OK Benzin





og støt sporten
Tips og Lotto
Håndkøbsmedicin
Postservice man-fre. Kl. 10-12
samt 14-16.15
Nettilbud på www.coop.dk –
bestil hjemmefra – hent hos os
Frisk fisk på P-pladsen,
tid: se opslag
Aflever tøj til rensning
Fotoservice og kopiering
Altid mange gode
tilbud……..

En stærk Brugs
giver Hovborg styrke
Dagli´Brugsen Hovborg
Frisk og lige i nærheden ………
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Tlf. 75 39 60 03
Fax 75 39 69 66
E-mail 03304@coop.dk

Hovborg El-service
v. Bo Nørgaard
Aut. El-installatør
Tlf: 2484 3456
---------------------------------------------------------Alle former for el-arbejde udføres.
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