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

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Dorte Olsen 3022 6052  

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 16. september 2016. 

 
 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

 
Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på  

e-mail til:  
 

randiboisen@gmail.com 

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

Nu nærmer vi os hastigt efteråret og indendørs aktiviteterne star-

ter snart op. Gymnastik, fitness, fodbold og badminton er ved at 

være på plads med vintersæsonen. Billard, kroket, tennis og cyk-

ling fortsætter som hidtil et stykke tid endnu. Så hold øje andet-

steds i bladet omkring de forskellige aktiviteter eller kontakt en af 

udvalgsformændene hvis du har spørgsmål eller gerne vil i gang, 

med en af de mange tilbud der er i foreningen.  

HURLUMHEJWEEKEND 

Inden længe starter planlægningen af året Hurlumhejweekend i 

Hovborg, se andetsteds i bladet, HUIF er arrangører sammen med 

LGU og Støtteforeningen. Hjælpere kan der altid bruges, så hold 

Jer endelig ikke tilbage hvis I vil give en hånd i weekenden eller 

med planlægningen. 

MULTIBANE VED SKOLEN 

HUIF har sammen med LGU, været med til at hjælpe støttefor-

eningen med at få fornyet Holmeåskolens fodboldbane, så den i 

dag er forbedret. Fra tidligere hvor den var med grus til nu hvor 

den er med kunstgræs. Det er helt sikkert et løft der vil komme 

alle de skolesøgende børn fra området til gavn. 

SOMMERFESTEN 

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

rende tidspunkt ligger på omkring 30.000 kr. i overskud. Det er en 

fordobling i forhold til sidste år hvor vi endte på cirka 15.000 kr. 

Det har både været en festlig og fornøjelig byfestuge med nye til-

tag og erfaringer og et pænt overskud til foreningen, det er et re- 
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NYT FRA HUIF 

sultat som vi bestemt kan være tilfredse med. I den kommende peri-

ode vil vi komme til at arbejde med næste års byfest, og som omtalt 

i sidste blad, vil vi gerne høre fra dem som kunne være interesseret i 

at udvikle byfesten.  

KLUBMODUL 

I forbindelse med opstarten af indendørs aktiviteterne vil betaling 

foregå igennem klubmodul, som kan findes her: http://hovborg.net/

foreninger/huif/klubmodul/ 

STØTTE  

Som en lille påmindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at man sta-

dig kan få et nummereret OK kort, så du støtter HUIF når du tanker 

udenbys. Torsdag den 8. september er OK at finde i Brugsen mellem 

14.30 - 18.30, så der er man velkommen til at komme forbi hvis man 

mangler et nyt kort. 

I forbindelse med sponsoraftalen med Sparekassen Kronjylland, 

støtter man foreningen hvis man flytter sine aktiviteter fra en anden 

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

skifte i banken, på den måde er du uden omkostninger med til at 

støtte foreningen. 

Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme 

af med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen. 

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

sikre gode aktiviteter til billige kontingenter, for alle brugere. 

Thomas Nørager Matthesen. 

http://hovborg.net/foreninger/huif/klubmodul/
http://hovborg.net/foreninger/huif/klubmodul/
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Hurlumhejweekend 

Traditionen tro er der Hurlumhejweekend fra fredag den 14. okto-

ber kl. ca. 14.30 til lørdag den 15. oktober kl. 9.30 i hallen i Hovborg.  

Hvis man ikke kan deltage hele tiden, er det helt ok, bare vi ved be-

sked om hvornår barnet bliver afleveret/hentet.  

Alle børn fra førskole til og med 6. klasse i Hovborg/Lindknud om-

rådet kan deltage. Det er gratis at deltage. Forældrene kan bidrage 

med at bage kage eller boller eller med at hjælpe til i løbet at de to 

dage, enten med aktiviteterne, sove i hallen eller oprydning når det 

hele er slut. 

Temaet for 2016 er endnu ikke helt på plads, men glæd Jer, der bli-

ver massere at sjove aktiviteter og hygge. I 2015 var temaet cirkus, i 

2014 pirat/sørøver, i 2013 wild west, i 2012 halloween. 

I næste blad kommer der nærmere information, men sæt kryds i 

kalenderen allerede nu, så Jeres barn ikke går glip af Hurlumhej-

weekend.  

Vi glæder os til at se en masse glade børn igen i år. Måske slår vi re-

korden fra sidste år på 80 børn!   

Hvis I har spørgsmål, så ring til Dorthe Nørager Matthesen på 2945 

3875. 

 

LGU, HUIF og Holmeåskolens Støtteforening 

HURLUMHEJWEEKEND 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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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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FOLKEDANS 

Idræt om dagen. I Huset i Hovborg 
Så er vi klar til en ny sæson. Vi begynder den 15 september kl. 9,30 til 

11,30 

Leder i år på skift er Kirsten Yvonne og Karen Lisbeth. 

De kan tilbyde gymnastik, ringo, hockey, billard og andre aktiviteter, 

ikke mindst at vi får alle muskler rørt også latter musklerne. 

Der er indlagt en pause, hvor vi hygger os med kaffe og rundstykker, 

og fælles sang. Det koster 20kr pr gang at deltage. 

Vi håber at se mange nye såvel som tidligere delta-

ger, jo flere jo sjovere. 

Venlig hilsen og på gensyn  

Udvalget. 

IDRÆT OM DAGEN 
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KUNSTFORENING 

Nyt program på gaden.  

Se evt. mere på vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk 

http://www.holmeaakunstforening.dk/
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Mange TAK 

Sikke en opbakning til Landsbyfestivalen.  

Det hele startede med prædiken og en skønsang, der manede solen frem fra 
skyerne. Som sædvanlig mødte mange mennesker frem i krohaven til Gospel 
v/Maria Norby med venner og gudstjeneste v/sognepræst Anna Marie 
Erbs. Menighedsrådet havde bagt kage og kroen brygget kaffen. Efterfølgen-
de valfartede folk til Brugsens parkeringsplads, hvor usædvanligt mange, 
omkring 200 personer deltog i “John Mogensen” musik, øl og grillpølser. 
Lørdagen blev indledt med mere end 90 personer til morgenbuffet på Hov-

borg Kro. Klokken 10 ankom den gule bus som anført af guide Per Rams-

gaard kørte ud i Hovborgs smukke og spænden-

de natur, der blev fortalt mangen en god histo-

rie og som Per Ramsgaard siger: “Sandheden 

må aldrig stå i vejen for den gode historie”. 

Mellem 6 – 700 lagde vejen forbi boderne langs 

hovedgaden, hvor stort set alt kunne købes til 

rimelige priser. Kroen uddelte smagsprøver på 

en lækker “Hovborggryde”, bla. bestående af 

lokalt økologisk svinekød fra Stenagergård. Til 

dessert kunne vælges lokal økologisk is fra 

Bruun’s isbod. Til børnene var der opstillet hop-

peborg og et stort hit var gokarts stillet til rådig-

hed af JEBO. Multikunstneren Erik Peitersen 

malede i krohaven og fik en snak med gæster-

ne. Endnu et tilløbsstykke var lauritz.com 2 

mand sad klar til at vurdere alle de medbragte 

genstande.  

Der skal lyde en kæmpe stor tak til sponsorer og 

alle som gav en hånd til festivalen, samt en stor 

tak til fotograf Tony Larsen. 

LOKALRÅDET 
HOVBORG 

http://lauritz.com/
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www.goerdingsmed.dk 

Laurids Schmidt tlf. 29 26 56 50  
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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BADMINTON 

HUIF Seniorbadminton 2016/2017  

Der er banetider:  

Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00 

Tirsdage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00 

Torsdage 19.00-20.00  

Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til Tina på tlf: 30 

25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.  

Hvis du gerne vil spille, men mangler en makker, så ring også gerne. 

Så prøver vi, om vi kan finde en eller flere du kan spille med. 

Man lejer en bane for 1 time pr. uge, og prisen er 900 kr. for hele 

sæsonen. 

Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul  

(http://www.hovborguif.klub-modul.dk) 

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

Der kan spilles fra man har betalt på klubmodul og ind til og med uge 

17 i 2017 

 Med venlig hilsen 

Badminton udvalget  

Tina Jensen 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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GYMNASTIK 

Gymnastik/danse sæsonen 2016/2017 
 

Så er vi i gymnastikudvalget igen klar til en ny sæson med masser af fart, sjov og glæde. 
Holdene er lavet i samarbejde med HUIF, LGU Læborg og LGU Lindknud. 

Sæsonen starter i uge 37, og afsluttes med opvisning  

lørdag den 4. marts 2017 kl. 16.00 i Lindknud.  

Det er en vurderingssag fra jer forældre hvilket hold der passer barnet bedst.  

Vi er godt klar over, at fodboldsæsonen ikke er slut i uge 37, men vi har desværre ikke mu-
lighed for at gøre det anderledes. Det er derfor helt okay, først at starte på gymnastik, når 
du er færdig med at spille fodbold.  

Der kan forekomme små ændringer i programmet, se det endelig program i september 
udgaven. 

Håber I alle vil tage godt i mod holdene, trænerne er super klar og gymnastik er med til at 
styrke fællesskabet   

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en sjov og aktiv sæson  

 

Forældre/barn 0-3 år  

Mandag 16.30-17.30 i Hovborg 

Træner: Gitte Dalsgaard og Anja Hansen 

 

Junior/Ynglinge 8.klasse og op  

Mandag 17.00-19.00 i Læborg 

Træner: Line Hansen og Louise Hansen 

Hjælpetræner: Kenneth Fynbo og Erik Hansen 

 

S-formstræning Voksne 

Mandag 18.30-19.30 i Lindknud  

Bodil Vinding 



25 

 

Friske fyre 0-3 klasse 

Tirsdag 16.15-17.30 i Lindknud 

Træner: Jonas Christensen 

Hjælpetræner: Kenneth Voss Hansen, Christian Beier, Oliver Olsen og William 
Thinnesen.  

Friske tøser 0.-3. klasse 

Tirsdag 17.45-19.00 i Lindknud 

Træner: Ida Olsen og Stine Olsen 

Hjælpetræner: Mette Kyed Nielsen, Emma Olsen, Henriette Voss Hansen 

Bøllerne 3-6 år  

Onsdag 16.30-17.30 i Lindknud 

Træner: Berit Sandfeld 

Hjælpetræner: Natasja Pedersen, Amalie Didriksen, Janni Kjær Nissen 

Dans for sjov 3-8 år  

Torsdag 16.00-17.00 i Lindknud 

Træner: Susanne Schøneberg 

Hjælpetræner: Michele Schøneberg 

Dans for unge 9 år og op  

Torsdag 17.00-18.00 i Lindknud 

Træner: Michele Schøneberg 

Hjælpetræner: Katrine Christensen 

Mini junior 4.-7. klasse 

Torsdag 18.15-20.15 i Lindknud 

Træner: Peter Thomsen 

Hjælpetræner: Claus Christensen, Erik Thomsen og Kristian Jönson. 

Evt. spørgsmål kontakt Gitte Dalsgaard Hansen på 26 61 29 02 

GYMNASTIK 
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Holmeåskolens Støtteforening har renoveret grusfod-

boldbanen på Holmeåskolen. Banen er gjort lige og der er kommet kunst-

græs på banen. Fredag og lørdag i uge 31 var frivillige fra Hovborg og Lind-

knud og en masse maskiner i fuld sving for at gøre banen klar til kunstgræs-

set, som kom på dagen inden skolestart. På første skoledag blev banen ind-

viet med tale og det røde/hvide bånd blev klippet.  

Vi har i Holmeåskolens Støtteforening fået et tilskud til banen fra Lindknud 

Lokalråd. 

Derudover har Støtteforeningen lånt penge fra både LGU og HUIF. 

Tak til alle de frivillige der hjalp, uden dem var det ikke lykkes. 

Det er stadig muligt at blive medlem i Holmeåskolens Støtteforening. Det 

eneste du skal gøre er, at indbetalt kontingent (husstand 200 kr., enkeltper-

son 100 kr. og virksomhed 300 kr.) til reg. nr. 6234, konto. nr. 0760231371, 

skriv dit navn i modtagerteksten.  

Hvis man ønsker at bidrage økonomisk til den nye bane, kan det gøres ved at 

indbetale et beløb på Holmeåskolens Støtteforenings konto, se ovenfor. 

 

På vegne af Holmeåskolens Støtteforening  

Dorthe Nørager Matthesen, 2945 3875 

HOLMEÅSKOLENS STØTTEFOR. 
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Tirsdag den 13. september skal vi besøge InnArt i Brørup. 
 
InnArt er en butik i Brørup, der sælger tøj til piger/
damer i str. 36 – 60. 
Der er også meget andet end tøj. Der kan nævnes 
flotte tasker og punge, smarte sko og støvler og 

matchende tørklæder i de rigtige farver. 
 

KOM MED  - og få nogle gode tips og ideer om farver og stil. 
 

Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 – og kører samlet til Brørup i private 
biler. 
 

Prisen for denne aften er 30 kr. pr. person. 
Det er incl. kaffe og kage, som InnArt er vært for + kørsel fra Hov-
borg og retur. 
 

Der er plads til max. 32 personer denne aften. Så det er først til mølle. 
 

TILMELDING SENEST DEN 10. SEPTEMBER TIL 
 

 Hedvig Thøgersen             Tlf.  75396089 
 Hanne Fogh-Madsen         Tlf.  61548238 

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

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 12. oktober, hvor vi har fået to de-
mens konsulenter fra Vejen Kommune til at komme og holde et fore-
drag kl. 19.00 i HUSET. 

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

NØRKLE - KLUBBEN 
 
Husk at Nørkle-klubben igen starter op den første onsdag i september 
kl. 14 i HUSET og der efter  hver onsdag fra kl. 14 – 17. 
Her mødes vi til socialt samvær, kaffe og mange 
former for håndarbejde fx. strikning, hækling, papir-
klip og mange andre ting. Kun fantasien sætter 
grænser... 
 
Så mød derfor op og få et nogle hyggelige timer de 
onsdage, hvor du har tid og lyst. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxbXk7ofOAhVHYJoKHdAHAVkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fulbulslegeplads.blogspot.com%2F2011_10_01_archive.html&bvm=bv.127521224,d.bGs&psig=AFQjCNG-LUvKPHOr8zeVAuoOe8lJ1F
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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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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: 
Mogens Frisgaard, Graverkontoret: 
Tlf.: 75 39 69 29 
Mobil: 21 28 03 56 
Fridag: Onsdag 

HOVBORG  
KIRKE 



33 

 

HOVBORG KIRKE 

Gudstjenesteplan 

AME: Anna Marie Erbs 
IB Inge Klarlund Bach 
MS: Morten Sørensen 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på 
www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk  

Dato Hovborg  

Kirke 

Lindknud 

Kirke 

Brørup gl. 

Kirke 

Johannes- 

kirken 

28. august 10:30 AME   9:00 AME 

4. sept 9:00 MS  10:30 MS  

11. sept.  10:30 MS  9:00 IB 

18. sept. 10:30 MS 

Høst 

19:00 MS 

Høst 

10:30 IB 

Høst 

 

25. sept.    10:30 AME 

2. okt 9:00 IB 10:30 IB 10:30 MS  

9. okt 10:30 MS 9:00 MS  10:30 AME 

http://www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk
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HOVBORG KIRKE 

Ham takke alle vi med sang… 

for alt hvad han har givet,  

for hvad han vokset lod i vang  

for ordet og for livet.  

 

Sådan synger i på denne tid af året, hvor det er tid til at takke for årets 

høstudbytte. Der er noget særligt over denne tid, hvor man både siger 

farvel til sommeren og tager hul på efteråret, der langsomt men sikkert 

glider over i jul og vinter. Måske er det ikke så moderne at sige tak for 

maden på den måde, som vi gør på denne tid af året. For mange er det 

at få mad på bordet blot en selvfølge. Vi er ovre den tid, hvor man 

som forbruger af madvarer var dybt afhængig af, hvordan høsten gik 

lokalt. Der er selvfølgelig stadig landmænd, som gerne skulle have 

hjulene til at løbe rundt og for dem er høsten stadig helt afgørende. 

 

Vi skal sætte pris på det, vi har fået givet. Det gælder ikke kun fødeva-

reforsyningen, som i denne del af verden har gennemgået en stor ud-

vikling, som er med til at sikre, at vi får brød på bordet. Vi skal også 

sætte pris på alt det andet, som er med til at give vort liv mening og 

fylde. Det kan vi også sige tak for i denne efterårstid.  

 

Morten Sørensen 

Sognepræst 
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HOVBORG KIRKE 

  

Babysalmesang 
Få salmerne ind med modermælken.. 

 

Babysalmesang er et tilbud til alle babyer i alderen 2 – 12 måneder og deres forældre. 

Allerede som spæde, reagerer babyer på sang, musik og bevægelse. Salmer og deres 

’bløde’ melodilinjer og udtryk har vist sig at have en speciel positiv indvirkning på de 

små børn. Kombinerer man dette med kirkerummets ro og akustik, kan 

babysalmesang være med til at udvikle børnenes sanser, sprog og følelsesliv. 

Samtidig kommer forældre rigtig tæt på deres barn og lærer 

salmerne undervejs, så de kan synge dem ved sengekanten 

eller bare, når de har lyst. 

Til babysalmesang synger vi både kendte og mindre kendte 

sange og salmer, leger sanglege og siger rim og remser, 

ligesom vi undervejs også vil bruge rekvisitter som 

sæbebobler, farvestrålende tørklæder, klokker og balloner. 

Babysalmesangen foregår i efteråret i Hovborg kirke, og det kræver ingen 

forudsætninger at deltage udover lysten til at være med. Første gang bliver mandag 

den 15. august 2016 kl. 9.30, hvor vi synger i kirken 30-40 minutter, hvorefter der er 

kaffe og lidt brød. Kirken vil være opvarmet, men medbring en dyne eller et tæppe, 

som barnet kan ligge på. Efterfølgende vil der være babysalmesang på følgende 

datoer:   29. aug. – 12. sept.  - 26. sept. - 10. oktober – 24. oktober – 7. nov. – 21. nov. 

Babysalmesangen ledes af kirkesanger Majbritt Skovbjerg, der gerne besvarer 

eventuelle spørgsmål og tager imod tilmeldinger på majbrittskovbjerg@hotmail.com 

eller telefon 53 32 39 00. 

På gensyn, menighedsrådene ved Lindknud og Hovborg kirker. 
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Valg til Hovborg Menighedsråd d. 08.11.2016. 

Der bliver afholdt menighedsra dsvalg over hele landet d. 08.11.2016 og 
dermed ogsa  i Hovborg. Menighedsra det er et lokalt demokrati , som er 
godt at støtte op om. 

Hovborg Menighedsra d sætter rammerne for det kirkelige liv i Hovborg 
og der arrangeres aktiviteter til gavn for kirke og lokalsamfund.  

Mød op til menighedsra dets orienterings- og opstillingsmøde d. 13.09.16 
kl. 19 i HUSET, hvor der fortælles om ra dets arbejde indtil nu. 

Alle er velkomne, uanset om man pa tænker at stille op til 4 a rs godt sam-
arbejde. 

Interesserede kan finde relevante regler pa  
www.menighedsraadsvalg2016.dk. 

Indlevering af kandidatlister skal ske mellem d. 20. og den 27. septem-
ber, begge dage til kl.19 til : 

Hovborg Menighedsra ds formand:  
 Poul Hansen Sandagervej 11, 6682 Hovborg  
eller Valgformand  
 Doris Jepsen Vorbassevej 6, 6682 Hovborg. 

HOVBORG KIRKE 

Sangstafet i Hovborg Kirke 
 

Sangaften omkring den nye højskolesangbog 
 

Torsdag d. 8. september  kl. 19.30 

 
Bodil Riber Jensen og Lars Hvelplund 

 har valgt aftenens sange 
 

- Der er fri entre og alle er velkomne - 

http://www.menighedsraadsvalg2016.dk
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HOVBORG KIRKE 

Kirkernes voksenkor 2016 
Øveplan 

Nye medlemmer til voksenkoret er som altid meget velkomne.   

Korerfaring er ikke nødvendig, men er du usikker på om du syn-
ger godt nok, er du velkommen til at kontakte undertegnede.  

Tilmelding  pr. mail  senest  søndag  d. 2/10. 

Øveplan: 

 Onsdag d. 26/10  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud    

 Onsdag d. 2/11  kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 

 Onsdag d. 9/11  kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 

 Onsdag d. 16/11  kl. 19.00 - 21.00 Hovborg 

 Onsdag d. 23/11 kl. 19.00 - 21.00 Lindknud 

 Torsdag d. 1/12 kl. 19.00 - 22.00 Hovborg 

 Søndag d. 4/12 generalprøve kl. 13,00—16,00 Hovborg 

  
 

Koncert  i Hovborg: Tirsdag d. 6/12, kl . 17.30 

Koncert  i Lindknud : Torsdag d. 8/12 kl.  18.00 

 

Gregers Kirkelund 

gregerskirkelund@gmail.com 

tlf.: 61666271 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw5srFwNLOAhXMKCwKHYkiDZMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fburkalkirke.dk%2Fsangaften%2F&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNEO6R_A2lc9NzOZrMZELdDcCmWovQ&ust=1471868733104266
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Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl 19.30: 

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

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

Koncerter i Lindknud og Hovborg Kirker: 

Lindknud Kirke:  
Tirsdag d. 11. oktober, kl. 19.30: JJJ 

Hovborg Kirke: 
Tirsdag d. 6. december, kl. 19.30: Kirkekorenes julekoncerter. 

Lindknud Kirke: 
Torsdag d. 8. december, kl. 19.30: Kirkekorenes julekoncerter,  

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 
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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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Dame og herre frisør 

Nørregade 7  

6670 Holsted 

Tlf. 7539 2102 
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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Koncert i Lindkud Kirke: JJJ 
JJJ er et nyt jazzorkester, der består af helt unge musikere, der er un-
der uddannelse på konservatorierne i Esbjerg og Odense.  
JJJ blev dannet i 2015 efter et længere musikalsk bekendtskab mellem 
Jens Bønnerup (kontrabas), Jesper Schierling (trommer) og Jacob Djur-
saa (guitar). De tre unge musikere havde spillet en del sammen før, 
men det nye ved dette projekt blev, at jagten på en fælles lyd kom til 
at stå i centrum, både i samspillet mellem musikerne og i den kompo-
sitoriske proces. Jens Bønnerup er den drivende kraft i gruppen, den 

primære komponist og initiativtager. 
Koncerten er en del af hans bachelor-
projekt på konservatoriet i Esbjerg. 
Jacop Djurså føjer sit helt personlige 
præg til musikken med sin særlige, 
unikke guitarteknik. 
Gruppen har spillet mange koncerter i 
bl.a. Kirker og på festivaller, her un-
der Copenhagen Jazz Festival 2016.   
Jyske Vestkysten skrev således om JJJs 

koncert ved Esbjergs ’Good Music Festival’: 
”Lukkede øjne, let tilbagelænede hoveder, som gyngede taktfast fra 
side til side og et sagligt smil på læberne. Sådan sad mange af publi-
kummerne og nød den drømmende lyd fra JJJ trio, der optrådte med 
en intimkoncert torsdag aften.” 
Trioens musik bliver ofte beskrevet som drømmende, meditativ og 
lyrisk. Musikken er dog ikke begrænset til det, men den kan også være 
vild og kompleks. Fælles for al musikken er dog en tilstedeværelse af 
en form for nordisk klang og melankoli.  
Hvis man skulle sætte en genrebetegnelse på musikken, ville man nok 
kalde det for Nordisk Jazz. 

- Koncerten finder sted tirsdag d. 11. oktober kl. 19.30 - 
- fri entré -  

HOVBORG KIRKE 
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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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Nr. 1. Præmie: kr. 200,-    

55 Marianne Madsen Krøgebækvej 30 6682 Hovborg 

      

Nr. 2. Præmie: kr. 150,-    

5 Niklas Jørgensen Kroskoven 44 6682 Hovborg 

      

Nr. 3. Præmie: kr. 100,-    

86 Maja Sydow Kristensen Holmeåvænget 28 6682 Hovborg 

      

Nr. 4. Præmie: kr. 50,-    

214 Lis Ramsgård Hovborgvej 110 7200 Grindsted 

83 Fam. Nielsen Vorbassevej 5 6682 Hovborg 

271 Lene & Bjarne Møller Sandagervej 14 6682 Hovborg 

268 Thomas Peter Thøgersen Nøragervej 1 6682 Hovborg 

349 Arne Van Mourik Grindstedvej 46 6682 Hovborg 

276 Ernst Vase Baldersbækvej 14 6682 Hovborg 

305 Emmy Magnussen Holmeåvænget 29 6682 Hovborg 

23 Mogens Kjær Poulsen Torpet 103 6682 Hovborg 

172 

Mathilde & 
Karoline Mikkelsen Holmeåvænget 7 6682 Hovborg 

132 Ingrid Nielsen Høllundvej 6 6682 Hovborg 

1 Line Pedersen Puglundvej 28, 7200 Grindsted 

274 Henrik Høj Krøgerbækvej 1 6682 Hovborg 

155 Bente Jensen Krøgebækvej 15 6682 Hovborg 

197 Sanne Andersen Holmeåvej 10 6682 Hovborg 

255 Jan Vase Holmeåvej 37 6682 Hovborg 

290 Åse Pedersen Engparken 3 6682 Hovborg 

298 Sigrid Friis Rønne Snorresgade 3 2300 København S 

115 Anette Bech Ravn Lindevej 9 6682 Hovborg 

99 Maja Starup Holmeåvænget 10b 6682 Hovborg 

98 Jens 

Gjerlevsen 
Bruun Holmeåvænget 58 6682 Hovborg 

291 Simon Krehbil Kroskoven 16 6682 Hovborg 

PRÆMIESPIL 

September 2016 
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Onsdag den 31. august kl. 13.00 – 16.30 

Tambours have ved Varde. Dronning Margrethe besøgte haven den 3. juni i 

år, så mon ikke haven er gjort ekstra fin i år. Vi har kaffekurven med.      Til-

melding senest mandag den 29. aug. Pris 75 kr. inkl. entre, kørsel og kaffe. 

BØGEVANG 
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31.08.16 Kl.  19.00 Opstart af  Folkedans i Holmeåskolens Gymnastiksal 

08.09.16 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 

13.09.16    Kl. 19.00 Orienteringsmøde ifm menighedsrådsvalg. 

13.09.16 Kl. 19.00 InnArt Brørup, ”Farver & Stil”. Husholdningsforeningen. 

15.09.16 Kl.  09.30 Opstart af  Idræt om dagen i Huset. 

12.10.16 Demens-konsulenter fra Vejen kommune.  Husholdningsforen. 

13.10.16 Kl. 19.30 Sangstafet  i Hovborg Kirke 

26.10.16    Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

30.10.16 Kl. 14.00 Efterårsmøde, gudstjeneste med efterfølgende foredrag 

  på Hovborg Kro. Hovborg Menighedsråd.  

05.11.16 Kl. 18.00 Vildt og vinsmagningsaften på Hovborg Kro. Arr. Holme

  ådalens Jagtforening/Hovborg Kro 

06.11.16. Kl. 19.00 Banko i Huset, Husholdningsforeningen. 

23.11.16 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset.   

24.11.16 Kl. 19.00 Tur til Katbølgård. Husholdningsforeningen. 

06.12.16 Kl. 19.30 Kirkekorenes julekoncerter, Hovborg Kirke 

08.12.16 Kl. 19.30 Kirkekorenes julekoncerter, Hovborg Kirke 

04.03.17 Kl. 16.00 Gymnastikopvisning i Lindknud 

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  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt.  
mailadresser andetsteds i bladet. 
 

 

AKTIVITETSKALENDER 
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2016 
 

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 

 2017 

Fredag den 20. jan.  Blad udkommer i uge 5 

Fredag den 17. febr.  Blad udkommer i uge 9 

Fredag den 17. marts Blad udkommer i uge 13 

Fredag den 21. april Blad udkommer i uge 18 

Fredag den 19. maj Blad udkommer i uge 22 

Fredag den 21. juli Blad udkommer i uge 31 

Fredag den 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 

Fredag den 15. sept. Blad udkommer i uge 39 

Fredag den 20. okt.  Blad udkommer i uge 44 

Fredag den 17. nov.  Blad udkommer i uge 48 

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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