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Forretningsudvalg:

Oplag 350 stk.

:
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Thomas Matthesen
Morten Lindgaard
Mads Kristensen
Kurt Vad Sørensen
Elin Schmidt

4160
2442
6175
3030
3112

1134
7703
4613
1401
7599

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

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Anni Poulsen
Birgitte Schneider
Kurt Vad Sørensen
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Holger Larsen
Magnus Jacobsen
Dorte Olsen
Mogens Nielsen

3025
2154
7539
2097
5092
3030

6149
9234
6326
1796
9685
1401

Redaktion

: Randi Boisen

Kasserer

Udvalgsformænd:

7539 6317
7539 6501
4023 8385
3022 6052
6095 9480

4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest fredag den 17. frebuar 2017.
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på
e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com
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NYT FRA HUIF
Nyt fra HUIF eller…… måske ikke denne gang.
Normalt vil jeg gerne skrive lidt om hvad der er sket i HUIF og hvad der
kommer til at ske i HUIF. Men det er der også mulighed for at fortælle
om til generalforsamlingen, så derfor disse ord i stedet. Hvad skal HUIF i
fremtiden? Er der overhovedet en idrætsforening fremover i Hovborg
under navnet HUIF? Eller ser den bare anderledes ud?

Det er spørgsmål, jeg stiller mig selv engang imellem, måske uberettiget
men alligevel! Når vi efterlyser input, hjælpere til enten udvalg eller
hvad som helst, - ja så hører vi stort set intet.
Men når jeg så mærker efter, kigger rundt i en forsamling, til en fest
eller et fællesspisningsarrangement, så ser jeg et hav af frivillige. Der er
dem der kører med præmiespil, uddeler bladet, sammensætter bladet,
står for kagebagning til byfest, er kagebager til byfesten, træner fodboldbørn, svinger pisken i fitnessafdelingen og sådan kunne jeg blive
ved. Jo, der er mange der gør en rigtig stor indsats, og det skal vi huske
hinanden på, gi´ et klap på skulderen. De gør det helt frivilligt, de skal
bare spørges.
Men det kommer ikke af sig selv, derfor skal vi hjælpe hinanden. Jeg har
nogle gange haft ønsket om en klubfrivillige i HUIF, en mulighed for at
organisere de frivillige og anerkende hinanden, men det kræver også
frivillige, så det kan være den kommer en dag. Det er et fælles ansvar at
spørge hinanden, men også at række en hånd ud. Det er det der giver
et stærkt socialt netværk og det er vores styrke. På den måde er der
også et sundt HUIF fremover i en eller anden form, når bare vi står sammen, og gør en indsats hvor vi har lyst og mulighed for at bidrage.
Hvilket spørgsmål stiller du dig om HUIF´s fremtid?
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NYT FRA HUIF
Generalforsamling
Lidt normalt skal der stadig være …….
Vi nærmer os snart tiden for generalforsamling i HUIF, tirsdag den 21. februar, se
herom andetsteds i bladet. Så med ovenstående vil jeg opfordre til, at man møder
op til generalforsamlingen. Kurt og jeg er
på valg, Kurt har valgt at stoppe efter en
stor indsats i forretningsudvalget, men bare rolig der er er fundet en kandidat til posten, så du kan roligt dukke op
alligevel. Er du interesseret i få indflydelse i forretningsudvalgsarbejdet,
og ønsker at hører nærmere omkring opgaverne, skal du være velkommen, til at rette henvendelse og hører nærmere inden. Husk det er på
generalforsamlingen der er mulighed for at få indflydelse. De enkelte
udvalg sammensætter selv deres udvalg og vi har altid behov for nye
ideer og kræfter. Er du interesseret, så henvende dig til det enkelte udvalg.
Husk også at følge med på vores Facebookside: https://
www.facebook.com/HovborgUIF

Thomas Nørager Matthesen

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet
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FASTELAVNSFEST i Huset (Hallen) i
Hovborg søndag den 26. februar 2017
Fastelavnsgudstjeneste i Hovborg Kirke kl. 13.30
Herefter i Huset ca 14.00 – 16.00. Hvor vi slår
katten af tønden. Underholding med forskellige lege og
konkurrencer.
Billetpris: Børn 25 kr. incl. Saft/fastelavnsbolle eller kage
Voksne kr. 35 kr. incl. Kaffe/fastelavnsbolle eller kage
KOM OG FÅ EN RIGTIG SJOV FAMILIEDAG, HVOR ALLE ER UDKLÆDTE
(meget gerne også de voksne)!!
Med venlig hilsen
LGU, Lindknud Hallen, Huset i Hovborg og Venneforeningen.
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HUIF & FITNESS
Hovborg Fitness og Hovborg UIF afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING, tirsdag den 21. februar 2017
i Aktivitetshuset, Hovborg.

Hovborg Fitness kl. 18.30
Hovborg UIF kl. 19.30
Dagsorden iflg. Vedtægter ( se andet sted i bladet )
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen
og give deres mening til kende.

Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød.

Dagsorden for Hovborg Fitness´s generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Budget for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Edwin van Kouwen og Børge Nielsen er på valg. Begge
modtager genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år
8
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

10

NYT FRA HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af beretninger
Fremlæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til formanden senest 14. februar 2017

5.
6.

7.

8.

9.

Orientering om den kommende periodes nye ud
valgssammensætning
Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Kurt Vad Sørensen ( ønsker ikke genvalg )
Thomas Nørager Matthesen
Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget (pt.
Nicolaj Pedersen & Else Gjerlevsen)
Valg af revisor
På valg er:
Erling Skovsgaard,
valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
Evt.
Vel mødt H.U.I.F.
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VANDVÆRK

12

13

Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

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/
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HOLMEÅSKOLENS STØTTEFOR.
Salg af fuglekasser, stigegolf, højbede m.m
Det er januar, vinter, men alligevel tiden til forårsforberedelser. Holmeåskolens støtteforening sælger fuglekasser til stære, musvitter, mejser,
ugler, storke og alle andre flyvende individer. 1 kasse 55 kr, 3 kasser
150 kr. 6 kasser på 4 m. stolpe 600 kr
Stige golf 1 sæt 200 kr, Højbede efter mål, prisen handler vi om. Alt er
fremstillet i lærketræ, hvilket er selvimprægnerende og holder i mange
år.
Bestilling på tlf. 30301401 eller mail kurtvad@hotmail.com
Medlemskab af støtteforeningen i 2017 koster 100 kr for enkeltpersoner, 200 kr for et husstandsmedlemsskab og 300 kr for firmamedlemsskab. Kan indbetales på konto nr.62340760231371. Husk navn og gerne
mailadresse

HALLØJ WEEKEND
Fredag d. 31 marts til lørdag d. 1 april i
Lindknud Hallen
Hej, det er stadig januar og vinter, men allerede nu er forberedelserne
til forårets halløjweekend gået i gang. Når skolen ringer ud fredag d. 31
marts, afhentes børn fra Holmeåskolen og følges til Lindknud hallen.
Børn tilhørende Hovborg og Lindknud, som går på andre skoler, møder
ind når de har fri. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Aldersgruppe: førskolebørn til og med 6 klasse.
Weekendens tema og nærmere info kommer senere.
Vi glæder os til at se rigtig mange igen ( Sidste gang var der 91 deltagere)
Mvh. Holmeåskolens støtteforening, HUIF og LGU
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FOLKEDANS
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NYT FRA REDAKTIONEN
Som de vågne læser sikkert allerede har set, er der sket lidt forandringer med bladet. Vi har valgt at hele bladet skal være i farver, så den er
endnu mere præsentabel for både alle vores annoncører, foreningerne
men ikke mindst også for læserne.
Jeg vil gerne på HUIF´s vegne side tak til alle de annoncører, der igen
har valg at støtte vores blad med en annonce, - uden jer havde vi ikke
noget blad - MANGE tak for det.

Bladet har fået sin egen mailadresse som jeg gerne vil have, at man
fremover benytter til alle indlæg til bladet. Adressen er :

HUIF.blad@gmail.com

HUSET & VENNEFORENINGEN

GENERALFORSAMLING
For Venneforeningen for Hovborg Aktivitetshus afholdes

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne
__________________________________________

GENERALFORSAMLING
For Hovborg Aktivitetshus afholdes

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne
Venlig hilsen Bestyrelserne
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NY DATO NY DATO NY DATO NY DATO
MADAFTEN FREDAG D. 24. FEBRUAR 2017
I HUSET KL. 18.00.
Vi fra bestyrelsen laver denne aften en 3 retters menu
+ kaffe med småkager.
((Menuen er en hemmelighed))
Så vi vil gerne invitere dig/jer op til en hyggelig aften med fællesspisning.
Prisen pr. person er 60 kroner.
Der kan købes vin, øl og vand.
TILMELDING SENEST DEN 18. FEBRUAR TIL:
Hedvig Thøgersen
Tlf. 75396089
Hanne Fogh-Madsen Tlf. 61548238

FITNESS
HUSK !! Familie Idræt
Lørdag d. 4. Februar 2017 kl. 9.30 - 11.00
Træning for hele familien - unge som ældre.
Tage familien eller naboen med under armen
og kom til sjov og alsidig træning.
10 kr. per deltager
per gang.
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HOVBORG KIRKE
Sognepræster:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Brørup-Hovborg-Lindknud Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@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 sognepræst. 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

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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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
5. februar
12. februar

19. februar
26. februar
5. marts

Søndag
Sidste
s.e.H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten

Hovborg kirke
9.00 AME

Lindknud kirke

10.30 IB

9.00 AME
13.30 HN
9.00 HN

10.30 HN

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

”Fastelavn er mit navn…”
Sådan lyder det ofte gennem gaderne, når udklædte børn fastelavnsdag går fra hus til hus. Allerede om søndagen – den 26. februar – er de
store udklædninger fundet frem, når der i Huset slås katten af tønden
og fejres fastelavn. Festlighederne indledes med en familiegudstjeneste
i Hovborg kirke kl. 13.30, og alle er velkomne.
Helle Nørby
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Alt til bagning og
dekoration af kager
DinKage.dk
Hovborgvej 73, Klelund
6682 Hovborg
info@dinkage.dk
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HOVBORG KIRKE
Babysalmesang
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’ melodilinier 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 foråret i både Lindknud og Hovborg kirker,
og det kræver ingen forudsætninger at deltage udover lysten til at være
med. Første gang bliver mandag den 6. februar kl. 9.30 i Lindknud Kirke,
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: 20. februar – 6. marts – 20. marts – 3. april – 24. april –
8. maj og 22. maj
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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HOVBORG KIRKE
En fantastisk julekoncert.
Det var en helt fantastisk oplevelse at være til kirkekorenes julekoncert i
kirken d. 6. december. Det var ekstraordinær hvad de formåede at præstere, - tak for det.
Bagefter på Kroen, var der bestilt æbleskiver og kaffe til 50 personer.
Men interessen for Gregers´s værk var stor, så vi var ca. 80 personer.
Det var lige ved at sprænge alle rammer, men også det klarede Kroen.
Stor ros til Jørgen og hans personale, flot klaret - det var super.
På menighedsrådets vegne
Eva Burkal

Kirkekorene tilbage fra 2015.
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- Salon for hele familien

S alon
Birthe
v/Birthe Therkelsen
Holmeåvænget 42,
6682 Hovborg

Tlf. 75 39 63 51
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VANDVÆRK
Forbruger-info for driftsåret 2016

Vandværket har i 2016 udpumpet ca. 30.000 m3 vand til forsyning af i alt 310
ejendomme. I december har vi desuden forsynet Lintrup Vandværk med vand,
idet Lintrup Vandværk har foretaget en gennemgribende renovering.
I 2016 har vi desuden foretaget den lovpligtige stikprøvetest af 35 vandmålere.
Vandmålerne levede fuldt op til den krævede målenøjagtighed og alle vandmålere kan derfor forblive siddende i 6 år mere inden udskiftning til nye målere.
Der er af Eurofins foretaget vandanalyse 2 gange i løbet af 2016 (29. januar og
9. juni):
29.01. En begrænset kontrol på ledningsnettet: Alle kravværdier overholdt
09.06. En normal kontrol på afgang vandværk: Alle kravværdier overholdt
Hårdheden er ikke målt i 2016, men vort vand ligger på 4,4 – og betegnes derfor som ”blødt vand”. Brug oplysningen til at dosere vaskesæben korrekt ved
maskinvask, som normalt kan ses på sæbepakken – der skal faktisk ikke bruges
ret meget sæbe!
De flotte analyseresultater viser, at vi har et velfungerende vandværk, som vi
vurderer er klar til at møde de næste 25 års udfordringer til sikker vandforsyning med super-rent drikkevand!
Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden.
Den 20. juni 2016 havde vi et nedbrud af vandforsyningen pga. en sprunget
kilerem til vores kompressor. I sådan en situation er det dejligt at kunne åbne
for nødforsyning af vand fra Lintrup Vandværk, så forbrugerne kun mangler
vand i ca. ½ time.
I 2016 har vi afblændet flere gamle ubenyttede stikledninger for at sikre mod
bl.a. vandspild. Sikring af ledningsnettet fortsætter i 2017 og når kloaksystemet
skal fornyes i Hovborg forventer vi at udskifte det allerældste ledningsnet
langs hovedgaden i byen.

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at
alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.
Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://
www.hovborgvand.dk/
Bestyrelsen
Formand:
Kasserer:
Vandværksbestyrer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Børge O. Nielsen
Michael Ravn
Rolf Madsen
Lynge Madsen
Torben Christiansen
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Mobil. 20 32 82 65
Mobil. 29 69 80 53
Mobil 40 57 27 00
Mobil 20 33 60 26
Mobil 21 40 45 73

KUNSTFORENING
Forårsprogram 2017, i Holmeå Kunstforening
Følg os på facebook og vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk

Akryl maling med hhv. 9 eller 5 turs klippekort
Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at male både nybegyndere og øvede. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes niveau. Der vil indimellem være korte oplæg du kan arbejde efter. Farvelære og forskellige teknikker
afprøves og indarbejdes i dit billede.
Tidspunkt: Tirsdage fra d. 21. februar kl. 18.30 til kl.
21.00. Sidste aften d. 25. april 2017.
Ingen undervisning uge 13.
Pris: 9 gange: medlemmer af Kunstforeningen 900
kr. / ikke-medlemmer 1125 kr.
5 gange: medlemmer 480 kr. / ikke medlemmer 600
kr.
Medbring: selv materialer. Der er mulighed for at
købe maling mrk. ”System3” i foreningen og låne
pensler og staffelier. Deltagerliste og materialeliste
fremsendes ved sidste tilmeldings dato.
Tilmelding og betaling: på http://
holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
Senest tirsdag d. 14/2 – ’17. Kurset gennemføres ved
mindst 8 deltagere.

Se her… Ekstraordinært…
Malerkursus m. Bente Stamp, med mulighed for kro ophold på Hovborg Kro.
Helt ekstraordinært har du nu mulighed
for at komme på malerkursus med maler og underviser Bente Stamp, som
underviser på linjen Billedkunst på Engelsholm Højskole. Temaet for denne
malerweekend er ”det eksperimenterende maleri”, og der skal fokuseres på
lys og alle dets skygger, da dette er et
tema, et redskab, en effekt, et symbol, et håndværk, der er universielt for maleriet. Uden lyset - ingen skygger. Intet mørke uden lys. Både øvede og uøvede
er velkomne på kurset.
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KUNSTFORENING
Tidspunkt: Fre. d. 3. marts kl. 17.00 – 20.30 og lør. d. 4. marts kl. 9.00 -15.00.
Underviser: Bente Stamp
Pris: 1000 kr. for medlemmer og 1200 kr. for ikke medlemmer.
Materialer: Der vil blive sendt mail ud til deltagere inden kurset.
Der er mulighed for kombination med Kro-ophold på Hovborg Kro med forplejning og overnatning. Se mere på hjemmesiden eller facebook.

Tilmelding og betaling til kursus: Senest tirsdag d. 20. feb. – ’17.
Kurset gennemføres ved mindst 8 deltagere.
Henvendelse vedr. kurset til: jane-lorenzen@jubii.dk

Blomsterbindingskurser
Foråret står for døren og de mange fine blomster kommer frem nu. Du
vil på disse kursusdage lære at binde en buket og få terrassekrukkerne
gjort helt rigtige. Blomsterbinder Nicoline Petersen vil disse dage give
deltagerne nye ideer og fif og lære fra sig af hendes mange teknikker.
1. aften skal vi lære at binde en almindelig buket. 2. aften skal vi lave
buketter på stativ. Nu har I lært at lave jeres egne buketter, så nu kan vi
udvide og bruge tid på også at bygge et flot stativ. 3. aften er onsdag før
påske, så her er det valgfrit, om I helst vil lave en påsketilplantning eller
binde påskebuketter. I guides i det, I ønsker.
Tidspunkt: Onsdage d. 15. marts, d. 29. marts og d. 12.april kl. 19.00 20.30
Underviser: Nicoline Petersen
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke
-medlemmer.
Tilmelding og betaling: på http://
holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest d. 10. marts. Kurset gennemføres v.
min. 6 deltagere.
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KUNSTFORENING
Raku ler-kursus, voksne
Kurset foregår over 2 gange. 1. dag. Ler-tingene laves. Skåle, fade, figurer, osv.
Her er der mulighed for at modellere, plade teknik eller udrulning.
2. dag glaseres og dekoreres de for glødede ler-ting. For derefter at blive
brændt udenfor. Når tingene er brændt, og har været i savsmuld skal de skrubbes rene for sod og det færdige resultat kan beundres.
Tidspunkt: søndage d. 26. marts og d. 9. april kl. 1016.
Pris: 480 kr. for medlemmer / 600 kr. for ikkemedlemmer
Materiale købes på kurset. 160 kr. for 10 kg ler (det er,
hvad I når at bruge, hvis I er flittige). Glasur efter forbrug.
Underviser: Anita Nielsen
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2. dag)

Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
Senest lørdag d. 20. marts 2017. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com

BØRNE RAKU-LER KURSUS
På dette ler kursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange, hvor
der laves forskellige figurer, skåle, fabeldyr m.m.
Første dag: Ler tingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgende 2.
dag: Tingene glaseres og dekoreres, hvorefter de brændes udenfor og lægges i
savsmuld. Til sidst skrubbes tingene rene for sod og det færdige resultat kan
beundres og tages med hjem.

Dato: lørdage d. 25. marts og d. 8. april kl. 10-13
Tidspunkt: klokken 10.00 – 13.00
Underviser: Anita Moesgaard Nielsen

koster 160 kr.)

Pris: Medlemmer 260kr. / ikke-medlemmer 325
kr. (Prisen gælder for 1 voksen med 1-2 børn).
Derudover skal der købes ler og glasur. (10 kg. ler
fortsættes...
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Løsningen ligger i luften
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Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2.
dag)
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest søndag d. 19. marts. Max 10 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com

Kreativ med beton
Med beton kan man lave fine ting til f.eks. haven, terrassen og altanen. Vi skal
disse dage lave betonskamler eller rustikke fyrfadslysestager.
Tidspunkt: Torsdag- d. 4. maj fra. kl. 18.45- 21.00.
Underviser: Britta Weinhoefer
Tilmelding senest 12. april
Henvendelse til kurset til: Britta Weinhoefer på
brwe@vejen.dk
Medbring: Husk vandtætte (rengørings) handsker. Til
lysestagerne skal du medbringe balloner / vandballoner. Til skamlen skal du bruge balje/spand og tre træ
pinde (se billeder).

Generalforsamling
Den 20. April 2017 kl. 19.00 afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsamling med vores efterfølgende, traditionelle udlodning af kunstværker m.m.
Traditionen tro starter vi aftenen med et spændende oplæg. I år gæster Museumsleder af Vejen Kunstmuseum Teresa Nielsen os. Hun vil fortælle om den
aktuelle udstilling om ”moderen” til Pippi Langstrømpe tegningerne, Ingrid
Vang.
Udlodningen sker på medlemsnummeret, hvis medlemmet er repræsenteret
denne aften. Der vil være gevinster fra forskellige kunsthåndværkere.
Holmeå Kunstforening ønsker fortsat at være en dynamisk forening og søger
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derfor personer, som kan bidrage med nye ideer, evner og tid indimellem. Vi
er glade entusiaster på forskellige niveauer indenfor forskellige genre, som
elsker at fordybe os med kreative ideer. Her er plads til alle, der gerne vil være
med.
Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at henvende sig til formand Anita
Moesgaard Nielsen på eller se mere på: vores hjemmeside: http://
holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebookside: https://
www.facebook.com/HolmeaKunstforening
Vi opfordrer alle, der er nysgerrige til at komme til vores generalforsamling.
Vores adresse er Lindevej 5, 6682 Hovborg.

Far – søn og vilde køretøjer, byg jeres eget køretøj
Kurserne er tiltænkt far og søn. Der er ingen aldersbegrænsning, så den 80
årige far med en 60 årig søn er lige så kvalificeret og velkommen som den 30
årige far med den 7 årig søn.
I værkstedet skal der saves, hamres, bores, skrues og svejses i processen med
at fremstille robuste køretøjer, som kan deltage i ”Det store racerløb” ved
sommerfesten i Hovborg i juni. Begynd derfor allerede nu, at gennemtænke
design, aerodynamik, materialevalg, farve m.m. Vi vil udover at lave vilde køretøjer også fremme de gode relationer mellem fædre, mellem sønner og mellem far og søn (ner) og vise vore kvinder/mødre, at vi også bare kan sådan
noget.
Tidspunkt: Lørdage d. 20. maj og d. 10. juni fra kl.
9.00 – 14.00
Sted: I snedkerværkstedet Vorbassevej 6, Hovborg. Obs: Nærmere om kursernes indhold kommer senere. Og vi gør opmærksom på, at datoerne kan ændres, da de travle undervisere lige skal
have styr på forårs kalenderne.
Undervisere: Kurt Vad, Steen Jepsen og Tage Brøgger.
Pris: 100 kr. /deltager for ikke-medlemmer. 80 kr. for medlemmer.
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til Tage Brøgger på: fambroegger@gmail.com
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P.s.
til ”Kunstforeningens” kursusprogram om: ” far/ søn
og vilde køretøjer” - (byg jeres eget køretøj).

Vi afholder et informationsmøde om programmets indhold tirsdag d.
14.feb. kl. 19.00 i ”Galleriet” ved Hovborg Skole.
P.s. til P.s.: Hvis faderen ikke kan deltage i kurset, kan moderen gå ind i
faderens rolle, og hvis der ikke er en søn i familien, ser vi frem til at

datteren viser sin overlegenhed i teknisk henseende. (man kan i sådanne
tilfælde bare bytte lidt rundt på navneordene i formålet med kurset - se
kursusprogrammet) .
Vi ved, der er mange fædre og sønner i Hovborg og omegn, og at der
statistisk set er flere mødre og døtre, så vi regner med fuldt hus ved vores informationsmøde.
Mvh. Steen, Jan, Kurt og Tage
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Generelt
Adresse:

Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg

Bestyrelsen:
Formand:

Anita Moesgaard Nielsen
Tlf.: 21 49 39 14
Mail: anitamnielsen@gmail.com

Næstformand: Jane Ravn Lorenzen
Tlf.: 40 51 38 83
Mail: jane-lorenzen@jubii.dk
Simone Freiheit Christiansen Tlf.: 61 33 13 08
Mail: s_freiheit@hotmail.com
Hanne Ernst
Tlf.: 30 22 29 15
Mail: hanneernst1@yahoo.dk
Tage Brøgger
Tlf.: 26 47 10 26
Mail: fambroegger@gmail.com

ANTENNEFORENING
Hovborg Antenneforening indkalder til ordinær
generalforsamling torsdag d. 23. februar 2017
kl. 19.00 på Hovborg Kro.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Husk: Det er på generalforsamlingen du kan gøre din indflydelse gældende. Det er her du kan sige din mening, så derfor mød op.
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www.hyldelundplanteskole.dk
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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BILLARD
Nyt fra Billard
Billardafdelingen i Hovborg UIF, afholdte søndag d. 8 januar 2017 nytårskur for billardspillere og påhæng. Billardafdelingen har 21 aktive spillere og motionsspillere. Alle deltog i nytårskuren i alt 38. HUIF Billard
deltager med 7 hold i DDBU turneringer og med 4 hold i Lindknud turneringen.
Desuden kører der en non stop pensionistturnering.
Forsamlingen kunne kigge tilbage på året der er gået med mange gode
kampe uden de helt store resultater. Men allerede nu ligger vi pænt i
toppen med flere hold, så vi forventer os meget af året der tages hul
på.
Billardspillerne har netop fået nye trøjer, som udover en vis egenbetaling er sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Alle spillere er meget
glade for de nye trøjer og vi glæder os til at fremvise vores sponsor - og
ellers give de andre klubber kamp til stregen.
HUIF Billard har hjemmebane i Huset i Hovborg, hvor nytårskuren ligeledes blev afholdt i cafeteriet med mad fra Hovborg kro. Klublokalet har
fire billardborde i et meget lyst og venligt lokale med lokal kunst på
væggene. Scoreresultater bliver registreret via elektroniske pointtavle,
der løbende vedligeholdes med støtte fra HUIF og de gamle spillerbøger
er erstattet af digitale registreringer via diverse databaser, hvor man
kan følge med i alle spilleres resultater.
Skønt gennemsnitsalderen i klubben er høj - så er til gengæld aktiviteten i top. Alle har nøgleadgang til klublokalerne og alligevel har vi plads
til flere medlemmer og måske
kunne vi tilbyde især yngre spillere en friaften i klubben. Vi vægter
det sociale næsten lige så højt
som
resultaterne.
Vi introducerer i år en stafetpokal
“Den Røde Bal“ som i år gik til
Tony Larsen for den bedste fremgang i år.
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HUIF Præmiespil 2017
Tusind tak til vores præmiespil sælgere, uden jer var der ikke noget
præmiespil i HUIF.
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2017.
Hvis der skulle være nogen der ikke har nået at købe et lod, kan man
henvende sig hos Mogens tlf: 60959480
HUIF´s præmiespilsudvalg ønsker alle held og lykke.
Theodor Starup & Mogens Nielsen
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang januar-februar 2017
Onsdag den 25. januar kl. 14.00 – 16.15
Filmeftermiddag, hvilken film vi viser, kommer der opslag op om på Bøgevang 14 dage før.
Onsdag den 1. februar kl. 14.00 – 16.00
I seng med fjenden. Under 2. verdenskrig forelskede en dansk kvinde
og en tysk soldat sig. Frugten af dette forhold blev Peter Jepsen. Peter
fortæller om sin barske barndom som forældreløs tyskerknøs i Sønderjylland og om, hvordan han kom igennem som et helt menneske.
Onsdag den 8. februar kl. 14.00 – 16.00
Vi besøger Mikael og Rikke Boel Olesen på Hyldelund Bakkevej og ser og
hører om deres samling af gamle biler, skilte, retroting, tøj m.m.
Tilmelding senest mandag den 6. februar. Pris 35 kr.
Onsdag den 15. februar kl. 14.00 – 16.00
Spilledag. Vores brætspil, stigegolf og kort findes frem.

Onsdag den 22. februar kl. 14.00 – 16.00
Sangeftermiddag med Anton på harmonika.
Onsdag den 1. marts kl. 14.00 – 16.00
Vejen kommunes ældreråds formand Poul Erik Hansen kommer og fortæller. Hvad er et ældreråd og hvad laver de? Hvilken betydning har de
for os?
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
70 års jubilæumssæson 2016-2017
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud
Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.
2. februar 2017. Hans Jørgen Larsen: ”Mine helte”. Foredraget vil
dreje sig om historikeren Hans Jørgen Larsens helte gennem tiden, hentet fra det nære, det fjerne, familien, det historiske og det aktuelle.
9. februar 2017. Bo Ejstrud: ”Landskabets og dets historie”.
Museumslederen ved Museet på Sønderskov vil, i forlængelse af
sidste års foredrag, fortælle om, hvordan den lokale historie hænger
sammen med resten af verden og sætter sig spor i landskabet. Vi
hører også om Danmarkshistoriens største guldfund. Aftenen slutter
med generalforsamling.
Alle er velkomne. Husk kaffe/te.
Pris: sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
Ret til ændringer forbeholdes.
Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.
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HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
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AKTIVITETSKALENDER
03.02.17
21.02.17
21.02.17
24.02.17
24.02.17
26.02.17
28.02.17
28.02.17
04.03.17
11.03.17
20.04.17
20.04.17
26.04.17
12.05.17
14.05.17
Uge 26

Kl. 19.30 Folkedanseraften, i HUSET
Kl. 18.30 generalforsamling Hovborg Fitness, i HUSET
Kl. 19.30 generalforsamling Hovborg UIF, i HUSET
Kl. 19.30 generalforsamling Hovborg Vandværk, på Hovborg Kro
Kl. 18.00 Madaften i Huset, arr.: Husholdningsforeningen
Fastelavnsfest i HUSET
Kl. 19.00 generalforsamling venneforeningen, i HUSET
Kl. 19.30 generalforsamling Hovborg Aktivitetshus, i HUSET
Kl. 16.00 Gymnastikopvisning i Lindknud
Kl. 18.30 Fastelavnsfest for voksne, i Lindknud Hallen
Kl. 19.00 generalforsamling Husholdningsforening, i HUSET.
Kl. 19.00 generalforsamling Kunstforeningen.
Sangstafet i Hovborg Kirke
Konfirmation i Lindknud kirke.
Konfirmation i Hovborg kirke.
Sommerfest

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.
mailadresse andetsteds i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER
2017
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
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