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NYT FRA HUIF
Så er det ved at være sommer. Træerne er ved at være
sprunget ud og fuglene har travlt.
Tillykke til alle konfirmanderne, håber I havde en god dag, og solen må
have skinnet på jer alle, skønt med godt vejr i bededagene, til konfirmationerne.
ARBEJDSDAG I KLUBHUSET OG VED TENNISBANEN
Fredag den 5 maj, var vi samlet 10 personer for at gøre klubhuset, tribunerne ved fodboldbanen, tennisbanen og området omkring tennisbanen, forårsklar. Det gik rigtig godt. Så nu er toiletter malet anden gang,
der er skiftet nogle af de ødelagte brædder på tribunenerne og området ved tennisbanen er ryddet for løse blade og grene. Vi mangler dog
stadig noget grus på banen for at denne er helt klar til at blive taget i
brug igen. Forhåbentlig har kommunen inden længe mulighed for at
hjælpe os på vej, så vi snart igen kan komme op og spille tennis.
SOMMERFEST
Tiden nærmer sig til sommerfesten i uge 26. Vi ser frem til, at en masse
Hovborg borgere møder op til en festlig uge med mange spændende
aktiviteter. Se byfestprogrammet andetsteds.
Efter en proces henover vinteren hvor byfestudvalget har arbejdet intenst, for at vi endnu engang kan gå en spændende uge i møde, ligger
programmet nu fast.
Som traditionen byder er der banko, familieaften, Hovborgløbet, fodbold og ungeaften. Lørdagen er igen i år i det sociale og hyggelige hjørne. Så vi håber at lørdagen som sidste år, vil blive vel modtaget, specielt
nu hvor de nye tiltag er bedre kendt.
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NYT FRA HUIF
En god sommerfest er betinget af hjælp fra de mange frivillige og vores gode sponsorer. Vi er meget taknemlige for den opbakning der ydes, og håber også I vil være klar i år, tusind tak for alt den
hjælp der gives. Hvis du ikke er blevet spurgt og gerne vil hjælpe, kontakt da en fra festudvalget.
I forbindelse med sommerfesten uddeles der som sædvanligt Hov Hov
potten, læs nærmere herom andetsteds i bladet, og kom gerne med begrundet forslag til kandidater til prisen.
Petanquebanerne ved krokethuset er igen i år til fri afbenyttelse. Eneste
betingelse er, at banen trækkes over efter brug. Petanquebanerne blev
ikke brugt sidste år, så det vil være godt med aktivitet på petanquebanerne. Henvendelse vedr. petanque rettes til Erik Hansen på 7539 6317.
I forbindelse med byfesten vil der være petanqueturnering om torsdagen, så tag naboen med til turneringen, mens ægtefælle løber og nyd
derefter det store pølsebord sammen.
Vi ses til byfesten.
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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LOKALRÅDET

HOVBORG

Lidt nyt fra regnvandsfronten.
Hermed lidt om hvordan det går med regnvandsseparering. Vejen
Kommune og Vejen forsyning er meget glade for samarbejdet med os
her i Hovborg om projektet. Mange husejere er allerede i gang med at
skille regnvandet fra. Kommune, Vejen forsyning og konsulentfirmaet
er i fuld gang med at arbejde med de mange ideer, der kom fra os på
borgermødet til brug af regnvandet fra fællesarealer, evt. til by forskønnelse, rekreative områder og meget mere. Sidst i august vil der
blive indbudt til møde, hvor vi får præsenteret nogle af vores ideer
omsat i tegninger og billeder. Herefter håber vi en lille gruppe vil bruge en lørdag på, sammen med landsskabsarkitekt og de øvrige samarbejdspartnere, at arbejde med netop de ideer, vi gerne vil have udført
her i Hovborg.
Venlig hilsen
Lokalrådet
Lokalrådet har bedt Kirsten Kofoed fra Vejen kommune om at skrive
lidt om forløbet indtil nu. Mange af jer har mødt Kirsten Kofoed til
møderne vi har haft. (se næste side):
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Regnvandet i Hovborg.
Ved fællesspisning med efterfølgende Borgermøde i Huset d. 16. marts
handlede det om den kommende separering af regnvand og spildevand. Vejen kommune og Vejen Forsyning har et stort ønske om at inddrage Hovborgs borgere i de løsninger, der skal findes til at håndtere
regnvandet. Renseanlægget bliver nedlagt og spildevandet skal pumpes til Holsted. De fremmødte brugte nogle timer i fællesskab på at finde på muligheder til lokal regnvandshåndtering.
Derefter inviterede kommune og forsyning til en række åbent husmøder. Ved møderne kunne alle komme og stille spørgsmål og få hjælp
til at finde løsninger for regnvandet på egen grund. Det blev en række
gode møder. Der mødte ca. 60-80 borgere op over de tre dage. Alle fik
en snak med en medarbejder, der er med i projektet, enten fra kommunen eller fra Vejen Forsyning.

Alle husejere i Hovborg, der skal skille regnvand og spildevand ad, har
modtaget et skema i E-boks. På skemaet skal du angive, om du ønsker
selv at håndtere regnvand (LAR) eller om du ønsker, at Vejen Forsyning
skal håndtere regnvand. Skemaet skal sendes til Vejen Kommune senest
d. 1. juli 2017. Ved åbent hus-møderne har en del husejere benyttet
lejligheden til at aflevere skemaet, ligesom en del ejere har udfyldt ansøgningsskema til den valgte løsning.
Der er allerede godt gang i tanker og overvejelser om hvordan regnvandet skal håndteres i fremtiden. Vi er rigtig glade for jeres engagement,
Hovborg.
Venlig hilsen
Vejen Kommune
Kirsten Kofod
Miljømedarbejder
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

10

LANDSBYFESTIVAL
Landsbyfestival i Hovborg
18.og 19. august 2017
Foreløbigt program
Fredag kl. 16.00

Gudstjeneste i krohaven

Fredag kl. 18.00

Grill fest ved Dagli’Brugsen

Lørdag kl. 9.00

Mulighed for Morgenbuffet på Hovborg Kro

Lørdag kl. 10.00

Guidet tur på cykel rundt i området

Lørdag kl. 11-15.30

Stort marked langs hele hovedgaden.
Der vil være forskellige events i løbet af dagen,
også noget specielt til de mindste.

Lørdag kl. 13.30:

Vejen Garden trækker gennem byen til Kroens
have, hvor de underholder times tid.

Hvis I ønsker en stand, så skynd jer at bestille på mail gitte@hovborg.net
En stand koster 75. kr. Der betales med Mobile Pay.

Følg med på www.hovborg.net i løbet af sommeren.
Endeligt program i august nr. af HUIF bladet.
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SANKT HANS
Sankt Hansaften i Hovborg
Fredag d. 23. juni
Sædvanen tro mødes vi i krohaven, hvor der kan købes forskellige forfriskninger fra kl. 20.30

Bålet tændes kl. 21 og der er sang og båltale i haven.
Kom og vær med til en traditionsrig midsommeraften.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen.

VENNEFORENINGEN
Vi kommer på besøg for at sælge medlemskort i ugerne 20, 21 og 22.
Tag god mod vores sælgere (bestyrelserne for Huset og Venneforeningen). Kontingentet er kr. 50,-/stk.
Der bliver udtrukket 2 fl. vin på 4 af medlemskortene og vinderne bliver offentliggjort i HUIF bladet.
Vi er meget interesseret i forslag til arrangementer og står gerne til
rådighed med hjælp til møder o.l. i Huset, henvendelse tlf. 26 73 83
44 eller kamp.karin@gmail.com
Med venlig hilsen
p.v.a. Venneforeningen
Karin Kamp
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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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BYFEST
Sommerfest Petanque
Torsdag d. 29 juni kl. 17.00 (Bemærk tidspunktet)
Har du lyst til lidt motion og derefter lidt godt at spise, uden at skulle
løbe flere kilometer så er muligheden her. Vi laver igen en petanque
turnering i forbindelse med sommerfesten. Sidste år nåede vi ikke en
finale kamp, derfor prøver vi at starte en time før i år. Man kan rolig
springe aftensmaden over da det store pølsebord er inkluderet i prisen
for at deltage. Der er dog kun plads til 16 spillere. Ved for mange tilmeldte vil der blive brugt først til mølle princippet.
Pris for petanque og efterfølgende pølsebord 50,Tilmelding senest mandag d 26 juni til Erik tlf 75396317 eller 21960148
gerne sms.
P.s. Hvis man evt. gerne vil træne lidt før den store dyst er det stadig
gratis at benytte petanque banerne, dette gælder for alle der gerne vil
benytte banerne. Man skal dog beregne selv at have kugler m.m. med
da der ikke er ret mange kugler tilbage i kassen.
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HAVETUR TIL BRØRUP
TORSDAG D. 8. JUNI KL. 18.30
Vi vil denne aften besøge Beth og Niels Åge Jochumsen på Ladelundvej
60 i Brørup. De åbner deres have for os – lige nu mens den er rigtig køn
og står i fuld flor.
Vi fra bestyrelsen vil sørge for kage og kaffe, som vi vil nyde i deres
have efter en tur rundt i den.
Vi mødes ved Brugsen i Hovborg og kører derfra kl.18.10 i private biler.
Så mød op og tag med på tur.
Prisen for denne aften incl. kaffe/te og kage + kørsel fra Hovborg og retur. Medlemmer 30 kr. Ikke – medlemmer 50 kr.
TILMELDING SENEST DEN 5. JUNI TIL
Hanne Fogh-Madsen
Hedvig Thøgersen

Tlf. 61548238
Tlf. 75396089

Sæt X i kalenderen allerede nu, vores arrangementer resten af året, samt
januar 2018.
Onsdag d. 23. august kl. 19.00

En besøg på Landbomuseet Brødsgård v. Kolding, med guide. Mere info senere.

Tirsdag d. 19. september kl. 18.30
Her tager vi en tur til Karlsgårde. Holger Grumme kommer – han vil vise os lidt rundt og fortælle om Karlsgårde. Mere info senere.
Fredag d. 6. oktober (tidspunkt kommer senere)
MUSIK aften i HUSET med Danny Bruuslund og Jes Christensen.
En aften med Flemming ”Bamse” Jørgensen musik. Mere info senere.
Søndag d. 5. november kl. 19.00
Banko i HUSET.
Mandag d. 27. november kl. 19.00
Vi besøger ”KAGERIGET” i Holsted. Mere info senere.
Fredag d. 25. januar kl. 19.00
Foredrag med Asbjørn Skjøth Bruun i HUSET – om hans 26 måneders
lange Grønlandseventyr. Mere info senere.
16

17

VENNEFORENINGEN
Kaffe med Kurt!

Onsdag den 20. september kl. 19.00 i
Aktivitetshuset i Hovborg
Billetter á kr. 100,- incl. Kaffe/brød
Kan købes i Dagli´ Brugsen Hovborg og Lindknud fra den 25. august.
Kan også bestilles ved Susanne Ringlebjerg tlf. 21 62 18 73 eller
Eva Burkal tlf. 61 54 25 27.
Billetter ved indgangen kr. 120,-

”Om typerne, originalerne og skæbnerne”
Foredraget er først og fremmest fængende beretninger - anekdoter - om nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange år som journalist. Det
være sig som skrivende, radio og tv-journalist. I sit foredrag giver Kurt også et indblik i, hvordan man laver tv. Hvordan optager han og kameramanden? Hvordan finder han emnerne? Der
er også livlige historier om Kurt's tid som "skriverkarl" på Jyllands Posten. Om tiden som radiojournalist i det midt og vestjyske og jobbet som pressemand i Udenrigsministeriet under Uffe
Ellemann.
Aktivitetshusets Venneforening
18

- Salon for hele familien

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

Tlf. 75 39 63 51
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KROKET
Vi vil gerne sige tak til dem der har skænket borde og stole til Kroket
Huset. Man kan roligt sige at vi sidder godt i det da vi har modtaget
over 20 stole. Så hvis der er nogen der har lyst til at overvære vores
kampe er der muligheder for en siddeplads.
Sommerturneringen er gået i gang og man kan roligt sige med en forrygende start for alle 3 hold. Alle hold vandt 4-0. Hvilket er den maximale resultat. Det er dog blevet hverdag igen. Men de 2 C1 hold er
dog stadig med i toppen. Bedst går det for vores 2. hold der i øjeblikket topper rækken. Efter 3 kampe har de opnået 10 point og en imponerende score på + 121.
Hvis der er nogen der gerne vil prøve spillet er de hjertelig velkommen. Mandag og tirsdag er
kampdage, men om torsdagen
er der som regel træning.
Erik.
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BYFEST

TIRSDAG:
Kæmpe Banko
I festteltet på Hovborg Stadion.
Tirsdag d. 27. juni kl. 19.00
12 x 1 række – præmie til en værdi af ca. Kr. STOR
12 x 2 rækker – præmie til en værdi af ca. Kr. STØRRER
12 x 3 rækker – præmie – værdi Kr. STØRST
+ mindst en ekstra omgang med kortet fuldt hvor vi spiller om
en ”stor præmie”
Kortpris: 8 kr. pr. stk. – 3 for 20,Ved flere banko samtidig på 1 og 2 rækker skal der rafles om
præmien.
Ved flere banko samtidig på fuld kort skal der deles.
Præmien kan ikke byttes til kontanter.
Der kan købes amerikansk lotteri og nøgler til skattekisten.

I teltet kan der købes kaffe, kage, øl, vand, is og pølser mm.
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ONSDAG:
Onsdag den 29. juni kl. 18.30
Vi inviterer alle interesserede til fælles
hygge/spisning
m/grillet svinekam.
Stor salatbar med div. dressinger, tilbehør og
nye kartofler samt sauce.
Brød og smør fra Hovborg Kro til den
favorable pris af:

Voksne: Kr. 65,00
Børn: Kr. 35,00

HUSK OGSÅ AT ALLE
ARRANGEMENTER
KAN SES PÅ
www.hovborg.net
22
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TORSDAG:
Løb
Torsdag er der traditionen tro Hovborgløbet og det
store pølsebord.
Du kan deltage i løbet for 100 kr. tilmelding
via nettet her:
https://www.app.lap.io/event/2017-hovborg-loebet

Yderligere info:
https://da-dk.facebook.com/HovborgLobet

Efterfølgende er der pølsebord kl. 19.30. Prisen for
løbere er inkl. pølsebord.
Prisen for pølsebordet, for øvrige er:
50 kr. for voksne.
25 kr. for børn.
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BYFEST

TORSDAG:
Petanque
Torsdag kl. 17 er der petanque turnering for alle ikke
løbere, tilmelding til Erik Hansen på tlf.: 2196 0148
Se også andet steds i bladet.

pris: 50 kr. inkl. spisebillet til pølsebordet.

Raffelturnering
Torsdag aften efter pølsebord vil der være raffelturnering i teltet. Tilmelding kan ske i baren i løbet
af ugen men også på dagen.
Der rafles Løgn og Raffelmeister er Ole Madsen.
Kom og vind fine præmier
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www.hyldelundplanteskole.dk
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BYFEST

FREDAG:
KÆMPE TELTBAL
FREDAG DEN 1. juli kl. 21.00 – 02.00
Der er fri entre kl.20.00 – 21.00
Happy Hour kl.21.00 – 22.00
I TELTET PÅ HOVBORG STADION

DJ og PARADISE STEJRNER
MUSIK OG UNDERHOLDNING DER RYKKER

KOM OG OPLEV MUSIK
OG FED STEMNING
ENTRÉ KR. 50,MØD OP - OG FÅ EN KANON AFTEN!!
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BYFEST

LØRDAG:
Super sjov og hyggelig lørdag på pladsen
BRUNCH
Kom om og start lørdagen til brunch fra 10.30.
Der vil være rig mulighed for at starte dagen på en
god måde og få lagt en god bund.
Pris kun 30 kr./person inkl. live hyggemusik.
SJOVE AKTIVITETER
Kom og oplev eller deltag til boblefodbold på pladsen.
Boblefodbold er både supersjovt at se på samt være
med til.
SÆBEKASSERALLY
Der er action for alle når Holmeå Kunstforening, afholder det store sæbekasseræs, her bliver der dyste
på alle parameter, hurtighed, kløgt, fleksibilitet og
hvad der nu ellers kræves.
Så kom frisk, du kan nå det endnu, byg og deltag med
jeres køretøj.
Derudover er det muligt at besigtige køretøjerne og
hvem ved måske prøve en af dem.
Kontaktperson: Tage Brøgger 26471026
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LØRDAG:
MUSIK OG KAGE
Eftermiddagen byder på topunderholdning, først med
den fantastiske lokale gruppe, Stakkels Far. Bandet på 7 personer hvorefter de 6 er søskende, byder
på musik i særklasse.
I pausen er der det store kagebord.
Efter andet set med Stakkels Far, er der
forfest med
Munch & Broderskabet, super underholdning der
spiller Kim Larsen musik, inden festlighederne starter om aftenen.

Kagebagere søges !
Kunne du tænke dig at bage en
kage til sommerfesten?
Lørdag er der behov for kager til det store kagebord, her vil det være rigtig dejligt, hvis vi kunne diske op med mange forskellige slags lækre kager.

Så har du lyst til at bage en kage eller måske flere så
kontakt venligst:
Eva Burkal pa tlf.: 6154 2527
hurtigst muligt.
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LØRDAG:
Lørdag den 1. juli er der stor
LØRDAGSFEST i
TELTET på FESTPLADSEN

Lækker lørdags menu fra

Hovborg Kro

Stemningen leveres af

DJ Ris´Ras

Entré og spisebilletter købes i
Dagli’ Brugsen senest torsdag 29. juni. Pris 190,00 kr.
Bordbestilling – bordbestilling er efter først til mølle
princippet fra kl. 16.00 i teltet.

Skydetelt:
Igen i år kommer Holmeådalens jagtforening med deres skydetelt!
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SKATTEKISTEN:
KOM OG KØB EN NØGLE TIL SKATTEKISTEN

KOM OG SE OM DIN
NØGLE KAN ÅBNE KISTEN ONSDAG
EFTER SPISNING I TELTET!
PRIS PR. NØGLE KR. 25,00
NØGLERNE SÆLGES FRA TIRSDAG AFTEN!
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Løsningen ligger i luften
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BYFEST

HVEM SKAL HAVE HOV HOV POTTEN 2017??
AFLEVER DIT FORSLAG, PR. MAIL ELLER I POSTKASSEN I DAGLI’ BRUGSEN, HOVBORG. HUSK DIN BEGRUNDELSE OG DIN
UNDERSKRIFT
HOV HOV POTTEN UDDELES VED BYFESTEN 2017
Tidligere modtagere af HOV-HOV POTTEN
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Erik Hansen
Kronborg Bech
Svend Dyring
Else Gjerlevsen &
Poul Henrik Bruun
Theodor Starup
Per Lund Petersen
Agnete Andersen
Helge Hansen
Dorthe Madsen
Kurt Hansen
Tage Hansen
Jytte Rønne
Rita Mahler
Eva Burkal
Eilif Thøgersen
Kurt Vad Sørensen
Dorthe Geiser
Jørgen Hundsdahl

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
34

Verner Mahler
Åge Jakobsen
Karin Kamp
Carlo Burkal
Jette og Henning
Gjerlevsen
Hans Larsen
Frida Hansen
Erik Therkelsen
Nicolaj Pedersen
Ole Madsen
John Nielsen
Tove Burkal
Jesper Mikkelsen
Christian Christansen
Poul Hansen
Dorte Olsen
Ingrid Roed
Anette og Michael Ravn

BYFEST
KRITERIER FOR UDDELING AF HOV HOV POTTEN
•

Prisen er indstiftet af Hovborg UIF.

•

HOV HOV POTTEN gives til en person der gør eller har gjort en
stor indsats i HUIF.

•

HOV HOV POTTEN uddeles ved den årlige byfest.

•

Ved overrækkelsen uddeles en HOV HOV POTTE.
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BYFEST

GAVER TIL SOMMERFEST:
Hvis nogen ønsker at støtte HUIF med
gaver til præmier i forbindelse med
Sommerfesten modtages disse gerne.
Henvendelse kan ske til:
Else Gjerlevsen
75396283/20234283
Kirsten Mikkelsen
23277073
Anne Sydow Kristensen
26176316
Karen Jacobsen
28295963

36

HOVBORG KIRKE
Sognepræster:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Lindknud-Hovborg Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@km.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m.
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.
******************
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

Kirkedag

Hovborg kirke

Lindknud kirke

4. juni
5. juni
11. juni
18. juni

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1.s.e. Trin

10.30 HN *

9.00 HN *
10.30 HN
9.00 HN

25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30.juli
6. august

2.s.e. Trin
3.s.e. Trin
4.s.e. Trin
5.s.e. Trin
6.s.e. Trin
7.s.e. Trin
8.s.e. Trin

10.30 HN
9.00 IB
9.00 HN
10.30 AME

9.00 HN
10.30 HN
10.30 AME

9.00 KFM
9.00 HN
10.30 HN

* Kirkekor medvirker
HN: Helle Nørby
IB: Inge Klarlund Bach
AME: Anna Marie Erbs
KFM: Knud Fensteen Madsen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk
Ny hjemmeside
Som bekendt blev Lindknud og Hovborg sogne per 1. januar i år igen et selvstændigt pastorat. I den forbindelse arbejdes der på en ny hjemmeside for de
to sogne, som forventes at gå i luften den 1. juni. Så gå gerne ind og kig på
www.lindknud-hovborg-kirker.dk og har I spørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra jer.
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Hele korshæren vandrer – og i år går turen gennem Hovborg
Gennem en årrække har Kirkens Korshær i forsommeren arrangeret en
vandring i solidaritet med de fattige og udstødte. Den samlede vandring
varer et par uger, og formålet med vandringen er som nævnt at udtrykke solidaritet med de mennesker, hvis liv er en lang opslidende vandring
med misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser og andre alvorlige hindringer på vejen. Alle er velkomne til at vandre med, og mere information
om vandringen kan fås ved Kirkens Korshær.
I år går vandringen gennem Hovborg, hvor der derfor fredag den 9. juni
kl. 9.15 en andagt i Hovborg kirke, for både vandringsfolk og alle andre
interesserede. Overskriften for denne morgenandagt vil være fællesskab og solidaritet, og uanset om man skal videre med på vandring eller
har andre planer for dagen, er alle velkomne til at begynde dagen i Hovborg kirke.
På gensyn, Helle Nørby

Konfirmationsforberedelse 2017-18
Årets konfirmander er trådt ind i de voksnes rækker og i de kommende
uger sendes der breve ud til næste års konfirmander i Lindknud og Hovborg. Skulle det uheldige været sket, at nogle kommende konfirmander
ikke har modtaget dette brev, vil jeg gerne have at I kontakter mig snarest, for naturligvis er alle lokale konfirmander velkomne til at blive konfirmeret i deres lokale kirke, uanset hvilket skoletilbud, man har valgt at
gøre brug af.
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Årets sogneudflugt
Arrangeres af Brørup-, Lindknud- og Hovborg
sogns menighedsråd

Torsdag d. 15. juni 2017

Turen går med bus til Haderslev, hvor vi skal se domkirken og lidt af den
gamle by og samt høre om reformationen. Derefter kører vi til Årøsund,
hvor vi stiger på turbåden Helene og sejler den skønne tur på Haderslev
fjord ind til Haderslev. Vi nyder kaffen ombord.
Afgang fra Hovborg kirke: kl. 11.30

Afgang fra Lindknud kirke: kl. 11.40
Afgang fra Brørup ved Johanneskirken: kl. 11.55
Hjemkomst: Ca. kl. 17.30
Tilmelding senest tirsdag d. 6.6 til Rita Ernst tlf. 71 11 95 39 eller mail
ritabiancaernst@gmail.com
Venlig Hilsen Lindknuds Menighedsråd
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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
The HoLi Choir synger ’Løvernes Konge’.

- men der står også salmer på programmet, når kirkernes ungdomskor
afholder deres sommerkoncerter Dels præsenter korskolen tre sommersalmer fra salmebogen i rytmisk arrangement. Og dels synger the
HoLi Choir et udvalg af de rytmiske salmer, som koret præsenterede
ved en koncert i Strib Kirke i marts måned. Det drejer sig om en række
salmer med tekst af Sten Kaalø og musik af Gregers Kirkelund, sidstnævnte er også er dirigent for The HoLi Choir.
Men hovedpunktet ved koncerten bliver musik af Elton John, nemlig 4
af numrene fra tegnefilmen Løvernes Konge.
Koret akkompagneres af Emil Möglich på bas og Mikkel Möglich på
trommer, som tidligere ved flere lejligheder har akkompagneret koret.
The HoLi Choir tæller i år 19 medlemmer, og korskolen har 9 elever.
Af hensyn til korenes øvning åbnes dørene først kl. 19.10
Der er fri entré til koncerterne, som finder sted:
Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30 i Hovborg Kirke
Torsdag d. 1. juni kl. 19.30 i Lindknud Kirke
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HOVBORG KIRKE
Planlagte musikarrangementer i
Lindknud- og Hovborg Kirker:
Sangstafetter i Hovborg Kirke
Tirsdag d. 6. juni kl. 19.30:
Helle og Benny Jensen har valgt aftenens sange.

Koncerter:
Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30:
Koncert i Hovborg Kirke med The HoLi Choir og Möglich Brothers.
Torsdag d. 1. juni kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med The HoLi Choir og Möglich Brothers.
Torsdag d. 21. september kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Morten Kargaard Septet.
Søndag d. 29. oktober kl. 19.30:
Koncert i Hovborg Kirke med Løgumkloster Vokalensemble.
Tirsdag d. 5. december:
Julekoncert i Hovborg Kirke
Torsdag d. 7. december:
Julekoncert i Lindknud Kirke
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30:
Koncert i Lindknud Kirke med Anders Levring (sologuitar)
Lørdag d. 5. maj 2018:
Koncert med Vox Aros
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LOKALARKIVET
Kom og mød Kalifa!
Søndag den 25. juni kl. 15.00 er det muligt at møde Kalifa Ouattara. Han har gennem 15 år besøgt
Hovborg Skole 6 gange, så mange børn og voksne
har mødt ham. Hans længste periode i byen var i
2005, hvor han tegnede og var med til at bygge
Afrikahytten på det grønne område.

Kalifa har været krumtappen i den venskabsforbindelse, der har eksisteret siden 1997.
I 2014 har mange bidraget til et projekt i landsbyen Takalegougou i Burkina Faso. Det lykkedes med
de midler at få købt to kværne til landsbyen, som har betydet meget for
lokalbefolkningen.
Kalifa har sørget for købet af kværnene og for bygningen af det hus,
hvor kværnene står. Han har sørget for fotos og filmoptagelse i den
forbindelse – og han vil vise interesserede, hvordan opførelsen foregik
og hvordan kværnene anvendes.
Venskabsforeningen håber, at du/I har lyst til at møde Kalifa og se og
høre om det vellykkede projekt.
Kalifas besøg i Hovborg har altid omhandlet besøg hos skoleeleverne i
Hovborg, så vi synes, det
var på sin plads at mødes i
den nu nedlagte skole – i
Lokalarkivet.
Der vil blive mulighed for
kaffe og te m.m.
Venlig hilsen
Venskabsforeningen Takaledougous Venner og
Lokalarkivet
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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PRÆMIESPIL
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang juni 2017
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
Onsdag den 7. juni kl. 13.30 – 16.45
Fredericia Miniby. Her har flittige frivillige bygget en tro kopi af Fredericia anno 1849. Der er ca. 700 bygninger i en tiendedels størrelse. En
guide vil fortælle om byen, voldanlægget og belejringen af Fredericia
1849. Tilmelding senest 5. juni. Pris 75 kr for transport, entre, guide og
kaffe.
Onsdag den 14. juni kl. 13.30 – 16.30
Sidste sommer blev der fundet 7 armringe i guld på en mark øst for Ribe. Senere blev marken grundigt undersøgt for flere tegn fra fortiden.
Vi besøger Peter Fredslund fra Sdr. Hygum og hører om dette arbejde
og også andre historier fra egnen.
Tilmelding senest mandag den 12. juni. Pris 40 kr.
Onsdag den 21. juni kl. 13.30 – 16.15
Gåtur i Billund Skulpturpark. Ruten er 1,5 km og vi passerer 19 skulpturer bl. a. en lavet af prins Henrik. Vi har kaffekurven med.
Tilmelding senest mandag den 19. juni. Pris 35 kr.
Onsdag den 28. juni kl. 12.00 – 16.00
Sommerspisning Stegt flæsk med nye kartofler og persillesovs samt
Jordbær med fløde
Tilmelding senest mandag den 26. juni. Pris 50 kr.
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INDLEVERINGSFRISTER
2017
Fredag den 21. juli
Fredag den 18. aug.
Fredag den 15. sept.
Fredag den 20. okt.
Fredag den 17. nov.

Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 39
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48

AKTIVITETSKALENDER
30.05.17
01.06.17
06.06.17
15.06.17
23.06.17
25.06.17
Uge 26
18.08.17
19.08.17
23.08.17
19.09.17
20.09.17
21.09.17
06.10.17
29.10.17
05.11.17
27.11.17
05.12.17
07.12.17
25.01.17
28.02.18

Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med HoLi Choir og Möglich Brothers
Kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med HoLi Choir og Möglich Brothers
Sangstafet i Hovborg Kirke, med Helle og Benny Jensen.
Årets sogneudflugt. Arr.: Menighedsrådet
Sankt Hansaften i Krohaven. Bålet tændes kl. 21.
Kl. 15.00 Mød Kalifa. Arr. Lokalarkivet.
Sommerfest.
Landsbyfestival.
Landsbyfestival.
Kl. 19.00 Tur til Landbomuseet Brødsgård. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 18.30 Tur til Karlsgårde. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 i Huset, Kaffe med Kurt.
Kl. 19.30 Lindknud Kirke, med Morten Kargaard Septet.
Musik i Huset ”Bamse Musik ”. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble.
Kl. 19.00 Banko I Huset. Arr.: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 Tur til ”KAGERIET”. Arr.: Husholdningsfor.
Julekoncert i Hovborg Kirke.
Julekoncert i Lindknud Kirke.
Kl. 19.00 Foredrag med Asbjørn Bruun. Arr.: Husholdningsfor.
kl. 19.30 Lindknud Kirke, koncert med Anders Levring (sologuitar)

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser
til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, eller
Anne S. Kristensen tlf.: 26 17 63 16 se evt. mailadresse andetsteds i bladet.
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