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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 

Fest : Kurt Smidt       3054 6593 

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalgets  
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 19. april 2018 

 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Ole Nielsen 4099 3651 
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 3                   39. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Hovknud´s U6 spillere, har modtaget flids
 præmie. Foto: Tina Nørgård. 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

Siden sidst har der været generalforsamling i HUIF hvor der deltog knap 
30 personer. Morten Lindgaard genopstillede ikke til bestyrelsen i ste-
det blev Per Midtgaard Olesen valgt ind. 
 

Per bor på Holmeåvænget 52, er gift med Helle og har sammen to børn, 
Aske på 4 år og Gry på 2. Til dagligt arbejder Helle og Per med økologi-
ske grise, hos Nicolaj Pedersen. Helle og Per har siden september 2016, 
været medejere med ca. 160 søer. De flyttede til Hovborg i februar 
2017, for at komme tættere på arbejdet.  
 

Forretningsudvalget har efterfølgende konstitueret sig og posterne er 
fordelt som følgende: 
 Formand: Thomas Nørager Matthesen 
 Næstformand: Ole Nielsen  
 Sekretær: Mads Kristensen 
 Medlem: Per Midtgaard-Olesen 
 Tilknyttet kassere: Elin Schmidt  
 

BRAINSTORM AF VISION OG VÆRDIER 
Næring og træning for krop og sjæl. 
Det var det overordnede budskab der kom frem da HUIF afholdte brain-
stormsmøde, tirsdag den 6. marts, hvor alle bestyrelsesmedlemmer, fra 
alle udvalg var indbudte. Aftenen blev guidet igennem af Maj-Britt 
Schultz Kreipke, udviklingskonsulent i DGI. 
 

Formålet var at få foreningens udvalgsmedlemmer til at komme med 
deres bud på, hvilke værdier der er vigtige for dem og hvad HUIF i frem-
tiden skal arbejde med. Ud fra de værdier der kom frem på seminaret, 
vil vi i bestyrelsen udarbejde en vision og et mål for foreningens arbej-
de og herefter kan arbejdsgrupper gå i gang med at omsætte værdierne 
til handling så visionen kan nås. 
 

25 af foreningens medlemmer mødte op og der blev arbejdet intenst i 
næsten tre timer. Alle deltagere blev bedt om at svare på 5 spørgsmål 
om hvad hver enkelt havde af ønsker og drømme for fremtiden i HUIF. 
Herefter skulle man, sammen med 3 andre, udfordre hinandens værdi-
er og hver 4 mands gruppe skulle ende med at beslutte én værdi der  
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omfattede alle fires ønsker og drømme. 
 

De 6 værdiord blev: 
Sundhed – Samspil – Kvalitet – Inkluderende  

Synlighed internt – Synlighed eksternt 
 

Herefter blev der arbejdet med forslag til at nå øget sundhed, mere 
samspil o.s.v. 
 

De mange forslag kom frem under cafe’runden hvor alle deltagere kom 
rundt til borde hvor de enkelte forslag var listet op. 
Sund mad og motion kombineret, gerne som tilbud til travle familier, 
arbejde med mental sundhed ”Hovborg-sund by”. Kvalitet i alt hvad for-
eningen tilbyder, lige fra synliggørelsen af aktiviteter til kvalitet i de en-
kelte aktiviteter.  
 

Samspil mellem mange, både aktive idrætsudøvere, men også andre der 
gerne vil være med, det kan være der skal musik, kunst, madklubber, 
hobby aktiviteter med i foreningens regi, gerne kombineret med moti-
on. Vigtigt at foreningen får etableret et godt og stort netværk i byen, så 
alle kan være med og mange ønsker tilgodeses. 
 

For at alle kan inkluderes i foreningen er det vigtigt at de nye tilflyttere 
kommer med i fællesskabet, at der kommer nye tilbud gerne i samarbej-
de med den nye landsbyklynge. Noget der er meget vigtigt er, at man 
ikke lukker sig om sig selv, men inviterer mange til at være med, gerne 
som medarrangør ved et arrangement. 

Fortsættes .. 

 

NYT FRA HUIF 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet 
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NYT FRA HUIF 

Synlighed er vigtig, der skal strammes op på hjemmesider, så HUIF ikke  
har flere hjemmesider, der skal være meget mere synlighed på Face-
book og andre sociale medier. Internt vil det være godt med en touch 
skærm i forhallen, så man hurtigt kan få overblik over, hvad der er af  
aktiviteter de kommende 14 dage og hvor det foregår. Mange aktivite-
ter foregår udendørs, de skal også være synlige. 
 

Til slut blev seancen rundet af. Vi kan kun være tilfreds med aftenen og 
de mange resultater der er kommet frem. Nu vil forretningsudvalget gå 
i gang med at udarbejde en vision for HUIF.  
 

Vi håber at I tager fat i en af os fra udvalget eller en af de øvrige udvalg, 
hvis I har gode ideer eller blot lyst til at bidrage med noget, som kan 
giver Jer de samme gode oplevelser som vi selv får. Der er altid plads til 
nye kreative og konstruktive kræfter. 
 

PÅ VEJ 
Snart er udeaktiviteterne i fuld gang, kroket, fodbold, cykling og forhå-
bentlig også tennis. Festudvalget er i fuld gang med at forberede byfe-
sten, der løber af stablen i uge 26. Derudover er der jo som altid, gang i 
fitness og billard indendørs.  
 

Torsdag den 15 marts afholdes der Hædring af Idrætsfolk, denne gang i 
Lindknud, men da dette skriv blev sendt afsted inden dette, vil der være 
nyt om dette næste gang. 

 

Thomas Nørager Matthesen 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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Nu sker der igen noget nyt i Hovborg/Lindknud 

Vi vil i år som noget helt nyt lave et hold der kommer til at hedde: 

FORÆLDRE/BARN BOLD OG LEG 

På holdet vil vi lave forskellige lege og aktiviteter hvor vi øver os i at 

bruge både hænder og fødder, samarbejde, stå i kø osv. Meningen med 

holdet er, at man som barn gerne skulle finde ud af at det er sjovt at 

være aktiv sammen med andre om en aktivitet.  

Aldersgruppen er fra 0-6 år sammen med en forælder, bedsteforældre 

eller lignende.  

Vi spiller og leger hver onsdag fra 16.30-17.30  

Opstart onsdag den 4/4-18 på Lindknud stadion. 

Det er samme tid som alle andre børn og unge hold træner og skulle 

det vise sig efter et par gange at et barn på fx 4-5 år er klar til at rykke 

op på næste hold og spille alene så er det muligt, det ser vi bare på hen 

af vejen. 

Glæder mig til at se en masse friske børn og deres forældre. 

Hilsen  

Gitte Dalsgaard Hansen 26612902 

HOVKNUD 
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Dagli´ Brugsen, inviterer til fællesspisning og  

generalforsamling, på Hovborg Kro. 

Torsdag d. 17. maj 2018, kl. 17,30-20,00. 

Der er plads til alle, og børnene er naturligvis også velkommen, efter 

spisningen er der film og hygge for dem. 

Hvordan gør vi Hovborg Brugs til byens  

foretrukket indkøbssted ? 

Hvordan får vi flere til at lægge deres indkøb i Brugsen ?  

Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op, så vi kan få en god og sag-

lig debat, omkring ét af vores fælles samlingspunkter i byen.  

  

Gratis spisebilletter skal afhentes i Brugsen senest d. 13 maj, af hensyn 

til planlægning.  

Dagsorden samt regnskab ligger klar i Brugsen, til afhentning fra senest 

d. 7. maj. 

Evt. forslag indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsam-

ling. 

 

 

Vel mødt 
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Hermed lidt nyt på ”regnvandsfronten”, som lokalrådet har fået fra Ve-
jen kommune. Alt går som planlagt, også vedr. de løsninger der har væ-
ret på bordet vedr. vandet fra kommunale arealer, veje m.v.  

Herunder det vi netop har modtaget fra Vejen kom-
mune: 
 

”Et forslag til tillæg til kommunens spildevandsplan på 
dagsordenen for Byrådsmøde d. 13. marts, hvor det 
forventes vedtaget. Tillægget skal derefter i offentlig 
høring i 8 uger, hvor alle kan komme med bemærknin-
ger til forslaget. Forslaget kan ses på kommunens 

hjemmeside når det kommer i høring – i løbet af næste uge.  
Efter høringsperioden skal tillægget endelig vedtages ved politisk be-
handling. Det kan derfor forventes endelig godkendt ved byrådsmøde 
d. 26. juni. 
 

De ejendomme der har etableret regnvandsløsninger og færdigmeldt 
løsningerne til kommunen, kan derefter få deres penge af Vejen Forsy-
ning. 
Vejen kommune vil sende de færdigmeldinger, vi på det tidspunkt har 
modtaget, videre til Vejen Forsyning, der skal udbetale til grundejer. 
 

Vejen Kommune har indtil nu givet ca. 40 ejendomme tilladelser til ned-
sivning af regnvand.Vejen Kommune og Vejen Forsyning bejder videre 
med detailprojektering af løsninger for spildevand og regnvand/

HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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LOKALARKIVET 

 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen. 
 

Fredag den 4. maj kl. 19.00. 

Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen de faldne allierede solda-

ter fra anden verdenskrig, netop dér, hvor et fly styrtede ned i 1944. 

Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale ved Vardes 

borgmester, Erik Buhl Nielsen.. 

Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende  

og interessant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg;  

foredraget begynder kl. 20.00. 

Hovborg Lokalarkiv står også i år for dette arrangement.  I år er det lyk-

kedes os at få Museumsinspektør John V. Jensen fra Varde Museum til 

at holde aftenens foredrag. Foredragsholderen vil med udgangspunkt i 

sin bog om den tyske soldat, Günther Töpke, føre os gennem vigtige 

begivenheder i krigen. Töpke deltog i kampene på østfronten og var i 

efterkrigsårene med til at hjælpe tyske flygtninge fra Danmark og tilba-

ge til Tyskland. 

Der venter et særdeles spændende foredrag, som ledsages af mange 

billeder. 

Arrangementet i Huset ventes at slutte ca. 21.15. 

Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 50,00. 

Som arrangør af aftenen håber Hovborg Lokalarkiv på at se mange gæ-

ster den 4. maj kl. 20.00. 

M.v.h. 

Flyverhjemmeværnet og  

Hovborg Lokalarkiv. 
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Støtteforeningen sælger i lighed med de foregående år for-

skellige brugbare effekter. Foråret der banker på er jo højtiden for fug-

lekasser, højbede,stigegolf, m/k på bænk som blomsterholdere, insekt-

hoteller m.m 

Fuglekasser til stær, musvit, mejse, vendehals, ugle osv. 

1 kasse 55 kr., 3 kasser 150 kr. 4 m stolpe m/ 6 kasser 600 kr 

Stigegolf med 4 sæt kugler 250 kr. 

Højbede f.eks 3m x 1 m x.0,60 m 650 kr. 

Mand og dame på bænk 300 kr. 

Insekthoteller 150 kr. ( man fylder selv hotellet med diverse) 

Henvendelse Kurt V. 30301401 Mail: kurtvad@hotmail.com 

 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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Løsningen ligger i luften 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Der var masser af børn til fællesspisningen i Hovborg Aktivitetshus tirs-
dag aften d. 13. marts. 
Det glædede Formanden for Hovborg Lokalråd Nicolaj Pedersen sig 
over i sin velkomst.  

Holmeåskolens støttefor-
ening stod for arrangemen-
tet og bestyrelsen havde 
lavet rigtig god mad til de 
70 fremmødte borgere.  Til 
kaffen blev der stillet et 
stort kagebord an og bør-
nene fik lov at tage først, 
fordi de havde siddet så 
stille under de indlæg der 
var. 
Peter Skjødt fra skolebesty-

relsen gav en god orientering om Holmeåskolen, som jo nu hedder Hol-
meå Børnecenter.  Han roste den nye leder og fortalte at planerne for 
fremtiden, hvor Lindknuds børnehave flyttes over på skolen og børne-
have og vuggestue i Hovborg fortsætter som hidtil, er i gang. Der skal 
bygges lidt om på skolen i Lindknud så der bliver plads til de børn, der 
er i børnehaven i Lindknud. Det ser ud til at børnetallet stiger, der bliver 
født mange børn, så der bliver god brug for lokaliteterne i både Hov-
borg og Lindknud, som jo nu udgør Holmeå Børnecenter.  
Efter et par yderligere indlæg om bl.a. Landsbyklyngen var der general-
forsamling i Holmeåskolens støtteforening. 
Formanden Dorthe Matthesen sagde i sin beretning at støtteforeningen 
er det, der for skolen er flødeskum på lagkagen. Det betyder at børnene 
kan få lidt ekstra legeredskaber, der er blevet lagt kunstgræs på fod-
boldbanen og der afholdes Hurlumhej weekend to gange om året for 
alle børnene. En stor succes.  
Elevrådet er kommet med mange ønsker til støtteforeningen, så mange 
at de 20.000 kr., det er lykkedes at få i kassen i det forløbne år ikke ræk-
ker. Fortsættes.. 
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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/ 

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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LOKALRÅDET HOVBORG 

 Eleverne er blevet sendt tilbage til klasserne for at prioritere ønskerne 
og komme tilbage og sige, hvad de allerhelst gerne vil have.  
Kurt Vad stod for regnskabet, der viste overskud på 20.400. Pengene er  
kommet ind ved forskellige arrangementer og ved salg af fuglekasser, 
stigegolf og højbede som bestyrelsen laver og sælger.  
Der er kun 18 medlemmer, så der var opfordring fra mange sider til at 
flere køber medlemskort. Det gælder ikke mindst forældre og bedste-
forældre, det går jo til jeres børn og børnebørn, så de kan få lidt ekstra 
sjov til deres dagligdag på skolen. Man kan betale på mobil pay på tlf. 
29453875 Dorthe Matthesen. 
Der blev vedtaget at kontingentet skal være uændret 100 kr. for enkelt-
personer, 200 kr. for familier og 300 kr. for firmaer.   
Der var to på valg til bestyrelsen, Dorthe Matthesen og Georg Georg-
sen. Dorthe Matthesen genvalgtes. I stedet for Georg Georgsen, der 
ikke ønskede genvalg, valgtes Kim Rehmeier. Til suppleanter valgtes 
Anja Mølholm Hansen 
og Brendan Daley. 
Bestyrelsen havde for-
slag til ændringer af 
vedtægterne, så man 
ændrer de steder , hvor 
der står Holmeåskolen 
til Holmeå Børnecen-
ter. Ligeledes var der 
forslag om at ændre 
foreningens navn til 
Støtteforeningen for 
Holmeå Børnecenter. 
Dette blev vedtaget. 
Der var stor ros fra flere sider til det store arbejde bestyrelsen gør. Der 
er ikke mange folkeskoler i landet der har en støtteforening og det er 
guld værd. Der var også ros fra skolebestyrelsen, der pointerede at 
man er utrolig glade for det samarbejde man har med støtteforenin-
gen.  
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KUNSTFORENING 
Velkommen til generalforsamling i Holmeå Kunstforening 2018 

 

Alle er velkomne 
Program 

Tirsdag d. 24. april kl. 19.00 

Her afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsamling med vores 
efterfølgende, traditionelle udlodning af kunstværker m.m.  
 19.00-20.00 Generalforsamling 
 20.00-21.00 Udlodning af kunstværker, kaffe og kage 
Udlodningen sker på medlemsnummeret, hvis medlemmet er repræsenteret 
denne aften. Der vil være gevinster fra forskellige kunsthåndværkere. Der vil 
være kaffe og kage hele aftenen. 
Holmeå Kunstforening ønsker fortsat at være en dynamisk forening og søger 
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 eller har forslag, som skal behandles på generalforsam-
lingen, er du velkommen til at henvende sig til formand Anita Moesgaard Niel-
sen på anitamnielsen@gmail.com 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 høre om vores aktiviteter til at kom-
me til vores generalforsamling.  
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.  
 

Dagsorden til generalforsamling 
• Velkomst v. formand Anita M. Nielsen 
• Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
• Formandens beretning 
• Kasserens aflæggelse af foreningens regnskab 
• Fastsættelse af kontingent 
• Behandling af indkomne forslag 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anita M. Nielsen og Jane Lorenzen mod-

tager genvalg, Hanne Ernst, Tage Brøgger modtager ikke genvalg) 
• Valg af suppleanter (Søren Brandbyge og Simone Freiheit modtager gen-

valg)  
• Valg af revisor (Majken Egebak modtager genvalg) 
• Evt.  
• Lodtrækning  

mailto:anitamnielsen@gmail.com
http://holmeaakunstforening.dk/
http://holmeaakunstforening.dk/
https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
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HOVKNUD 

Indendørssæsonen er slut og vi er i fodboldafdelingen klar til en ny 

udendørs sæson. 

Old-boys holdet er startet med et 11 mands hold, de spiller kampe hver 

onsdag aften kl. 19.00. Holdleder i år er Mads Kristensen tlf. 61754613. 

er der nye potentielle spillere med lyst til at spille fodbold, så ring til 

Mads. 

Damesenior er også startet med et 7 mands hold, træner Jan Erik Han-

sen. Tlf. 20949676. Der trænes onsdag aften og spilles kampe torsdage.  

50+ old boys spiller på 5 mands bane hver anden mandag, skiftevis hos 

de 4 klubber der har hold med i den aldersgruppe. Holdleder Niels Chri-

stian Hansen 20328371 

Børneholdene starter udendørs onsdag d. 4. april kl. 16.30 -17.30 på 

Lindknud stadion. Desværre har vi kun op til U-10 hold lige for tiden, 

men hvis der er piger og drenge mellem 11 og 15 år, der gerne vil spille 

fodbold, så mød op kl. 16.30 d. 4. april. Vi vil gerne gøre en indsats for at 

få flere hold i gang. 

U-10 holdet trænes af Frederik Dalsgård 25393092, Dorthe Jørgensen 

21638737 

U-7 , U-8 og U-9 trænes af Andreas Matthesen 61668041 og Mads Bur-

kal 42222884. 

Yngre årgange med lyst til fodbold er med på U-7 holdet, der tilbydes 

børnebold, leg og andet sjovt, til de børn der ikke lige er fanget af fod-

bold endnu. Se omtale andetsteds i bladet. Leder af børnebold er Gitte 

Dalsgård Hansen 26612902. 

Kontakt personer i fodboldudvalget : Henrik Andersen 23324389, Kurt V. 

Sørensen 30301401 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en ny sæson 

Hovborg/Lindknud fodbold 
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 EKSTRA - EKSTRA -EKSTRA  
 

Vi laver et RAKU KURSUS 2 
 

Så har du ikke nået at være med, eller har du 
fået lyst til at prøve at lave dine egne lerting, 
så kan du igen komme på kursus i Holmeå 
Kunstforening.  
 

Fredage d. 1/6 og d. 15/6. Begge dage fra kl. 
15.30-20.30 
Pris er 440 kr. for medlem og 550 kr. for ikke-
medlemmer 
 

Tilmelding inden 25/5 på www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/ 
Underviser Anita M. Nielsen 
 

Kurset finder sted i vores lokale: Galleriet, Lindevej 5, 6682 Hovborg 

KUNSTFORENING 

KUNSTUDSTILLING 

Forårets kunstudstilling 

lørdag den 7. april kl. 14 – 17 på  
Donslund gl. Skole. (bare følg trafikken)                        

 

 Det er ”Donslundgruppen”, der sammen med nogle spændende gæste-
udstillere viser  årets produktion.   Hejnsvig Lokalarkiv har en stand med 
gamle Donslundbilleder.                       
Der kan købes kunst, lagkage, vin, kaffe , øl, vand m.m. , og man kan 
sikkert få en snak med naboer, venner og mange andre. 
Så hvorfor egentlig selv stå og ”bøvle” med kaffebrygning og lagkage-
fremstilling en lørdag eftermiddag, når man kan få det hele billigt i 
Donslund. 

Hjertelig velkommen! 
            Med venlig hilsen 
            Donslundgruppen 

http://www.holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/
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Generalforsamling 2018 
 

Tirsdag d. 17. april kl. 19.00 i HUSET. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af skriftfører. 
3. Valg af stemmetæller. 
4. Formandens beretning. 
5. Fremlæggelse af regnskab. 
6. Indkomne forslag.   
  Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. april. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.   
  Efter tur afgår Jytte Pedersen og Hedvig Thøgersen. 
8. Valg af suppleanter. 
9. Valg af revisor. 
10. Eventuelt. 

      
Foreningen er vært med kaffe og brød. 
 

HUSK at medbringe en pakke til det traditionelle bankospil efter gene-
ralforsamlingen. 
 

Den 23. februar havde vi madaften/fællesspisning i Hovborg hushold-
ningsforening. 
Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at så mange mødte op og støttede op 
om vores arrangement. 
 

Igen i år havde vi valgt at afholde amerikansk lotteri og havde været hos 
byens butikker, firmaer og selvstændige for at høre, om de ville give 
nogle gaver til vores amerikansk lotteri – og vi fik rigtig mange fine ga-
ver. 

Vi vil hermed gerne sige en STOR TAK til dem, der støttede os. 
 

HKS v. Lynge Madsen  Zoneterapeut Rigmor R. Thomsen 
Hans Andersen Transport  FT – Auto  Hovborg Kro    
BJ – Agro  Dagli`Brugsen Hovborg  AL-2 – teknik 
  Holmeå Camping  Hovborg handel v. Bøje Madsen 

Kirsten og Martin Ravn kartofler  Dano Mast 
   Freddy og Birgit Holdensen – kartofler og glaskunst 

Holmeå Tømrer – og snedkerforretning v. Jesper Mikkelsen 
Hovborg Tømrer og Maskinsnedkeri v. Bjarne K. Bech. 
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Sognepræst: 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@km.dk 
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.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 be-
nyttes til pastoratets øvrige kirker.         
      
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:  

 

     Brørup/Holsted Taxa 
     tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76 
 
 Senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende 
 søndag. 

                               
Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

HN: Helle Nørby  
AME: Anna Marie Erbs 
IKB:  Inge Klarlund Bach 

 
1 : Der henvises denne dag til gudstjenesten i Brørup gl. kirke kl. 10.30 
2 : Konfirmation 
*: Kirkekoret medvirker ved gudstjeneste 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonce-
res på www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

Helle Nørby 
 

 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

1. april Påskedag 10.30* HN 9.00* HN 

2. april 2. påskedag 1 1 

8. april 1.s.e. påsken 9.00 HN 10.30 HN 

15. april 2.s.e. påsken 10.30 HN   

22. april 3.s.e. påsken   9.00 AME 

27. april St. Bededag 10.00* HN2   

29. april 4.s.e. påsken   10.00* HN2 

6. maj 5.s.e. påsken 10.30 IB   

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gør ulvetimen til skumringstid 
Som et nyt tiltag inviterer kirkerne i Lindknud og Hovborg 
børn og barnlige sjæle til skumringstid: En lille halv times gudstjeneste i 
børnehøjde, hvor vi mens dagen går på hæld vil lade aftenen indfinde 
sig med en kort fortælling, sang og musik. 
Der vil blive afviklet to skumringstids-arrangementer i løbet af foråret – 
se nærmere information om tid og sted via opslag og på kirkens hjem-
meside 
 

Konfirmationer 2018 
Foråret står på spring og inden længe venter forårets konfirmationer - 
Nedenfor fremgår navnene på årets konfirmander i Hovborg og Lind-
knud kirker: 
 
Hovborg kirke fredag den 27. april kl. 10.00: 

Laura Keller Frandsen 
Malene Agnethe Lønborg Kristiansen 
Marcus Juhl Straarup 
Philip Høj Leerskov 

 
Lindknud kirke den 29. april kl. 10.00: 

Annika Buchwald Jensen 
Casper Benned Moss Larsen 
Julie Greve Mosevang Pedersen 
Lærke Merrild Lippert Nielsen 
Mathias Kaalund Nielsen 
Olivia Didriksen 
Sønnich Neil Raaby Daley 
Valdemar Due Melton Lie 

 
Telegrammer 
I dagene op til konfirmationerne kan telegrammer på eget ansvar læg-
ges i postkassen ved graverbygningerne ved Hovborg kirke og Lindknud 
kirke, og på selve konfirmationsdagen kan de afleveres til graverne på 
graverkontorene. 

HOVBORG KIRKE 
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Kommende musikarrangementer i 

Lindknud- og Hovborg Kirker: 
 

Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 

 Torsdag d. 12. april:  

    Karen Hansen har valgt aftenens sange. 

  

Koncerter: 

 Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00:  

    Koncert med Vox Aros (Hovborg) 

 Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.30:  

    Kirkekorets sommerkoncert (Hovborg) 

 Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.30: 

    Kirkekorets sommerkoncert (Lindknud) 

HOVBORG KIRKE 
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Hovborg Kirke: Koncert med Vox Aros. 
 

Nordisk musik for mandskor 
 

- Lørdag d. 5. maj 2018 kl. 16.00 - 
 

Vox Aros skriver på deres hjemmeside: 
Vox Aros er et professionelt arbejdende mandskor, der består af ca. 30 
sangere fra hele landet, hvoraf hovedparten dog primært er uddannet 
på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Vox Aros' målsætning og ambition er at være Danmarks ubetinget bed-
ste mandskor. 
Herudover ser Vox Aros det som sit erklærede mål og sin musikalske 
forpligtelse at udbrede kendskabet til det herhjemme ofte oversete re-
pertoire for mandskor. 
Læs evt. selv videre på deres hjemmeside, http://www.voxaros.dk/
content/view/15/48/ 
 - og kom og hør en korkon-
cert på et virkelig højt ni-
veau! 
Der er fri entré til koncerten 

HOVBORG KIRKE 

http://www.voxaros.dk/content/view/15/48/
http://www.voxaros.dk/content/view/15/48/
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Tusind tak for den flotte opbakning til  
opvisning i Lindknud hallen  

 

Lørdag den 4. marts havde vi fornø-
jelsen af at lukke dørene op til en 
fantastisk opvisning, hvor alle vores 
aktive gymnaster og dansere fik lov 
til at vise hvad de havde lært af nye 
tricks, spring og serier gennem sæ-
sonen. Der blev taget rigtig godt 
imod dem alle, med store klap sal-
ver fra de mange opmødte publi-
kummer hvilket også gav mere gejst i gymnasterne så de rigtig sprudlet af 
energi og glæde. 
 

Efter opvisningen var der mulighed for at nyde en kop kaffe, et stk. kage og 
noget aftensmad i hallen eller oppe i klubhuset hvilket rigtig mange benyttede 
sig af mens Diskotek Fly spillede op til dans for alle der havde lyst til at få 
brændt lidt mere energi af. 
 

Vi vil også gerne sige tak til de mange frivillige hjælpere som hjalp os i løbet af 
dagen og aftenen det er skønt af så mange bakker op om det.  
 

Vi glæder os til næste sæson, hvis du skulle gå med en lille hjælpe træner eller 
træner gemt inde i dig så sig endelig til vi kan altid bruge flere hænder – kon-
takt Gitte Dalsgaard 26 61 29 02 for mere info. 
 

Hvis du har ris eller ros i forbindelse med opvisningen hører vi også gerne fra 
dig på ovenstående nr. 
 

Mange hilsner fra Gymnastikudvalget i Lindknud. 

GYMNASTIK 
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KROKET 

Efter en lidt sløj start på krocket spillet i år, forventer vi at foråret star-

ter med overgangen til sommertid. Vi starter dog ikke med sommertids 

træningen før tirsdag d. 30 april, (hvis vejret tillader det). Derefter er 

der træning hver tirsdag og torsdag fra kl.18,00. Hvis der er nogen der 

har lyst til at være med er de hjertelig velkommen. Vi tilmelder igen i år 

3 hold til turneringen. Da vores gennemsnits alder efterhånden nærmer 

sig de 80 år, ser vi gerne nogen yngre kræfter der vil prøve en gang 

uforpligtende spil, for at se om det evt. er noget der interesserer jer. 

Der er dog ingen alders grænse. 

Krocket udvalget fortsætter igen i år uden ændringer. Det vil sige. Erik 

Hansen og Rita Mahler fra Hovborg samt Peter Tarp fra Lindknud. Er der 

spørgsmål kan i kontakte en af dem eller en af de øvrige 12 spillere. 

HOVKNUD 

Børnenes sidste indendørs trænings dag. Træningen udendørs starter 

snart. 
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Onsdag den 28. marts kl. 13.15 – 16.30                        
Forårsblomster og flødeskum. Vi kører til Ribe og besøger Grøn fritid, 
her er mulighed for lidt plantekøb, og bagefter får vi kaffe og fløde-
skumskager i Rådhuscafeen.                                                                             
Tilmelding senest mandag den 26. marts. Pris 80 kr incl. cafebesøget. 
 

Onsdag den 4.april.  kl. 13.30 – 16.45                                          
Besøg på Ladelund Efterskole. Mange i vores område har nok stiftet 
bekendtskab med Ladelund Landbrugsskole. Siden 2000 har stedet 
rummet en efterskole. Forstander Steffen Pedersen vil fortælle om ste-
dets historie, og om hvordan efterskoleverden er anno 2018. Han vil 
også sætte sig til klaveret og lade os få lidt fællessang. Til sidst vil der 
være mulighed for at gå rundt og se skolen. Kaffen snydes vi heller ikke 
for. Tilmelding senest tirsdag den 3. april inden middag. Pris 50 kr.   
 

SE HER                                                                                                        
Har du bøvl med at komme på Bøgevang, så giv os et kald, så henter vi 
dig i Laurids. Vi tager 10  kr. for at hente og bringe hjem  

BØGEVANG 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

12.04.18 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke. Karen Hansen 
17.04.18 Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforeningen, i HUSET 
24.04.18 Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening, Galleriet 
26.04.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
27.04.18 Konfirmation Hovborg Kirke 
29.04.18 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
04.05.18 Kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage 
04.05.18 Kl. 20.00 Foredrag m/ John V. Jensen, I HUSET 
05.05.18 Kl. 19.30 Koncert  med Vox Aros  
17.05.18 Kl. 17.30 Fællesspisning og generalforsamling arr. Brugsen, på Kroen 
23.05.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 

29.05.18 Kl. 19.30  Kirkekorets sommerkoncert i Hovborg Kirke 

31.05.18 Kl. 19.30  Kirkekorets sommerkoncert i LindknudKirke 
Uge 26 Byfest 
14.08.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
03.10.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
02.11.18 Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”  
13.11.18  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
 

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. mail-
adresse andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2018 
 

Torsdag d. 19. april Blad udkommer i uge 18 

Torsdag d. 24. maj Blad udkommer i uge 23 

BEMÆRK NY DATO FOR MAJ 

Torsdag d. 19. juli Blad udkommer i uge 31 

Torsdag d. 16. aug. Blad udkommer i uge 35 

Torsdag d. 20. sept. Blad udkommer i uge 40 

Torsdag d. 18. okt. Blad udkommer i uge 44 

Torsdag d. 15. nov. Blad udkommer i uge 48 
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