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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

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

Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Anne S. Kristensen  2617 6316 
   Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 21. april 2017. 

 
Anne S. Kristensen, Kroskoven 38 

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  
 Morten Lindgaard 2442 7703 
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Ole Nielsen 4099 3651 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 3                   38. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:matthesen@icloud.com
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Siden sidst har der været generalforsamling i HUIF hvor 
der deltog knap 30 personer, jeg selv blev genvalgt og derudover blev 
Ole Nielsen valgt ind i bestyrelsen. Forretningsudvalget har efterfølgen-
de konstitueret sig og posterne er fordelt som følgende: 
 Formand: Thomas Nørager Matthesen 
 Næstformand: Morten Lindgaard  
 Sekretær: Mads Kristensen 
 Medlem: Ole Nielsen 
 Tilknyttet kassere: Elin Schmidt  
 

Da måske ikke alle kender os alle i forretningsudvalget, kommer her en 
kort præsentation: 
 

Mads Thinggaard Kristensen: 
Jeg er 25 år og har en lille dreng på 3 år der hedder Magnus. Jeg er født 
og opvokset i Thy, men er flyttet til Hovborg og har nu boet de sidste 4 
år på Råbjergvej. Jeg har et økologisk landbrug, hvor jeg producere slag-
tesvin. Jeg kan godt lide at spille fodbold og dyrke fitness, men får des-
værre ikke gjort så meget ved det. 
 

Morten Lindgaard: 
Jeg er bor på Sandagervej sammen med min kone Ellen og datter Elena 
som er 1,5 år. Jeg flyttede til Hovborg for knap 8 år siden, fra Hejnsvig. 
Jeg arbejder i Agerbæk ved Jylak pulver og industrilakering. I min fritid 
cykler jeg MTB hele året rundt og løber en smule.  
 

Ole Nielsen: 
Jeg bor sammen med Laila Kristiansen på Holmeåvænget i Hovborg. Jeg 
er flyttet hertil for godt et år siden fra Bramming, hvor jeg har boet der 
det meste af mit liv. Jeg er aktiv løber og medlem af Bramming IF moti-
on, hvor jeg gennem mange år har været med i forskellige udvalg. For-
eningslivet har jeg altid vægtet højt, da det giver så mange ting tilbage, 
samt det er nemmere at kommer ind i lokal samfundet. Udover at løbe 
og cykle, svømmer jeg også. Håber vi ses i HUIF. 
 

 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA HUIF 

Thomas Nørager Matthesen: 
Jeg er 36 år og bor på Vorbassevej med Dorthe min hustru og vores 3  
børn, Andreas, Louise og Gustav. Vi er flyttet til Hovborg for 11 år siden,  
fra Brørup, hvor jeg er opvokset. Jeg arbejder som bygningskonstruktør 
på en tegnestue i Kolding og i min fritid vil jeg gerne gå på jagt i skoven 
med mit kamera, spille badminton eller tennis, når tiden tillader det. Jeg 
sætter pris på den tætte relation til det lokalområde jeg bor i, og kan 
derfor godt lide at deltage i arrangementer som f.eks. halløj- og hurlum-
hejweekender for børn. Det frivillige arbejde er med til, at give mig nog-
le sociale relationer, som jeg holder af og som jeg håber andre også har 
lyst til at skabe. 
 

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. 
Snart er udeaktiviteterne i fuld gang, kroket, fodbold, cykling og tennis. 
Festudvalget er i fuld gang med at forberede byfesten, der løber af stab-
len i uge 26. Derudover er der jo som altid, gang i fitness og billard in-
dendørs.  

 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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Generalforsamling i Hovborg Dagli' Brugs med fællesspisning 

 

Sæt                  i kalenderen !!!!  

Fredag d. 28. april kl. 18, i Huset. 

Der er plads til alle, både dem som er medlemmer og dem som kan blive kom-
mende. Vær med til at støtte op om din lokale butik. 
 - Vi fortæller om hvor vi gerne vil hen - men vi vil allerhelst høre om hvor du 
gerne vil hen med din lokale Dagli´ Brugs. 
 

Der er plads til hele familien, vi sørger for Disney Sjov og slik til børnene. 
 

Gratis spisebilletter skal afhentes i Brugsen senest d. 21/4, af hensyn til plan-
lægning. Drikkevarer er for egen regning - men til favorable priser. 
 

Dagsorden og regnskab ligger klar i Brugsen til afhentning fra d. 10/4. 
 
Vel mødt 

NYT FRA HUIF 

Fra venstre er det Ole, Mads, Thomas & Morten  

Forretningsudvalget  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDnYr3l97SAhVHfiwKHXlJCs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gratisskole.dk%2F%3Fmod%3Dminipic%26id%3D983&bvm=bv.149760088,d.bGs&psig=AFQjCNHLTBuXlqs0Jbux6jD8S-o9oFgwVg&us
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Kæmpestort fremmøde til borgermøde og fællesspisning i Hovborg 

Borgermødet i Hovborg, om at få regnvandet ud af kloakken trak næ-
sten alle folk af huse. Der var 115 til spisning. Til selve mødet, som 
startede kl. 19 mødte yderligere 30 op. Mødet var arrangeret af Vejen 
Forsyning, Vejen Kommune og Hovborg Lokalråd i fællesskab. 
 

Alle tre instanser lagde meget vægt på, at det er meget vigtigt at bor-
gerne er med hele vejen. Derfor bliver der også mange tiltag, hvor 
borgerne i Hovborg kan være med i processen. 
Carsten Sundbæk fra Vejen Forsyning orienterede om projektet, både 
hvordan den enkelte husejer skal forholde sig og hvad ideerne kan 
være, til at udnytte vandet fra de kommunale arealer og fælles area-
ler til forskønnelse af byen. 
Der bliver 3 eftermiddage i Aktivitetshuset, hvor folk fra Vejen Forsy-
ning og Vejen kommune vil sidde klar til at hjælpe folk, specielt med 
løsninger på egen grund.  
Den 6. april – 19. april og 25. april. Alle tre dage fra 15-18 
Her vil også være en lille udstilling med ideer fra andre steder. 
Vi regner med at kloakmesteren også vil være der en del af tiden. 
 

Næste programpunkt var en spørgerunde, hvor flere stillede gode re-
levante spørgsmål. Der var lavet et lille spørgehjørne i hallen, hvor 
nogle af de spørgsmål der allerede var kommet på mail var sat op, 
sammen med svarede. De spørgsmål og svar der kom på mødet, bli-
ver sammen med de skriftlige spørgsmål og besvarelser lagt ind på 
www.Hovborg.net. 

LOKALRÅDET HOVBORG 

http://www.Hovborg.net
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Herefter kom Lene Juel Jensen fra konsulentfirmaet Mannaz på banen 
og ledede en proces, hvor de fremmødte skulle i gang med at klippe og 
klistre, for at komme med alle de gode ideer til, hvordan regnvandet 
kunne udnyttes til byens forskønnelse. 
Der kom masser af gode ideer på de mange plancher Lene havde teg-
net. Får man en god ide efterfølgende må den meget gerne sendes på 
mail til Kirsten Bruun  kp.bruun@gmail.com så kommer den med i ide-
banken.  
Alle ideer bliver samlet og på næste borgermøde, formentlig lige før 
sommerferien, skal der arbejdes videre med de enkelte ideer. 
Der var opfordring til, at hvis nogle grupper allerede nu, f. eks, fra et 
område i byen, vil arbejde videre med nogle af ideerne, er det en rigtig 
god ide. Hvis der er brug for lidt hjælp til at komme videre med en ide, 
eller et spørgsmål i den forbindelse, må man gerne sende en mail til 
Carsten Sundbæk. Hans mail står i den lille brochure, der er husstands-
omdelt i byen.  
 

Jørgen Bruun, formand for Teknik og Miljøudvalget, Benny Jensen, for-
mand for Vejen Forsyning og Nicolaj Pedersen formand for Hovborg Lo-
kalråd rundede af og takkede for det store fremmøde. En speciel tak til 
de mange, der havde forberedt mødet så godt. Konsulentfirmaerne 
Rambøll og Mannax, Forsyning, kommune, lokalråd, Husets Vennefor-
ening og Hovborg Kro. 

mailto:kp.bruun@gmail.com


12 

Generalforsamling 2017 
Torsdag d. 20. april kl. 19.00 i HUSET. 

 
Dagsorden: 
 

•    Valg af dirigent. 
•    Valg af skriftfører. 
•    Valg af stemmetæller. 
•     Formandens beretning. 
•     Fremlæggelse af regnskab. 
•     Indkomne forslag.  Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde  
 senest d. 13. april. 
•     Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
  Efter tur afgår: 
   Hanne Fogh-Madsen 
   Jytte Madsen Ehmsen 
   Inger Sørensen 
•     Valg af suppleanter. 
•     Valg af revisor. 
•     Eventuelt. 

      

Foreningen er vært med kaffe og brød. 
 

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

 Her er nogle billeder af støtteforeningens forskellige tilbud, alt er 
fremstillet i lærketræ.  
• Fuglekasse 50 kr. - 3 stk. for 150 kr.  
• M/K på bænk 150 kr.  
• Stigegolf 200 kr.  
• Blomsterkasser 150 kr.   
• Højbede, modellen på billedet er 3 m x 1 m x 60 cm, fremstillet i 

32x150 mm. med stolpehat på 75 x 75 mm stolper. Pris 650 kr. 
Henvendelse på mail kurtvad@hotmail.com eller tlf. 30301401 

mailto:kurtvad@hotmail.com
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Den nye sæson står snart for døren. Vi tilmelder igen i år 3 
hold. 1 i mesterrækken 2 og 2 hold i C 1. Vi har næsten trænet hver fre-
dag eftermiddag her i vinter. Frost og sne har ikke lavet mange forhin-
dringer. Tirsdag d. 11 april starter vi på sommer programmet hvad an-
går træningen. Det vil sige at vi herefter er træning hver tirsdag og tors-
dag fra kl. 18,00. Hvis der er nogen der har lyst til at være med er de 
velkommen til en uforpligtende prøvetid. Alle er velkommen. 
 

Vores plastik havemøbler 
Er jo desværre blevet pulveriseret her i løbet af vinteren. Hvis der er 
nogen der har planer om at købe nye havemøbler her i foråret og gerne 
vil af med de gamle vil vi gerne arve dem. Det har ikke så meget at sige 
hvordan de ser ud bare de er brugbare. Vi kan godt bruge ca. 10 stole 
og et bord. Henvendelse til Erik Hansen tlf. 75396317 eller andre af kro-
ket spillerne. 
 

Banerne 
Vi har en bøn til hunde lufterne. Lad være mede at give hunden en pind 
i munden at løbe med på boldbanerne. Der ligger af og til afbidte stum-
per af pinde på banerne. Når kommunen så kommer og slår græsset 
bliver det til stumper og splinter. Det er irriterende på krocket banerne. 
Men på fodbold banerne er det mere farligt da der er stor fare for at få 
splinter i knæ eller lår. 

KROKET 

Banerne har næsten stået tomme sidste år. Det skulle vi ger-
ne have lavet om på. Det er gratis at bruge banerne,  man skal dog helst 
selv have kugler med. Der har vist været stålorme i opbevarings kassen, 
der mangler i hvert fald en del kugler. Vi har dog nogen liggende i krock-
et hytten. Henvendelse omkring banerne og evt. lån af kugler er også til 
Erik. 

PETANQUE 
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

Gratis rådgivning. 
Altid frisk med en god pris. 
Forhandler af: 
produkter fra Dyrup og Nordsjö. 
Medlem af Malernes Garantiordning. 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
v/Peder Andersen 
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig. 
 

Tlf.nr. 23460430 
dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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Den 24. 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. 
 

I år havde vi valgt at afholde amerikansk lotteri og havde været hos by-
ens butikker, firmaer og selvstændige for at høre, om de ville give nogle 
gave til vores amerikansk lotteri – og vi fik rigtig mange fine gaver. 
 

Så vi vil hermed gerne sige et STOR TAK til dem, der støttede os.  

”Din kage” BJ  Agro Hovborg Kro 

Holmeå Camping HKS – Lynge Madsen Al-2 Teknik 

Eva Burkal Bjarne (Tømrer) Bech Kirsten og Martin Ravn 

Hovborg Handel, 
Bøje Madsen 

Zoneterapeut, 
Rigmor Thomsen 

Dagli´ Brugsen 

Hovborg 

Hovborg Fiskesø DANO Mast Brithe – Frisør 

Autoservice 
Finn Tastesen 

Jesper (Tømrer)  
Mikkelsen. 

Freddy og Birgit  
Holdensen 

TUPPERWARE     TUPPERWARE 
 

I samarbejde med Tupperware konsulent Louise Lerche-Thomsen har Hov-
borg husholdningsforening arrangeret en kæmpe tupperware demo. 

 

i HUSET lørdag d. 6. maj fra kl. 13.00 – 16.00. 
 

Denne eftermiddag er ganske gratis og er incl. kaffe, te og kage. 
Der kan købes amerikansk lotteri ved indgangen. 

 

SÅ KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG 
 

TILMELDING SENEST D. 2. MAJ TIL 
 

Jytte Pedersen tlf. 40337754 
Hanne Fogh-Madsen tlf. 61548238 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSE 

Støt  

Kræftens Bekæmpelses indsamling 

søndag d. 2. april 2017 
 

Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til at 

hjælpe, bedes du kontakte                                          

Dagny Boisen    tlf. 7539 6164 eller  
4219 9053 

FITNESS 

Familie Idræt 
 

Træning for hele familien - unge som ældre. 
Tage familien eller naboen med under armen og kom til sjov og 
alsidig træning. 
Lørdag d. 8. April 2017 kl. 9.30 - 11.00, 10 kr. pr. deltager pr. gang. 
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Mandag d. 3 april, skal vi ud at besøge Charlotte Klausen for at se og 
høre om hendes butik på Hovborg 73, Klelund. 

Vi mødes hos Charlotte kl. 19.00. Her er vi et stykke tid i hendes butik, 
– og kører derefter til HUSET, hvor vi får kaffe og kage, som bestyrel-
sen har med. 
 
Vi har mulighed for at købe nogle af Charlottes  
mange produkter denne aften. 
 
Prisen for denne aften er 30 kr. pr. person (incl. kaffe og kage). 
 
TILMELDING SENEST DEN 27. MARTS TIL 
 
Hedvig Thøgersen             Tlf.  75396089 
Hanne Fogh-Madsen         Tlf.  61548238 
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alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
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LOKALARKIVET 

 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage – ved Mindestenen. 
Torsdag den 4. maj kl. 19.00. 
Traditionen tro mindes vi ved Mindestenen de faldne allierede soldater 
fra anden verdenskrig, netop dér, hvor et fly styrtede ned i 1944. 
Der vil være faneindmarch, kransenedlæggelse og tale ved borgmester 
Egon Fræhr. 
Efter mindehøjtideligheden inviteres alle til et spændende og interes-
sant foredrag i Aktivitetshuset i Hovborg; foredraget begynder kl. 
20.00. 
Hovborg Lokalarkiv står for dette arrangement i Huset. I år er det lykke-
des os at få tidligere skoleleder Leif Grønbæk Thomsen til at komme og 
holde foredrag. Aftenens foredragsholder kommer fra Anslet ved Ha-
derslev. Han ved en masse om historie og dermed også om anden ver-
denskrig. 
Temaet for aftenens foredrag er: ”Tanker om flystyrtene under anden 
verdenskrig – med udgangspunkt i flystyrtet i Klelund Plantage i novem-
ber 1944”. Der venter en spændende aften, så I kan allerede nu godt 
begynde jer at glæde jer! Der vil i løbet af aftenen blive mulighed for at 
stille spørgsmål til Leif Thomsen.  Arrangementet I Huset ventes at 
slutte ca. 21.15. 
Entré for foredrag, kaffe og kage er uforandret kr. 40,00. 
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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Løsningen ligger i luften 
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KUNSTFORENING 

Velkommen til en aften, hvor Teresa Nielsen fortæller om den 
aktuelle udstilling om Ingrid Vang, moderen til Pippi Lang-

strømpe tegningerne.  -  Herefter er der generalforsamling i 
Holmeå Kunstforening. 

Alle er velkomne 

Program 
 

Torsdag d. 20. april kl. 19.00 

Her 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 Muse-
umsleder af Vejen Kunstmuseum Teresa Nielsen os. Hun vil fortælle om den 
aktuelle udstilling om ”moderen” til Pippi Langstrømpe tegningerne, Ingrid 
Vang. Alle er velkomne – hele aftenen.   

19.00-20.00 Oplæg fra Teresa Nielsen  

20.00-21.00 Generalforsamling 

21.00-21.30 Udlodning af kunstværker 

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 komme til vores generalforsamling. 
Vores adresse er Lindevej 5, 6682 Hovborg.  

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

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 modtager genvalg,  
  Hanne Ernst og Simone Freiheit modtager ikke genvalg. 
 Valg af suppleanter  
  Hanne Sørensen modtager ikke genvalg,  
  Jan Trane modtager genvalg 
 Valg af revisor  
  Majken Egebak modtager genvalg 
 Evt.  
 Lodtrækning  

IDRÆT OM DAGEN 

Sæsonen slutter den 30 marts. Hvis der er opbakning, fortsætter vi 
med gåture om mandagen.  

Start den 24 april fra Huset, man 
skal selv medbringe madpakke og 
kage. 

Velmødt udvalget 
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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 

 
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 
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Gudstjenesteplan 

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

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg 
kirke 

Lindknud 
kirke 

Bemærk 

2. april Mariæ Bebud. 10.30 HN 9.00 HN Kirkekoret 
medvirker 

9. april Palmesøndag   9.00 HN   

13. april Skærtorsdag 16.00 HN 19.00 HN Brød og vin: 
Se i bladet 

14. april Langfredag 10.30 HN   Liturgisk guds-
tjeneste 

16. april Påskedag 9.00 HN 10.30 HN Kirkekoret 
medvirker 

17. april 2. påskedag 10.30 HN 9.00 HN   

23. april 1.s.e. påske   9.00 AME   

30. april 2.s.e. påske 9.00 HN     

7. maj 3.s.e. påske   10.30 AME   

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

Påsken i kirken 
Midt i foråret står påsken for døren – En kirkelig højtid, der både i 
sindsstemning og handling spænder vidt. Der er i påskedagene mange 
og forskellige gudstjenester i Hovborg kirke og Lindknud kirke, og her 
følger en kort oversigt over påskeugen: 
 

Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem, hvor vi hører om, hvorledes Je-
sus blev hyldet som en konge med Hosianna råb og 
palmegrene. 

 

Skærtorsdag:  Vi mindes Jesu sidste måltid med disciplene – og i for-
længelse af gudstjenesten i Lindknud skærtorsdag 
fortsætter bordfællesskabet omkring brød og et glas 
vin i Lindknud konfirmandstue, hvor der også vil være 
mulighed for at synge nogle af forårets og påskens 
mange sange og salmer. 

 

Langfredag:  Dagen hvor Jesus hang på korset - Den triste og tunge 
dag, som aldrig synes at få ende. Gudstjenesten i Hov-
borg kirke vil denne dag være en liturgisk gudstjene-
ste med sang, musik og læsninger. 

 

Påskedag:  Vi fejrer det glædelige opstandelsesbudskab, som lød 
til kvinderne ved graven. 

 

2. påskedag: Opstandelsen kan virke ubegribelig og ganske ufatte-
lig, men ikke desto mindre mindes vi 2. påskedag om 
den vidtrækkende betydning, når vi hører om, hvorle-
des to af Jesu disciple på vejen til Emmaus møder Je-
sus. 
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HOVBORG KIRKE 

Planlagte musikarrangementer i 

Lindknud- og Hovborg Kirker: 

 

Sangstafetter i Hovborg Kirke 

Onsdag  d. 26. april kl. 19.30:  

 Gitte, Niels Erik, Sanne og Søren Storm Nielsen  

 har valgt aftenens sange. 

 

Koncerter: 

Tirsdag d. 9. maj kl. 19.30:  

 Koncert i Lindknud Kirke med Marcdaners Musikanter 

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 
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KUNSTFORENING 

Fædre og sønner  – mødre og døtre 

I kan nå det endnu! 

”Vilde køretøjer” 

Referat af informationsmødet d. 14. februar i Holmeå Kunstforening 
 

Til stede:      
Mandskab til ca. 10 køretøjer. (Vi 
havde arrangeret mødet midt i vin-
terferien, hvilket betød, at nogle, 
som gerne ville have været med 
desværre måtte melde afbud).  
Der blev orienteret om ideerne og 
tankerne bag projektet, og om        
ændring af programmet. 
 
 
 

Vi blev enige om: 

• at hver familie selv står for anskaffelse af de materialer, der skal 
bruges til fremstilling af køretøjet. 

• at mødes d. 21. april kl. 17.30 ved ”Galleriet” til en ”bytte-
materiale-aften”. Foreslået, idet nogle har overskud  af materiale 
til køretøjsfremstilling, og andre mangler materiale.  

• at gennemtænke, hvordan køretøjet skal se ud, således at vi er klar 
til at bygge, når kursusdagene begynder. (farve, aerodynamik , re-
klamer, dæktryk, sponsorer m.m.m.) 

• at køretøjerne deltager i ”det store racerløb” på bane ved sommer-
festen i uge 26. 

• at vi ved mødet d. 21. april har klarhed omkring, hvordan banen 
skal se ud. Der er allerede kommet nogle ideer: Glatbane (brun sæ-
be på presenning) – slalombane – regnvejrsbane (vandingsanlæg) – 
mudderbane – gennem ild  - kom med flere – eller andre ideer. 

• at du er meget velkommen til at melde dig som medlem af 
”banebygningsudvalget”. 

fortsættes ... 
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KUNSTFORENING 

• at  kurserne forløber som weekend kursus lørdag d. 10. og søndag 
d. 11. juni i snedkerværkstedet på Vorbassevej 6. Hovborg -  begge 
dage  kl. 9-16. 

• at prisen pr. køretøj er 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke 
medlemmer. 

• At I kan nå det endnu, da sidste frist for tilmelding er 1. april. 

Undervisere:  
Steen V. Jepsen, 20149187           
Jan Thrane Eriksen  20450497              
Kurt Vad Sørensen  30301401 
Tage Brøgger   26471026 

 

Vi tror da, det bliver sjovt! 

FODBOLD 
Træningsopstart ungdomsafdelingen 

 

Så er indendørssæsonen overstået, græsset bliver grønt igen og vi 
starter udendørs lige efter påske. 
 

Tirsdag d. 18 april kl. 17.00- 18.00 Lindknud stadion 
Piger og drenge 4 klasse til og med 7 klasse 
 

Onsdag d. 19 april kl. 16.30 – 17.30 Lindknud stadion 
Piger og drenge fra 4 år til med 3 klasse 
 

Trænere : Frederik Dalsgård, Dorthe Jørgensen, Bent Olsen, Dorthe 
Matthesen, Andreas Matthesen og Kurt V. ( Vi håber at blive flere, 
der skulle jo gerne komme rigtig mange børn til fodbold i år)  
 

Ekstra træningstilbud : Hver fredag fra d. 21 april er der træning for 
børnehavebørn fra 4 år kl. 13.00 – 14.00. 
 

Efter skoletid, hvor man kører med bussen fra Holmeåskolen til Hov-
borg. Træning for skolebørn kl. 14.45 – 16.00. 
 

Kurt Vad Sørensen 30301401 
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://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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PRÆMIESPIL 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  marts-april 2017   

Onsdag den 29. marts , NB Vores samværsdag i denne uge er flyttet til torsdag    

Torsdag den 30. marts kl. 13.30 – 16.00                          
Tur til Knudepunktet i Vejen til deres store årlige udstilling med arbej-
der fra deres kreative værksteder. Tilmelding senest mandag den 27. 
marts. Pris for kørsel, entre og kaffe 50 kr. 
 

Onsdag den 5. april kl. 14.00 – 16.15                            
Filmeftermiddag.  
Filmens titel kan ses på ophæng på Bøgevang fra ugen før. 
 

Onsdag den 12. april kl. 13.30 – 16.30                                              
Tur til Skads blomstercenter. Tilmelding senest mandag den 10. april.                                  
Pris  for kørsel og kaffe 50 kr. 
 

Onsdag den 19. april kl. 13.30 – 16.15                           
Kongeåmuseet i Vamdrup. Her skal vi høre om den grænsestation, der 
blev indviet 1866 og udviklede sig til at blive Danmarks fjerdestørste 
jernbanestation med over 100 mennesker beskæftiget. Store villaer 
blev bygget til det overordnede personale, og der skulle også skaffes 
boliger til grænsegendarmerne. Vamdrup voksede sig stor disse år. Vi 
kan se stationsforstanderens kontor og dagligstue, samt Danmarks stør-
ste modeljernbane over anlægget fra dengang. Eventyret varede frem 
til genforeningen 1920. Tilmelding senest tirsdag den 18. april.                                                  
Pris for kørsel, entre og kaffe 70 kr.  
 

Onsdag den 26. april kl. 14.00 – 16.00                      
Generalforsamling for Bøgevangs Brugergruppe.                                 
Dagsorden kan ses her i bladet næste gang. 
 

Program fra Brugergruppen  
75388009/20433787       
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HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 

www.hovborg.net 

http://www.hovborg.net
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03.04.17 Kl. 19.00 Besøg ved ”Din Kage”, arr.: Husholdningsforeningen 
08.04.17 Kl. 9.30 Familie Idræt i Huset. 
08.04.17 Blomsterdag i Dagli´ Brugsen 
20.04.17   Kl. 19.00 generalforsamling Husholdningsforening, i HUSET. 
20.04.17 Kl. 19.00 generalforsamling Kunstforeningen 
21.04.17 Kl. 15.00 Arbejdsdag i Huset 
26.04.17 Sangstafet i Hovborg Kirke, med Fam. Storm Nielsen 
12.05.17  Konfirmation i Lindknud kirke. 
14.05.17 Konfirmation i Hovborg kirke. 
30.05.17 Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med HoLi Choir og Möglich Brothers  
Uge 26 Sommerfest 
29.10.17 Kl. 19.30 Hovborg Kirke, koncert med Løgumkloster Vokalensemble. 

05.12.17 Julekoncert i Hovborg Kirke 
07.12.17 Julekoncert i Lindknud Kirke 
 

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. 

 2017 

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 

AKTIVITETSKALENDER 

INDLEVERINGSFRISTER 
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