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dekoration af kager 
Kurser i dekoration og chokolade.  

DinKage.dk 

Hovborgvej 73, Klelund 
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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 : Betina Højer Pedersen 6019 1517 
Fitness : Sebastian Leerskov 3131 1094 
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 3030 1401 
Friluft : Forretningsudvalget 
Gymnastik : Charlotte van Kouwen 6464 6775   
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Holger Larsen 7539 6501 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
Præmiespil : Dorte Olsen 3022 6052  

 
Redaktion : Susanne Alexandersen 3012 8697 
 : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest fredag den 20. november 2015 

 
 Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71 

og 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

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

 
brianogsusanne@mail.dk 
randiboisen@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 :Thomas Matthesen 4160 1134 
 :Morten Lindgaard 2442 7703 
Kasserer :Dorte Olsen 3022 6052 
 :Kurt Vad Sørensen 3030 1401 

   Nr. 9            36. årgang              Oplag 350 stk. 

mailto:brianogsusanne@mail.dk
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www.hyldelundplanteskole.dk  

http://www.hyldelundplanteskole.dk
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Nørregade 24 - 6600 Vejen 

Tlf. 75 36 07 07 
 
 

               Følg os på facebook 
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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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NYT FRA HUIF 

I den forgangne tid er der blevet afholdt Hurlumhej weekend med 80 
børn, temaet var Cirkus. Rigtig dejligt at se så mange børn fra både 
Lindknud og Hovborg, samt en masse forældre og andre, som står 
klar til at hjælpe på alle mulige måder. Det er et godt tegn på det go-
de samarbejde mellem Hovborg og Lindknud. Se desuden mere om 
forløbet af Hurlumhejweekenden, andetsteds i bladet. 

Tirsdag d. 27 oktober holdes der idemøde for byfesten 2016, hvor vi 
håber, at der kommer en masse gode input, som festudvalget kan 
arbejde videre med. Af naturlige årsager i forbindelse med bladets 
frist, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at berette om forlø-
bet denne aften. Men skulle du være interesseret i at vide mere og 
eventuelt deltage i noget af arbejdet omkring byfesten, skal du være 
meget velkommen til at kontakte en fra byfestudvalget. 

Der er for tiden fuld gang i indendørs aktiviteterne og skulle du have 
lyst til at deltage i nogle af aktiviteterne, er der helt sikkert plads til 
flere. At deltage i aktiviteterne giver for de fleste, som regel en fysisk 
tilfredsstillelse, men også en stor portion af socialt samvær, hvilket 
også skulle være yderst sundt for de fleste. 

Husk også at du stadig kan følge med på vores Facebook side: 
https://www.facebook.com/HovborgUIF   

     Thomas Nørager Matthesen 

https://www.facebook.com/HovborgUIF
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TOFTLUND 
Ørderup Kirkevej 43 -  6520 Toftlund 

Tlf. 74 83 00 83 -  Fax 74 83  29 83 

BRØRUP 
Søndergade 56 -  6650 Brørup 

Tlf. 75 38 11 22 -  Fax  75 38 37 26 

STARUP 
Smedebakken 7 -  7200 Grindsted 
Tlf. 75 38 11 22  -  Fax 75 33 72 39 

 

Fugdal Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS 

Bent mobil 20204025 - Peter mobil 20763275 

Østermarksvej 20 - 7250 Hejnsvig - 75 33 56 30 

www.goerdingsmed.dk 
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Hovborg Fitness  

Spinning for seniorer! 

 

Der har været flere seniorer, som har efterlyst et spinninghold, hvor 
der tages højde for, at sveden ikke nødvendigvis behøver at hagle 
fra kroppen under spinningen, men hvor formålet stadig er at styrke 
kredsløbet og få en bedre kondi. 

Hovborg Fitness tager opfordringen op nu. Instruktørerne er klar og 
der vil være 

Opstart torsdag den 5. november kl. 17.00 og vi kører herefter 1 
gang om ugen hver torsdag. 

Hvis du er nybegynder i spinning – og ikke nødvendigvis senior – kan 
du også deltage! 

Tilmelding sker først efter 2 prøveture – herefter vil prisen kun være 
300 kr. for senior holdspinning fra den 5. november til ca. 1. april 
2016. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Børge Nielsen, 20328265                      

             FITNESS 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0060-0808-1417-0929_Woman_Using_an_Old_Fashioned_Fat_Jiggler_Fitness_Device_clipart_image.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0060-0808-1417-0929.html&usg=__r
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrRh_CH28gCFUGGLAoddNkMTw&url=http%3A%2F%2Fwww.cykelfitness.dk%2Fmotionscykel%2F&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNExLqjQMGyrsV5cDBqi6KZW1QcrDg&ust=144577449
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TEATER --- REVY  
 

Vi påtænker at forsøge at få gang i noget TEATER/REVY igen i Hovborg, 
men det forudsætter, at der er nogen der har lyst til at ”LEGE” med. 
 
Vi satser på at starte op med at øve først i 2016 og med opførelse i april/ 
maj måned. 
 
Så vi søger henvendelse fra nogen amatør–skuespillere, der har lyst til at 
stå på scenen til festligheder, sang og musik og dermed være med til at 
skabe en god stemning og glæde andre. 
 
Desuden får vi  jo, når forestillingen kommer op at stå, brug for nogen bag 
scenen, både til opsætning, sminke m.v. 
 
TEATER, REVY UDEN MUSIK   
Er ligesom en hotdogs uden pølse, derfor får vi også brug for en pianist, 
der kan være med til at skabe den rette stemning i kommende forestillin-
ger i ”HALLEN” 
 
Vi ser meget frem til at høre fra nogen, der har tid og lyst til at være med 
til, at vi igen får gang i teater- festlighederne i vores dejlige by, Hovborg.  
 
Kontakt venligst: 
 
BØRGE --- mobil 2032 8265 – MAIL ---  BON@lmo.dk  
 
HOLGER --- tlf. 7539 6501 – mobil 2360 7798 
MAIL --- bhhovborg@bbsyd.dk  

             TEATER 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Rx8OI28gCFcsQLAodPAwCSA&url=http%3A%2F%2Fwww.teaterskole.dk%2F&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNHEcQlYz9lCJSz2OmLwIRO0Xh--CQ&ust=1445774674867045
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Udendørssæsonen 2015 er veloverstået, ungdomsafdelingen har haft 
lidt færre spillere i år, men stadig u-6, u-7, u-8, u-9 fem mands hold, u
-12 drenge 8 mands og u-14 piger 8 mands.Der er blevet trænet et 
par gange om ugen for nogles vedkommende og spillet kampe med 
rimelige resultater. Vigtigst er dog at det helst skulle være sjovt at gå 
til fodbold. 

Seniorafdelingen har haft et damesenior hold og et oldboyshold, 
sidstnævnte måtte dog trække sig fra efterårsturneringen, hvilket ikke 
kan være rigtigt, da vi har både Lindknud og Hovborg + opland at hen-
te spillere fra. Foråret 2016 håber fodboldudvalget at der atter spilles 
oldboys fodbold på vores baner. 

Ungdomsafdelingen sluttede sæsonen af med en fælles tur for spille-
re, forældre og søskende i Slotssøbadet. 

Indendørssæsonen starter i uge 43 for ungdomsafdelingen og senior/
oldboys/damer lægger ud i samme uge med vores interne turnerin-
ger, hvor holdene mødes hver 3 onsdag/mandag i hallerne i Hovborg 
og Lindknud. 

Ungdomsafdelingen deltager i stævner i minihaller indtil u-10 årgan-
gene, der er 3 stævner på hjemmebane i Lindknud og Hovborg i løbet 
af vinteren. 

        Fodboldudvalget.  

FODBOLD 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://ostemad.files.wordpress.com/2009/02/fodbold-hmif1.jpg&imgrefurl=http://ostemad.wordpress.com/2009/02/&usg=__ifRYRnSkcNZ9EpLEmk5BcKySUjs=&h=417&w=388&sz=45&hl=da&start=1&sig2=orlGSguucdAhgfFYNy8Xiw&um=1&tbnid=mJzf9-
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNj46b2L28gCFUaOLAodl9cESQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mejrup-fodbold.dk%2Fpages%2Fwebside.asp%3FarticleGuid%3D194016&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNEMsIf1rZAPB59
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Nye visioner for skole og daginstitutioner  

 

Orientering til forældre med børn i skole, daginstitutioner og hos dagplejere samt borgere i 
Lindknud og Hovborg. 

På flere møder gennem de sidste 4 måneder har vi i bestyrelserne for Holmeåskolen og for 
daginstitutionerne i Lindknud og Hovborg drøftet vores fælles fremtid. 

Udgangspunktet for drøftelserne har været, hvordan vi kan styrke og fremtidssikre skolen og 
dagtilbuddene i vores lokalområde.  

På tværs af bestyrelserne med ledere, forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentan-
ter fra både Hovborg og Lindknud er vi enige om, at vi vil kunne skabe de bedste tilbud og 
muligheder for både børn, forældre og medarbejdere ved at etablere et børnecenter.  

Hvordan? 

Vi vil bygge børnecenteret op omkring den velforankrede og visionære skole, der på få år har 
etableret sig med en tydelig profil og klare værdier, og skabe et nyt, stærkt og anderledes 
tilbud til børnefamilierne i området. 

Velvidende, at de fysiske rammer på Holmeåskolen ikke levner meget plads til etablering af et 
børnecenter på én matrikel, samt at der bør være en balance imellem de to stærke og enga-
gerede lokalsamfund, er vores oplæg at etablere et fleksibelt børnecenter på skolen i Lind-
knud med satellit-institution i Hovborg. Førstnævnte vil skulle rumme skole samt sfo, og 
sidstnævnte vil skulle favne tilbuddene til de ikke-skolesøgende børn, der i dag går i instituti-
onerne i Lindknud og Hovborg. 

Med udgangspunkt i de gode erfaringer vi har fra etableringen af Holmeåskolen, hvor man 
forinden havde lukket skolerne i Hovborg og Lindknud, er vores oplæg, at de nuværende 
daginstitutioner i Hovborg og Lindknud lukkes. Dermed vil vi skabe rum til at etablere et nyt 
og anderledes tilbud med en klar profil i regi af børnecenteret. Et tilbud, som ikke eksisterer i 
og omkring Hovborg og Lindknud i dag og dermed skal være et attraktivt valg for børnefamili-
er i Hovborg, Lindknud og omegn.  

Hvorfor? 

Etableringen af et børnecenter vil give bedre muligheder for at sikre Holmeåskolens fremtidi-
ge eksistens og samtidig vil det skabe en volumen på dagtilbudsdelen, der blandt andet vil 
kunne bidrage med: 

INSTITUTIONER 
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 bedre muligheder for det pædagogiske personale for at udøve og udvikle deres 
faglighed, og som en følge deraf sikre en styrket kvalitet i tilbuddene til børnene 

 et styrket fagligt samarbejde på tværs af dagtilbud og skole, hvor pædagogernes 

kompetencer udnyttes i skoledelen, og hvor lærerne bidrager i forhold til den 

faglige læring i dagtilbuddet  

 flere alsidige tilbud til samt gode overgange for børnene, herunder et fortsat styr-

ket samarbejde med dagplejerne i Lindknud-området 

 gode rammer med bedre åbningstider for forældre, der pendler fra og til området 

for at komme på arbejde hver dag 

Derudover vil et børnecenter være endnu en styrkelse af fællesskabet mellem nærområ-

det Hovborg-Lindknud, og det vil underbygge det sammenhold og samarbejde, der allere-

de eksisterer i relation til Holmeåskolen, lokalråd, idrætsforeninger, Holmeåskolens 

støtteforening mv.  

Hvad nu? 

Vi er to enige bestyrelser, der står bag oplægget omkring etablering af et børnecenter i 

Hovborg og Lindknud.  

På den baggrund har vi valgt at indstille til Udvalget for skole og børn, at der etableres et 

børnecenter i Hovborg og Lindknud. Vi opfordrer til, at etableringen af børnecentret sker 

hurtigst muligt. Samtidig vil vi gerne sikre os mulighed for at udvikle konceptet omkring 

børnecentret og skabe en attraktiv profil. Derfor foreslår vi, at børnecentret etableres pr. 

1. januar 2017. 

Når udvalget har behandlet vores indstilling, vil vi naturligvis orientere om deres beslut-

ning og det eventuelle videre forløb. 

Vi håber, at I vil bakke op om vores ønske om at etablere et børnecenter, der skal være 

med til at styrke og fremtidssikre skole og dagtilbud i vores fælles lokalområde. 

På skolebestyrelsens og børnehavebestyrelsens vegne: 

 

Susanne Bonde Jensen    Else-Marie Laugesen 

Områdeleder, børnehaven   Konst. skoleleder   

Søren Ramsgaard     Susan Jette Rasmussen  

Formand for børnehavebestyrelsen  Formand for skolebestyrelsen 

INSTITUTIONER 
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BORGERFORENINGEN 
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 v/ Heidi Pedersen 60 22 09 79  - Hovborg 

 Vestergade  2D - 6600 Vejen 
 Tlf. 75 36 00 22 
 www.ugeavisen.dk 

Man-tors 9-16 
Fredag 9-15 

Adresse: Fællesvirke 7, 6670 Holsted - Tlf: 7539 2911 - Email: holsted-slagtehus@mail.dk 
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 Generalforsamling 2015 

Torsdag d. 19. november kl. 19.00 på kroen 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse. Pa  valg er:  

 Jens Jensen 

 Inge Andersen 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

Evt. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

Alle er velkommen, medlemmer har stemmeret. 

 

————————————————————————————— 

Januarfest 2016, bliver lørdag d. 30. januar. 

Se også andet sted i bladet. 

BORGERFORENINGEN 
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Søndag d. 1/11   kl. 19,00  Bankospil i Huset. 

 
Som noget nyt afholdes bankospillet i år i Huset. 
Der spilles om følgende gevinster: 
10 x 2 kyllinger. 
10 x Gavekort a. 100 kr. 
10 x 1 and værdi 125 kr. 
Ekstra 2 x 1 gavekort a. 150 kr. 
Amerikansk lotteri. 
Alle er velkommen. Der kan købes kage og kaffe. 

 
Husk bankospillet er i Huset kl.19,00 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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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 
 
Anne Marie Erbs 
Østergade 21 
6650 Brørup 
Tlf: 20 56 36 56 
Email: amer@km.dk 
 
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, 
dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende sogne-
præst. Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret, 
Østergade 29a, Brørup, hverdage (undtagen mandage)  
kl. 9.00-12.00 eller tlf 75 38 12 62 
****************** 
Graver: 
Mogens Frisgaard, Graverkontoret: 
Tlf.: 75 39 69 29 
Mobil: 21 28 03 56 
Fridag: Onsdag 

HOVBORG  
KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Gudstjenesteplan november 2015 

Dato Hovborg 
Kirke 

Lindknud 
Kirke 

Brørup gl. 
Kirke 

Johan-
nes- 

kirken 

1. nov. 
Alle Helgen 

13.30* 

HN 

15.00* 

HN 

14.00 

AME 

16.30 

AME 

8. nov. 
22.s.e. Trin 

  14.00*1 

EW 

  10.30 

AME 

15. nov. 
23.s.e. Trin 

9.00 

AME 

  10.30 

AME 

  

22. nov. 
S.s.i kirkeåret 

  10.30 

HN 

  19.00 

HN 

29. nov. 
1.s.i advent 

10.30 

HN 

9.00 

HN 

10.30 

AME 

  

6. dec. 
2.s.i advent 

9.00 

AME 

    10.30 

AME 

 
AME: Anna Marie Erbs 
HN: Helle Nørby 
EW: Biskop Elof Westergaard 
 

* Kirkekoret medvirker 

1) I forlængelse af denne gudstjeneste er der Efterårsmøde i Lindknud konfir-
mandstue – se nærmere omtale andet sted i bladet. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2RwaqS28gCFYj8cgodNw8BKA&url=http%3A%2F%2Fwww.chatbreak.dk%2Fclipart%2Fvinter_sne%2Fvinter_sne.htm&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNHnuG7kLrgjn4sGquNTY0iZd
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HOVBORG KIRKE 

Kirkebio 

Inden længe går tæppet for vinterens Kirkebio – nærmere bestemt 
mandag den 2.november. Denne sæson er det overordnede tema for 
de fem filmfremvisninger HOPE, og efter at vi i de to foregående sæ-
soner har været omkring kærligheden og troen, er det naturligt, at vi 
afrunder denne trekløver med håbet. 

Dog er håbet ikke sådan lige at sætte på filmlærred, for selvom håb jo 
er helt afgørende for det liv som vi lever og deler med hinanden, så 
rummer det samtidig også mange andre perspektiver end dem, der 
nødvendigvis kommer til udtryk i en sjov komedie med en happy en-
ding. Netop derfor er vinterens program for kirkebio også forsøgt 
sammensat med et noget bredere perspektiv på, hvad håb egentlig er 
for en eksistentiel størrelse. 

Kirkebio foregår i samarbejde mellem menighedsrådene i Brørup-
Lindknud-Hovborg Pastorat og Brørup Bio den første mandag i måne-
den gennem vinteren. Aftenen indledes med et ganske kort oplæg om 
aftenens film og efter fremvisningen er der mulighed for debat og en 
fælles drøftelse af aftenens film i biografens cafe. 

Prisen for at deltage i Kirkebio er 50 kr. pr. aften, og det forventede 
program for denne vinter er som følger: 

Mandag den 2. november kl. 19.00: Tsotsi 
Mandag den 7. december kl. 19.00: Little miss sunshine 
Mandag den 4. januar kl. 19.00: Maria full of grace 
Mandag den 1. februar kl. 19.00: Livet er smukt 
Mandag den 7. marts kl. 19.00: 

Se det endelige Kirkebio-program samt en nærmere omtale af de en-
kelte film på vores hjemmeside:  

www.broerup-lindknud-hovborg-pastorat.dk 

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

Omtale af sæsonens første film – Tsotsi: 

Sæsonens første film Thosi vandt i 2006 en Oscar for Bedste udenlandske 
film. Den foregår i det sydafrikanske township, Soweto, i udkanten af Johan-
nesburg, hvor overlevelse og kriminalitet er to sider af samme sag. 

I filmen følger man den 19-årige Tsotsi, der er leder af en lille gruppe ung-
domsgangstere, der med hensynsløs brutalitet skaffer sig til dagen og vejen. 

Tsotsi selv lever op til sit sympatiske øgenavn, der betyder sort kriminel, og 
smadrer efter en diskussion et af de andre bandemedlemmer. Han flygter og 
søger til byens rige bydel, hvor han skyder en kvinde og stjæler hendes bil, 
men under flugten overraskes han af kvindens spædbarn på bagsædet. 

Tsotsi beslutter sig for at bringe barnet med tilbage til sin barak, og Tsotsi, 
der har en solid portion svigt med i bagagen, må for første gang tage ansvar 
for et andet menneske og gøre op med sin kriminelle løbebane. 

 

Biskoppen kommer på besøg 

Søndag den 8. november kl. 14.00 afholdes det årlige efterårsmøde for me-
nighederne i Hovborg og Lindknud. I år er det Lindknud menighedsråd, der 
vil være vært ved dette møde, som indledes med en gudstjeneste i Lindknud 
kirke ved biskop Elof Westergaard. I umiddelbart forlængelse af gudstjene-
sten vil der være kaffe og foredrag ved biskoppen i Lindknud konfirmand-
stue.  

Titlen på eftermiddagens foredrag er ”Drømmen og kampen”: 

 
”Med udgangspunkt i den bibelske fortælling om patriarken Jakob og de billeder, som kunstnere har gjort sig af 
Jakob drøm i Betel og hans kamp med Gud ved Jabboksvadested, vil foredraget handle om kristentro og eksistens i 
dag.”   
 

Alle er naturligvis velkomne til efterårsmødet 
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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 

HOVBORG KIRKE 

Foredrag med Lisbeth Filtenborg 
 
Sidste vinter var der i samarbejde mellem Lindknud Aftenhøjskole og me-
nighedsrådene i Lindknud og Hovborg planlagt et foredrag med præst og 
tidligere højskolelærer Lisbeth Filtenborg. Desværre blev dette foredrag 
aflyst, og vi har derfor lavet en ny aftale med Lisbeth Filtenborg om et 
foredrag torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 på Bøgevang i Lind-
knud (Favrskovvej 8). 
Titlen for aftenens foredrag er ”Fædre og sønner – set gennem mødre-
ne”, og om dette foredrag skrives der: ”Det bliver en vandring i de bibel-
ske fortællinger på en måde, så vi som nutidsmennesker kan spejle os 
selv og vores liv i dem”. 
Der er en entre på 50 kr., og husk selv at medbringe kaffe/te til pausen. 
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HOVBORG KIRKE 

 

Hovborg Kirke 

Tirsdag d. 1. december kl. 19.30 

 

Lindknud Kirke 

Torsdag d. 3. december kl. 19.30 
 

Medvirkende: 

Kirkernes kor og voksenkor 

Emil Möglich, Bas 

Mikkel Mögich, Trommer 

Lærke Skovbjerg, Elguitar 

Gregers Kirkelund, Dirigent 

 

Efter koncerterne byder menighedsrådene på en kop kaffe, 

hh. på Hovborg Kro og i konfirmandstuen i Lindknud. 

 

- fri entré - 

 

(af hensyn til korets øvning åbnes dørene først 19.10) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCRosPY28gCFQR_LAod504PPg&url=http%3A%2F%2Ffauskeblandakor.no%2Fprov-kor%2F&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNH6RuzBjKnGEhJIWlobuxcW3ncpkg&ust=14457961390688


35 

 

 

alon 
Birthe 

- Salon for hele familien 

 

v/Birthe Therkelsen 

Holmeåvænget 42, 

6682 Hovborg 
 

Tlf. 75 39 63 51 

S 
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VENNEFORENINGEN 
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HURLUMHEJWEEKEND 

 

Fredag op til efterårsferien blev der afholdt Hurlumhejweekend i Hu-
set i Hovborg. Temaet i år var Cirkus.  
Vi slog rekord med 80 børn. Tak for den store opbakning. Det er dej-
ligt, at så mange børn har lyst til at deltage.  
Da børnene ankom til Huset var der boller, saftevand og kage. Der-
efter blev børnene delt op på fem hold. I løbet af eftermiddagen kom 
holdene igennem fem forskellige aktiviteter: spring, akrobatik, an-
sigtsmaling, bygge rekvisitter og lave billetter og kræmmerhuse til 
popcorn. Efter en eftermiddag med fuld drøn på, var det tid til aftens-
mad. Menuen var burger og pommes frites, en rigtig cirkus menu.  
Efter aftensmaden blev der vist film for de yngste og de lidt ældre gik 
på tur. På turen var der tre poster: dåsekast, flødebollemaskine og 
cirkusforestilling ved Cirkus Skygge. 
Da børnene var tilbage i hallen igen, blev det deres tur til at se film. 
Natten forløb stille og rolig og først godt 7 næste morgen stod børne-
ne op. 
Vi spiste morgenmad og flødeboller. Herefter var det tid til at få pak-
ket alt sovegrejet sammen, inden børnene blev hentet.  

 
I forbindelse med sådan et arrangement, med så mange børn, er der 
brug for en masse hjælpere, både til de forskellige aktiviteter i løbet af 
eftermiddagen og aftenen samt til madlavning, oprydning mv.  
Mange tak til alle der hjalp, uden jeres hjælp kan det ikke lade sig gø-
re. 
 

 
 HUIF, LGU, Kunstforeningen og Holmeåskolens Støtteforening 
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LOKALRÅDET    
HOVBORG 
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

  Sæson 2015-2016 

5. november  2015. Arne Mariager: ”Udkantsdanmark rykker ind-

ad”.  Med indsigt og humor vil Arne Mariager forsøge at give løsningsmu-

ligheder.  Arne Mariager er journalist, og har arbejdet ved flere provins-

aviser, har  bl.a. været chefredaktør pa    Vejle Amts Folkeblad. 

12. november 2015. Knud Tarpgaard: ”Folkelig fortælling om Nor-

dens mytologi”. En aften med fortællinger fra den nordiske gudeverden,  

fra verdens skabelse, Tors brudefærd, om Balder og Fenrisulven. Knud 

Tarpgaard er mangea rig foredragsholder og rejseleder. 

19. november 2015. Lisbeth Filtenborg: ”Fædre og sønner set gen-

nem mødrene”. Foredraget holdes i samarbejde med Lindknud og Hov-

borg Menighedsra d. Lisbeth H. Filtenborg er sognepræst i Gauerslund. 

Foredraget holdes som en ”dramafortælling”, og er en vandring i de bi-

belske fortællinger. 

26.november 2015. Asbjørn Bruun. ”Nordkalotten”. Foredrag  og di-

asshow om vandring i ensomhed i fjeldene, i de endeløse skove, gennem 

barske snestorme, men ogsa  om den gæstfrihed man møder under mid-

natssolen pa  Nordkalotten. Asbjørn Bruun er fra Holsted, tidligere med-

lem af siriuspatruljen. 

7. januar 2016. Miljø og fødevareminister  Eva Kjær Hansen. ”Livet 

på Borgen”. Ministeren  vil fortælle om sit politiske liv og om, hvad  der 

forega r pa  ”Borgen” na r kameraerne er slukkede. 

14.januar 2016. Kristian Schmidt. ”Fællesskab og hjertesprog”.  

Sammen med pianist  Alice Østergaard vil tidligere lærer Kristian 

Schmidt, Vorbasse , guide os igennem den danske sangskat. 
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21. januar 2016. Flemming Kloster Poulsen. ” Vor Herre bevares. 

Folk og tro i Danmark”. I samarbejde med Lindknud og Hovborg Me-

nighedsra d. Flemming Kloster Poulsen er præst og fortæller. Han spør-

ger :  ”Er vi bare alle sammen blevet velfærdsdanskere uden tro og livs-

værdier?” Gennem citater fra  danske forfattere pa viser han en  genopda-

gelse af troens ord. 

28. januar 2016. Knud Sørensen. ”Der er historier alle vegne”. Under 

denne overskrift  vil  forfatteren  Knud Sørensen fortælle  om sig selv og 

om sit forfatterskab.  Foredraget ”illustreres” med oplæsninger, bl.a. fra 

hans seneste digtsamling ”Først nu”, som udkom i 2013.  I samarbejde 

med Brørup Bibliotek.    

4. februar 2016.  Thorbjørn Berg. ”Jeg gik mig over sø og land”.  

Thorbjørn Berg  fortæller  om sit liv, fra han blev født i det nordligste 

Norge i 1932, og som barn  oplevede krigens rædsler.  Han kom i 1945 til 

Danmark som krigsramt barn.  Her blev han senere blev uddannet lærer,  

og  var  blandt meget andet   forstander pa  seniorhøjskolen Rude Strand i 

en periode.  

11. februar 2016. Bo Ejstrud.  ”Landskabet og dets historie”.  

Ved museumsleder ved Museet pa  Sønderskov.  Foredrag om, hvor-

dan det lokale hænger sammen med resten af verden, og hvordan 

historien sætter sig spor i et landskab. Generalforsamling. 
 

Alle er velkomne. Husk kaffe/te. 
Foredragene forega r pa  Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud 

  Pris: sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 
 Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.  

Ret til ændringer forbeholdes. 
Tak til Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond. 

 Annoncesponsor: Team Lindknud.  
Vinsponsor: Dagli’Brugsen Lindknud. 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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Alternativ Behandling ved Lene i Hovborg. 

Zoneterapi RAB godkendt 

Øreakupunktur 

Bach blomsterterapi 
 

Lider du eller dit barn af: 

Problemer i bevægeapparatet 

Fordøjelsesproblemer/spædbarns kolik 

Spændingshovedpine eller migræne 

Allergier og/eller astma 

Svagt immunforsvar 

Akutte eller kroniske lidelser 
 

Eller trænger du bare til lidt forkælelse 
 

-Så er Zoneterapi måske noget for dig. 

 

Sandagervej 14 - Hovborg 

 

Ring eller sms for tidsbestilling 

27626886   

Tilskud fra sygesikringen Danmark 

Mange sundhedsforsikringer dækker også  

Arbejdesrelateret symptomer. 
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PRÆMIESPIL 
November  2015 

1. Præmie: kr. 200,-     
383 Dorthe Madsen Høllundvej 1 6682 Hovborg 

2. Præmie: kr. 150,-     

387 Jan Hansen Krøgebækvej 27 6682 Hovborg 

3. Præmie: kr. 100,-     

131 Ove Pedersen Torpet 6 6682 Hovborg 

4. Præmie: kr. 50,-     

331 Fam. Nielsen Vorbassevej 5 6682 Hovborg 

272 Villy Knudsen Lundgårdvej 77,  7250 Hejnsvig 

229 Åse Christiansen Tranebærvej 26 K 6753 Agerbæk 

4 Arne Gjerlevsen Vorbassevej 1 6682 Hovborg 

248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64,  7250 Hejnsvig 

312 Ingerlise Bech Holmeåvænget 44 6682 Hovborg 

341 Anja Andersen Holmeåvænget 32 6682 Hovborg 

17 Helle Kristensen Holmeåvænget 28 6682 Hovborg 

32 Peder Bertelsen Grønagervej 20 6682 Hovborg 

226 Margit Knudsen Lundgårdvej 77,  7250 Hejnsvig 

360 Ingse Jørgensen Sandagervej 1 6682 Hovborg 

182 Arne Rønne Sandagervej 7 6682 Hovborg 

261 Maren Thøgersen Åparken 6670 Holsted 

78 Birgith Holdesen Balderbækvej 25 6682 Hovborg 

73 Eva Burkal Holmeåvænget 2B 6682 Hovborg 

349 Arne Van Mourik Grindstedvej 46 6682 Hovborg 

297 Laura K. Pedersen Hovborgvej 84 6682 Hovborg 

80 Susanne Alexandersen Hovborgvej 71 6682 Hovborg 

330 Jeppe K. Andersen Dagli Brugsen 6682 Hovborg 
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TØJ TIL HELE FAMILIEN 

HOS TØJ-TORVET AGERBÆK 

Tidsbestilling 6091 8665 
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FOLKEDANS 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXO8JrN28gCFUOSLAodnToHSg&url=http%3A%2F%2Fsorring.dk%2Fpages%2Fforeninger%2Fsorring---toustrup-folkedanserforening%2Ffolkedans-danmark-region-midtjylland.ph
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Salon Heidi 
Herre og dame frisør 

Nørregade 7, 6670 Holsted 
Tlf. 75392102 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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Åbningstider: 

 Alle ugens dage 

 7.30 - 18.00 

 

 April, maj, juni,  

 juli og august: 

 Alle ugens dage 

 7.30 – 20.00 
 Tank billig OK benzin og støt HUIF hver gang 

 Tips og lotto 

 Håndkøbsmedicin fra Holsted Apotek 

 Postbutik alle hverdage fra 7.30 - 16.00 

 GLS pakkeservice 

 Der er altid spændende tilbud på vores nethandel side 

  www.coop.dk  -  Vi vil gerne bestille varen for dig 

 Aflever tøj til rensning 

 Vi tager altid imod bestilling på buketter og lignende  

 Salg og ombytning af gasflasker  

 Salg af ure og batteriskift 

 Tlf.: 75 39 60 03 

 E-mail: 03304@coop.dk 

http://www.coop.dk
mailto:03304@coop.dk
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Jul i Dagli´ Brugsen.  
 

Traditionen tro er der ”Jul i Brugsen” 
søndag d. 6.12.2015, kl. 14.30 – 16.30. 

Kom og få et glas glögg, smag på æbleskiverne og 

se om du er den heldige der finder en mandel i                

ris á lamanden. 

Husk også at der denne dag er – 20 % på indkø-

bene (med undtagelse af få varer) 

 

Hilsen 

  

 



52 

 

 

01.11.15 Kl.  19,00 Bankospil i Huset, Husholdningsforeningen 

02.11.15 Kl.  19,00 Kirke-bio, Tsotsi i Brørup Bio 

03.11.15 Kl. 19,00 Borgermøde i Huset. Arr. Lokalrådet. 

06.11.15 Kl. 19,00 J-Dag i Huset - Musik: The Islanders Arr. HUSET 

08.11.15 Kl.  14,00 Efterårsmøde med biskoppen, Lindknud konf. Stue 

13.11.15 Kl.  19,30 Danseaften i Huset,  Arr. Folkedanserne 

17.11.15 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset. 

01.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Hovborg Kirke 

02.12.15 Kl. 18,00 Julekoncert i Lindknud Kirke 

06.12.15 Kl.  14,30 Jul i Brugsen 

07.12.15 Kl.  19,00 Kirke-bio. Little Miss Sunshine i Brørup Bio 

30.01.16 Kl 18,30 Januarfest  på Hovborg Kro. Arr. Borgerforeningen 

04.01.16 Kl. 19,00 Kirke-bio, Maria full of grace i Brørup Bio 

01.02.16 Kl.  19,00 Kirke-bio, Livet er smukt i Brørup Bio 

07.02.15 Kl.  13,30  Fastelavnsfest i Lindknud 

10.02.16 Husholdningsforeningens Jubilæums fest.  

27.02.15 Kl.  18,30 Fastelavnsfest for voksne  i Huset, 

07.03.16 Kl. 19,00 Kirke-bio i Brørup Bio 

06.04.16 Kl. 19,00 Generalforsamling på Kroen, Husholdningsfor. 

22.04.16   Konfirmation i Hovborg kirke. 

23.04.16  Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud Kirke. 

24.04.16   Kl. 10,00 Konfirmation i Lindknud kirke. 

12.05.17  Konfirmation i Lindknud kirke. 

14.05.17 Konfirmation i Hovborg kirke. 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser  
til aktivitetskalenderen meddelt til Susanne Alexandersen tlf.: 30 12 
86 97 eller til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresser an-
detsteds i bladet. 

AKTIVITETSKALENDER 
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2015 
 

Fredag den 20. nov.  Blad udkommer i uge 49 

2016 
 

Fredag den 22. jan.  Blad udkommer i uge 5 

Fredag den 19. febr.  Blad udkommer i uge 9 

Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13 

Fredag den 15. april Blad udkommer i uge 17 

Fredag den 20. maj Blad udkommer i uge 22 

Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31 

Fredag den 19. aug.  Blad udkommer i uge 35 

Fredag den 16. sept. Blad udkommer i uge 39 

Fredag den 21. okt.  Blad udkommer i uge 44 

Fredag den 18. nov.  Blad udkommer i uge 48 

INDLEVERINGSFRISTER 
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Hovborg El-service 

v. Bo Nørgaard 

 

Aut. El-installatør 

Tlf: 2484 3456 

 

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

Alle former for el-arbejde udføres. 

 

HUSK OGSÅ AT ALLE  

ARRANGEMENTER  

KAN SES PÅ 
 

www.hovborg.net 

 

www.lindknud.net 

http://www.hovborg.net
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