
HOVBORG UNGDOMS- OG
IDRÆTSFORENING

Nr. 7 31. årgang Oplag 350 stk.

Forretningsudvalg:
Formand :Poul Hansen 7539 6170
Næstformand :Tove Burkal 7539 6454
Kasserer :Dorte Povlsen 7538 8350
Øvrige :Bjarne Møller 4151 1997

Udvalgsformænd:
Badminton : Tina Jensen 3025 6149
Billard : Mogens Kjær Poulsen 7539 6275
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326
Fest : Søren Ramsgaard 3331 2516
Fitness : Nicolaj Pedersen 7539 6767
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 7539 6201
Friluft : Forretningsudvalget
Gymnastik : Jens Kamp 9813 1413
Håndbold : Jens Kamp 9813 1413
Kroket : Erik Hansen 7539 6317
Teater : Holger Larsen 7539 6501
Tennis : Christian Christiansen 2426 7694

Redaktionen : Ingrid Roed 7539 6468

: Susanne Alexandersen 7516 8197

Stof til næste nummer af bladet sendes

senest fredag den 24. september 2010

Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller
Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71

Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på E-mail til
begge adresser:

i.e.roed@gmail.com og brianogsusanne@mail.dk

mailto:i.e.roed@gmail.com
mailto:brianogsusanne@mail.dk
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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 Lindknud Kirke.

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

Sognepræst:
Maj-Brit Hvid Christensen
Østergade 21,
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 12 62
mbhc@km.dk
Fridag: Mandag
******************
Graver:
Aage Storm Nielsen
Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29
Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Tirsdag

mailto:mbhc@km.dk
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HOVBORG KIRKE

Gudstjenesteliste for Lindknud og Hovborg kirker

Dato Lindknud Hovborg Prædikant

14. sø. e. trin.
5. september 9.00 ingen Knud Riis

15. sø. e. trin.
12. september ingen 9.00

Jane
Sognstrup

16. sø. e. trin.
19. september

Høstgudstj.
10.30 ingen

Jane
Sognstrup

17. sø. e. trin.
26. september ingen 10.30

Henrik Skov-
Pedersen

18. sø. e. trin.
3. oktober 9.00 ingen

Merethe
Jørgensen

19. sø. e. trin.
10. oktober ingen 10.30

Maj-brit
Christensen

20. sø. e. trin.
17. oktober 10.00 ingen

Merethe Jørgensen

21. sø. e. trin.
24. oktober ingen 14.00

Maj-brit Christensen
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HOVBORG KIRKE

Lindknud-Hovborg Sogn

Med virkning fra d. 1. august bliver sognepræsten i Brørup kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed for hele Brørup-Lindknud-Hovborg pastorat.

Henvendelser vedr. attester, fødselsanmeldelser, navngivning,

navneændringer, dødsanmeldelser sker til

Maj-Brit Hvid Christensen
Østergade 21, Brørup
75 38 12 62 mbhc@km.dk
træffes bedst hverdag mellem 8.00 –14.00 undt. ma.

Sekretær: Birthe Skjøth
75 38 12 62 bsk@km.dk
træffes tirsdag – fredag kl. 10.00-12.00

Gudstjenester, kirkelige handlinger varetages i følgende perioder
af nedennævnte præster:

9. august – 7. september

Knud Riis

Lintrupvej 19, 6660 Lintrup

74 85 51 17 knkr@km.dk

8. september – 30. september

Jane Sognstrup

Møllebakken 1, 6683 Føvling

75 39 80 03 jms@km.dk

mailto:mbhc@km.dk
mailto:bsk@km.dk
mailto:knkr@km.dk
http://www.nj-k.dk/NJ-K 01 Billeder/bibel.jpg
mailto:jms@km.dk
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HOVBORG KIRKE

Koncert i Hovborg Kirke
Jens G. Lauridsen, baryton

Annette Jørgensen, klaver

søndag d. 10. oktober kl. 16.00.
Koncerten byder på musik af een af romantikens helt store komponister,

Johannes Brahms (1833 – 1897).

Koncertens hovedværk, ” Vier ernste Gesänge” opus. 121,

komponerede Brahms under indtryk af Clara Schumanns sygdom i 1896

til tekster fra Biblen. Brahms havde mødt Clara Schumann første gang i

1854 i Düsseldorf, hvor han blev modtaget med begejstring af Robert

Schumann, som hilste den ” unge Ørn ” velkommen og sørgede for, at

hans værker blev udgivet. Nogle få måneder efter hans ankomst til byen

fulgte Schumanns totale nervesammenbrud, og Brahms gennemlevede

en langvarig krise. Han blev i Düsseldorf for at hjælpe familien indtil

Schumanns død i 1856, og hans hengivenhed for den 14 år ældre Clara

Schumann udviklede sig til lidenskabelig kærlighed.

” Vier ernste Gesänge ” er det næstsidste værk Brahms komponerede.

Koncerten vil foruden opus 121 og folkesange også omfatte

klavermusik: ”Drei Intermezzi op. 117”.

Annette Jørgensen er udd. fra Det fynske Musikkonservatorium, elev af

Rosalin Bevan. Fra 1983 ansat ved Sorø kommunale Musikskole, og fra

1994 ved Haderslev Statsseminarium.

Annette Jørgensen er en meget velanskrevet pianist og højt skattet

akkompagnatør.

Jens G. Lauridsen er udd. fra Det fynske Musikkonservatorium som

organist og kantor, elev af Poul Børch og Ib Bindel, tillige sangstudier

hos Prof. Peer Birch.

Medlem af operakoret i Bayreuth 1981-82 og Den Jyske Operas Kor

1991-92.

Ansat som organist ved Sct. Johannes Kirke, Vejle siden 1980.

Der er fri entré til koncerten.
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HOVBORG KIRKE

Voksenkor til julekoncerten

Igen i år vil jeg forsøge at oprette et voksenkor til julekoncerten. Jeg
håber på et gensyn med sidste års medlemmer - og naturligvis, at nye
vil melde sig.
Korprøverne finder sted skiftevis i de to kirker.

Tilmelding pr. mail senest fredag d. 8/10.

Øveplan:
Torsdag d. 28/10 kl. 19.30 - 21.30 Lindknud
Torsdag d. 4/11 kl. 19.30 - 21.30 Hovborg
Torsdag d. 11/11 kl. 19.30 - 21.30 Lindknud
Torsdag d. 18/11 kl. 19.30 - 21.30 Hovborg
Torsdag d. 25/11 kl. 19.30 - 21.30 Lindknud
Torsdag d. 2/12 kl. 19.30 - 21.30 Hovborg
Søndag d. 5/12 generalprøve kl. 13.00 - 16.00 Hovborg

Koncert i Hovborg:
Tirsdag d. 7/12 kl. 18.00 - 21.30

Koncert i Lindknud :
Onsdag d. 8/12 kl. 18.00 - 21.30

Gregers Kirkelund
kirkelund@profibermail.dk
75816162
61666271
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NYT FRA HUIF

”Byger, der går og kommer, det er den danske sommer”. Sådan
beskriver Thøger Larsen sommervejret i sangen ”Danmark nu blunder
den lyse nat”. Det kan vi vist godt nikke genkendende til, men vi har da
også i perioder haft flot sommervejr med masser af sol. Og selv om
sommeren ifølge kalenderen nu er forbi, så håber vi da på mange dejlige
solskinstimer i efteråret. Der er godt gang i udendørsaktiviteterne, og det
fortsætter et godt stykke tid endnu.
I HUIF er vi godt i gang med at planlægge vinteraktiviteterne. Nogle af
udvalgene vil i dette nummer af bladet fremlægge deres program for den
kommende sæson, mens andre udvalg venter til næste nummer. Der
bliver igen tilbudt badminton, gymnastik, fodbold og fitness, så hold
godt øje med programmerne.
Der er altid mulighed for at komme i gang med helårsaktivi-teterne
billard, cykling og kroket, men da de ikke har en bestemt dato for
tilmelding, kan du henvende dig til udvalgsformændene (de er nævnt på
side 21).
Det er aldrig for sent at komme i gang, og vi har vist alle behov for at få
motion og at hygge os i selskab med andre.
At det er vigtigt, afspejler sig også af, at Dansk Folkeminde-samling
sammen med en række museer og arkiver i hele landet samarbejder om
en landsdækkende undersøgelse, ”LokaleLiv”, der fokuserer på det
lokale fællesskab og vore relationer i lokalområdet. De ønsker at
undersøge den lokale sammenhængs-kraft og stiller spørgsmål om
sociale netværk og fællesskaber i nærmiljøet. Deres opgave går ud på at
dokumentere det levede liv – vores dagligdag. Nogle af de spørgsmål de
gerne vil have svar på er

 Dyrker du sport i dit lokalområde?
 Hvem i dit nærområde er du sammen med?
 Er du med i andre lokale aktiviteter?
 Hvilken betydning har det for dig?
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NYT FRA HUIF

HUIF har fået en henvendelse vedrørende undersøgelsen, og vi vil gerne
opfordre jer til at deltage i den. Jeres svar går direkte til Dansk
Folkemindesamling. Her vil materialet blive gemt, og det vil kunne
bruges af forskere, arkiver og museer landet over. Undersøgelsen løber
til 1. november 2010. Du kan være med til at beskrive det levede liv ved
at gå ind på deres hjemmeside >www.lokaleliv.dk< ,hvor du kan læse
mere og klikke dig ind på spørgeskemaet.
Jeg vil slutte med en lille bøn til hundelufterne om at fjerne evt.
hundeklatter, når de lader deres hunde løbe på boldbanerne.
Fodboldspillerne har rigeligt at gøre med at passe på, at de ikke står og
jogger i bolden, så yderligere muligheder for at jogge i noget er helt til
overs.
Vi har ligeledes haft besøg af heste på fodboldbanerne. Det kan de ikke
bære, så selv om banerne er indbydende til en lille ridetur, så beder vi
om, at man finder andre muligheder. Og hvordan er det med opsamling
efter heste? Til hunde findes der små plastikposer …
Nå, men vi glæder os over, at det smukke friluftsområde bliver brugt,
men tag hensyn til de øvrige brugere og lad være med at lade ting ligge
og flyde efter dig. Har du for øvrigt tænkt på, at det tager op til fire år for
naturen at nedbryde cigaretskod med filter…

/Poul Hansen
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IDRÆT OM DAGEN

Idræt om dagen !

Så starter den nye sæson :

Det sker torsdag d. 9. september.

Kl. 9.30 i Huset i Hovborg.

Ledere i år er :

Karen Lisbeht og Margit.

Vi håber at se mange nye og

tidligere deltagere.

Venlig hilsen. / Udvalget.

HUSK OGSÅ AT ALLE ARRANGEMENTER KAN SES PÅ

www.hovborg.net

http://www.hovborg.net/
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Modeopvisning.

Onsdag d. 15 september kl. 19,00 har vi igen arrangeret
tur til Prikken i Vorbasse med modeopvisning af lokale
mannequiner. Der vil blive orienteret om de viste
modeller.
Efter opvisningen er Prikken vært ved kaffe med kage.
Der vil denne aften være 10% rabat på alt køb i butikken.
Tilmelding er nødvendigt på tlf. 75396317 eller 75396089
Senest d. 12 september.

Aftal evt. selv kørsel til Vorbasse.
Alle er velkommen

Torsdag d. 7 oktober. Kl. 19,30
Sangaften i Huset

Vi får besøg af Edel Bruun og hendes tre piger
Der vil underholde og synge med os.
Entre incl. kaffe med kage 30 kr.

Alle er velkommen
Husholdningsforeningen
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LOKALRÅD

Tag med på svampetur i Klelund Plantage.

Hovborg Lokalråd inviterer på 2 guidede svampeture i

løbet af september måned i Klelund plantage

Vi har desværre ikke nået at få sat datoer på, før HUIF

bladets deadline.

Så vi vil gerne opfordre til, at man holder øje med

hovborg.net og Dag´li brugsens opslagstavle for

nærmere information om disse ture.

Venlig hilsen Hovborg Lokalråd
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GYMNASTIK

Hjælp Hjælp Hjælp

Ledere søges

For at få dette års gymnastiksæson til at fungere har vi brug
for frivillige, der har lyst og mod på at træne vores
gymnaster.

Vi håber på igen at kunne stille med forskellige hold efter
efterårsferien, så der vil være noget for alle aldre.

Samtidig er der 3 ledige pladser i Gymnastikudvalget, som vi
søger at få besat. Så hvis det ikke lige er dig der skal kridte
gymnastikskoene, er du måske klar på at være med til at
skabe de overordnede rammer.

Hvis du har lyst til at være med som træner, hjælpetræner
eller udvalgsmedlem, eller du kender nogen potentielle
emner, kan du kontakte Jens Kamp på telefon 30 28 44 80.
Vi ser frem til endnu en aktiv sæson.

Venlig hilsen
Gymnastikudvalget.
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BADMINTON

Opstartsmøde for badmintonungdom
i Hovborg

Så er det endelig ved at være tid til at støve badmintonketsjerne af,
og finde træningsskoene frem, for badmintonsæsonen venter lige om
hjørnet.

Derfor holder vi et opstartsmøde, der finder sted tirsdag d. 21.
september kl. 19.00-20.00, hvor vi meget gerne ser både forældre og
børn.

De yngste spillere får træningstid hver tirsdag fra 16.30 – 17.30.
Træner er igen i år Lars Lund.

De ældste spillere får træningstid om mandagen fra 18.00-19.00.
Trænere: Tobias Jensen og Brian Bech.
Holdene vil blive sammensat, så det passer med ca. lige mange
spillere på hvert hold.

Der er træningsstart i uge 39.

Kontingent for hele sæsonen: 350,-

Ta´ endelig en ketsjer med til opstartsmødet, hvis i har lyst til en
halv times fri spil.

Ved spørgsmål, kontakt Tina på tlf. 30256149

Vel mødt!
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KROKET

Holdturneringen er nu slut. Der blev ingen puljevindere i år
men alle hold klarede det godt.
Vores nyoprykkede M 2. hold klarede en flot anden plads med
22 point. C 1. hold 1 sluttede også på en anden plads men med
24 point. C 1 hold 2 opnåede 20 point hvilket rakte til en 3
plads og vores sidste hold i B 2. fik 16 point og en 4 plads.
Alle hold spiller i en 6 holds pulje og der kan max opnås 40
point. Hvis et hold evt. taber en kamp 3-1 får man 1 point for
sejren i den ene kamp, så det er de inviduelle kampe der giver
pointene.
Vi har også 2 hold med i en par turnering og de er begge klar
til at spille om de sydjyske mesterskaber søndag d. 22 august.
Resultaterne af disse kampe foreligger ikke ved redaktionens
slutning.
Der trænes fortsat tirsdag og torsdag fra kl. 18,00 så længe
sommertiden varer. Så hvis der nogen der har lyst til at prøve
spillet er de velkommen.

Erik
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FODBOLD

Hovborg/Lindknud fodbold

Så er vi , efter en lang sommerferie, hvor nogle af vores spillere har
været på en uges fodboldskole, i gang med efterårssæsonen.
Ungdomsafdelingen har haft en voldsom fremgang, siden
fredagstræningen begyndte for et års tid siden. Vi har spillere fra 4 års
alderen, til 14 år. I turneringen er tilmeldt u 9, u 11,
u 12 og u 13. De yngste fra 8 år til 4 år deltager i stævner på oppustelig
bane, som stævnet til byfesten i Hovborg.
Træningen foregår i Lindknud tirsdag fra 17.00 – 18.00

” ” Hovborg fredag fra 13.30 for de mindste op til u 8
og 14.30 for de ældste årgange. Vi afhenter og bringer tilbage i SFO og
børnehave, hvis forældrene stadig er på job.
Det har fungeret rigtig fint i et år nu, vi har et fint samarbejde med begge
institutioner.

Indefodboldsæsonen er allerede nu ved at blive planlagt med stævner og
turneringer. Hovborg får et stævne 12 december og Lindknud sidste
søndag i januar 2011.
Indendørstræning starter for de mindstes vedkommende, når vi synes
vejret er for træls at være ude i, og for de største i uge 43.
Træningen indendørs foregår i Lindknud hallen, tirsdag 17.00-18.00 og i
Hovborg onsdag fra 17.00-19.00. desuden fredag fra kl. 13.30 til 17.00.
Der bliver tilmeldt hold til turneringer, afhængig af hvor mange der
ønsker at spille indendørs.
Er der nu nogle, som ikke spiller fodbold, men godt kunne tænke sig at
prøve, så kontakt Theodor Starup 75396400 eller Kurt V, Sørensen
75396201.
Vi har jo et motto : DET SKAL VÆRE SJOVT AT SPILLE FODBOLD
OG ALLE KAN VÆRE MED. Vores trænere er
Dygtige og engagerede og lever op til vores motto.

Mvh, fodboldudvalget
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CHRISTIANIACYKLER

Christianiacykler til byen!

Som et samarbejde mellem forældrebestyrelsen i
børnehaven, skolen, stiprojektet og lokalrådet, er det lykkes
at få indkøbt 2 Christianiacykler. Cyklerne vil have deres bolig
i børnehaven, da børnehaven vil bruge dem sammen med
børnene i hverdagen. Men cyklerne er til disposition for alle i
byen. Så hvis man fx vil udforske de mange nye stier i byen,
kan man booke cyklerne og tage hele familien med på
udflugt. Der er ikke lavet et bookingsystem endnu, men indtil
videre, tag kontakt med børnehaven, hvis I skal låne dem en
dag.
Officiel indvielse af cyklerne vil være søndag den 26.
september, hvor det også er indvielse af de nye stier. Så sæt
kryds i kalenderen, for denne dag byder på frisk luft i vores
dejlige natur.
Eventuelle spørgsmål om cyklerne kan rettes til Lene Kamp
på 28494659 eller lenek.kamp@gmail.com.

God cykeltur

mailto:lenek.kamp@gmail.com
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LOKALRÅD

Lokalrådet Hovborg stifter Hovborg Invest.

I disse uge ligges sidste hånd på stiftelsen Hovborg invest.

Første konkrete projekt, er at få købt hjørnegrunden ved indfaldsvejen
mod syd og få revet alle bygninger ned, så vi har en fin grøn grund i
første omgang.

Derved har vi muligheden for evt. at kunne tilbyde en grund til en ny
skole, hvis kommunen, ikke vil samarbejde, omkring Hovborgs nye
skole og landsbyhus.

Der er andre muligheder på sigt med grunden. Det kunne være en
virksomhed der synes grunden var interessant eller brugsen der mangler
plads, eller et helt 3. projekt.

Der sælges anparter af 50.000 kr. pr. stk. til interesserede. 10 ud af 16
anparter er solgt

Har dette din/ jeres interesse, kan man ved hurtig henvendelse til
undertegnede, stadig nå at komme med i projektet, om at skabe og
fortsætte Hovborg´s positive udvikling, så vi ikke bliver en kedelig
soveby.

Hilsen

Lokalrådet Hovborg
Dikkie Van Mourik 20441692
Nicolaj Pedersen 20144751
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Ny bog

”Over Broer – Preko mostova.”

Skrevet af Radmila Lukic-Bardak.

Bogen handler om Radmilas opvækst i en lille by i Bosnien - Om

stærke familie- og folketraditioner, samt om drømmen om et godt

liv i Bosnien sammen med mand og børn. Ligeledes fortæller hun om

de spændinger, der opstod forskellige befolkningsgrupper imellem

efter Jugoslaviens opløsning og om flugten fra en ”uungåelig” krig i

Bosnien.

Radmila kom med mand og to børn til Danmark i 1992. Efter nogle

år i acylcentere flyttede familien i 1995 til Hovborg og i 2007

videre til Donslund.

I lektørudtalelse fra DBC står der i konklusionen: ”Bogen er en

interessant og personlig fortælling fra det tidligere Jugoslavien,

og selvom den sprogligt er svag, giver den et indtryk, der

sætter spor – og fremmer en forståelse – af den baggrund, som

mange flygtninge har med sig til Danmark”.

”…sprogligt er svag,…” må være skriverens ansvar.

Bogen kan købes i Brugsen for 180,00 kroner. – For en sikkerheds

skyld, er det nok en god ide, at købe den nu, for det er en bog, alle

skulle tage sig tid til at læse. - Den er ikke trykt i så mange

eksemplarer, at der kan blive en til hver dansker.

Tage Brøgger.
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LOKALARKIVET

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv

holder åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14 – 16 (dog ikke
i skoleferier).
Arkivet holder til på Hovborg skole (på 1. sal over lærerværelset.)

Villa Baldersbæk
har her i sommer fejret sit 100 års jubilæum med stor fest for familien.
Villaen er en kopi af Frederiksdal på Nordsjælland.
Plantagen er fra 1891 og den har et areal på 691 ha

(billede af villaen eller noget andet fra Baldersbæk)

Vi glæder os til at høre fra dig eller se dig på arkivet, enten du har noget
at aflevere eller du er nysgerrig efter at høre noget gammelt om egnen.
E-mail: hovborgsarkiv@gmail.com

På arkivets vegne
Henry Petersen (75396257) og Poul Hansen (75396170)

mailto:hovborgsarkiv@gmail.com


20

Den store Skovtur

Sæt X søndag, den 26. september

Indvielse af Sporene i Hovborg – se programmet i

dagspressen

Sti-lauget og Lokalrådet
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FOLKEDANS

Hovborg – Lindknud – Starup
Folkedansere.

Har I lyst til at danse, så kom, alle kan være med, både enlige og par.

Nybegyndere kan sagtens være med.

Vi danser onsdage i ulige uger

1. gang onsdag d. 15. september kl. 19.30

Den Gamle Skoles gymnastiksal

Vestergade 17, Holsted.

Nybegyndere : 3 gratis prøveaftener.

Betaling for hele sæsonen : kr. 325,00

Henning tlf. 75396087

Helge tlf. 75 33 72 54

Jette tlf. 75 39 62 75
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PRÆMIESPIL

September
1.
Præmie:

kr. 200,-

331 Fam. Nielsen Vorbassevej 5 6682 Hovborg

2.
Præmie:

kr. 150,-

37 Susanne Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg

3.
Præmie:

kr. 100,-

116 Kasper Søholm Østervænget 10 6623 Vorbasse

4.
Præmie:

kr. 50,-

68 Peter Bruun Krøgebækvej 23 6682 Hovborg

30 Rolf Erik Madsen
Holmeåvænget
16b

6682 Hovborg

175 Olav Kristensen Kroskoven 36 6682 Hovborg

44 Sara Bruhn Hovborgvej 65 6682 Hovborg

28 Peter Ringlebjerg Baldersbækvej 32 6682 Hovborg

84 Johanne Jørgensen Baldersbækvej 9 6682 Hovborg

14 Oluf Andersen Baldersbækvej 28 6682 Hovborg

295
Tilla
Brogård

Bruun Holmeåvænget 58 6682 Hovborg

302
Inge &
Svend

Thygesen Holmeåvænget 46 6682 Hovborg

27 Jakob Christensen Torpet 149 6682 Hovborg

386 Thorkild Nørbork Krøgebækvej 5 6682 Hovborg

103 Benny Hansen Skovbøllingvej 13 6752 Glejbjerg

159 Nicolai Kammersgård Baldersbækvej 2 6682 Hovborg

141 Hans Kristensen Holmeåvænget 28 6682 Hovborg

296 Maja Jacobsen Holmeåvej 21 6682 Hovborg

223 Enghardt Knudsen Baldersbækvej 22 6682 Hovborg

26 Jette Lange Poulsen Torpet 103 6682 Hovborg

9 Sofie F. Smidt Holmeåvænget 12 6682 Hovborg
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Alle kan være med, både medlemmer og ikke medlemmer,
som ønsker at prøve, hvad fitness er.
Der lægges her op til, at man disse aftener finder sammen
med træningspartnere fremadrettet.

Kun for kvinder d. 23. og 30. sept. kl. 19-21.
Kun for mænd d. 27. sept. og 4. okt. kl. 19-21.
Gravide og mødre* d. 13. og 27. okt. kl. 9.30-11.00
*der har født inden for det seneste år

Ungdomsfitness 12-16 år, opstart d. 23. sept. kl. 17-18.
Step / pulstræning, opstart d. 20. sept. kl. 20-21.
Spinningshold for hhv. unge og voksne, opstart efter nytår.
Zumba, opstart efter nytår.

Alle hold til en pris af kr. 300 for 10-12 gange.
Bindende tilmelding efter 2 gange.

Vi er p.t. 4 kommende instruktører, men mangler endnu 2
friske til hhv. ungdoms- og voksenhold.
Så går du med ”lyst til at cykle stærk”, så henvend dig
hurtigst muligt til:
Åge Jacobsen, tlf.: 51173275
Anita Nielsen, tlf.: 21493914

OBS.: Der arbejdes på frivillig basis.
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Søndag den 19. september fra 10 – 13. Alle er
velkomme.

Program:
10.00 Velkomst
10.15 Orientering om kost i forbindelse med

træning. Ved Lise Østergård. DGI Sydvest
Måling af fedtprocent og kondital m.m. for
interesserede.

10.45 Gennemgang af fitnesslokale og afprøvning
af maskiner.
Mulighed for indmeldelse og aftale om
instruktørtime.
Åbent hus frugtbuffet.

12.00 Zumba træningstime for alle i Hallen. Husk
træningstøj.

13.00 Afslutning.



25

FITNESS

Indmeldelse i Hovborg Fitness.

Kan ske allerede nu, du behøver ikke vente til
åbent hus arrangement.

Hvis du har fået lyst til at bruge Hovborg Fitness træningsudstyr, så er
det nemt at tilmelde sig. Du kommer blot forbi lokalet på et tidspunkt,
hvor der er en instruktør tilstede

Mandage og torsdage: kl. 19.00 – 21.00

Eller kontakte daglig leder Kristina Starup Hansen TLF. 30239900
Instruktøren vil foretage din indmeldelse og kan tage imod betaling med
dankort. Alternativt kan du efterfølgende betale i banken.

Prisen for indmeldelse er:
Halvårskort: 800 kr.
Helårskort: 1200 kr.

Dertil lægges 100 kr. for indmeldelsesgebyr til dækning af bl.a.
nøglebrik.
Samtidig med indmeldelse aftaler du en instruktørtime på et tidspunkt,
der passer dig.
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FITNESS

Fitnesslokalet står derefter til din disposition hele ugen på tidspunkterne:
Hverdage: 6.00 – 21.00
Lørdage: 6.00 – 18.00
Søndage: 6.00 – 21.00

Prøvetime:
Hvis du er meget usikker på, om Fitness er noget for dig vil vi gerne
arrangere en prøvetime inden du binder dig. Kom forbi når der er
instruktørbemanding af lav en aftale om en gratis prøvetime.

Kontaktperson:
Hvis der er et spørgsmål, som du ikke har fået svar på endnu, så kan du
henvende dig til:

Nicolaj på tlf. 20144751
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AKTIVITETSKALENDER

01.09.10 Kl. 10,00 Glad Motion i Medius.

01.09.10 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke.

09.09.10 Kl. 9,30 Opstart idræt om dagen i Huset.

12.09.10 Kl. 9,00 Høstgudstjeneste i Hovborg Kirke v. Jane Sognstrup.

15.09.10 Kl. 19,30 Opstart folkedans, Vestergade 17, Holsted.

15.09.10 Kl. 19,00 Modeopvisning hos Prikken, Husholdningsforeningen.

19.09.10 Kl. 10-13 Åbent hus, Fitness.

21.09.10 Kl. 19,00 Opstartsmøde, badmintonudvalget.

26.09.10 Indvielse af Sporene i Hovborg, Sti-lauget og Lokalrådet.

07.10.10 Kl. 19,30 Sangaften med Edel Bruun i Huset,

Husholdningsforeningen.

10.10.10 Kl. 16,00 Koncert med Jens Gørtsvang Lauridsen og Annette

Jørgensen i Hovborg Kirke.

14.10.10 Kl. 19,30 Sangstafet i Hovborg Kirke.

29.10.10 Kl. 19,00 Vildt-gourmetaften på Hovborg Kro, Holmeådalens

Jagtforening m.fl.

07.11.10 Banko på Kroen, Husholdningsforeningen.

17.11.10 Julehygge v. Lene Larsen, Husholdningsforeningen.

22.11.10 Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset.

07.12.10 Kl. 19,30 Julekoncert med kirkernes kor i Hovborg Kirke.

08.12.10 Kl. 19,30 Julekoncert med kirkernes kor i Lindknud Kirke.

22.05.11 Konfirmation i Hovborg Kirke.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til
aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf. 75 39 64 68 eller Susanne
Alexandersen tlf.: 75 16 81 97 – se mailadresse på side 21 i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER

2010
Fredag den 24. Sept. Blad udkommer i uge 40
Fredag den 22. Okt. Blad udkommer i uge 44
Fredag den 19. Nov. Blad udkommer i uge 48


