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Forretningsudvalg:

Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Per Midtgaard Olesen
Tina Jønsson
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:

Oplag 350 stk.

4160 1134
6175 4613
2548 1348

matthesen@icloud.com

3112 7599

huif.kasse@gmail.com

Badminton
Billard
Cykel
Fest
Fitness
Fodbold
Friluft
Gymnastik
Håndbold
Kroket
Teater
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973

Birgitte Schneider
Mads Kristensen
Forretningsudvalgets
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Magnus Jacobsen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

5092 9685
6175 4613

Redaktion

: Randi Boisen

Kurt Smidt

3054 6593

7539
5133
4023
6095
6095

6317
3129
8385
9480
9480

4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 20. februar 2020
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt
sendt på e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com
Forsidebillede:

30. januar 2020 fylder HUIF 40 år
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NYT FRA HUIF
40 ÅRS FØDSELSDAG
Lige før nytår skrev jeg om HUIFs 40års fødselsdag. Da det netop nu er
tiden hvor der blev skrevet foreningshistorie i Hovborg, for 40år siden,
vil jeg tillade mig at genopfriske lidt at det skrevne fra sidste gang.
Den 30. januar 1980 kom Hovborg ungdoms- og idrætsforening til verden. Et stort tillykke til alle foreningens medlemmer.
Hovborg har altid haft et aktivt foreningsliv. I 1903 stiftedes Hovborg
Sportsforening. Før 1910 stiftedes Hovborg gymnastikforening. 15. november 1915 stiftedes Hovborgs ungdomsforening.
I 1964 enedes man om at slå de to foreninger, Hovborg gymnastikforening og Hovborgs ungdomsforening sammen for at udnytte kræfterne
bedre. Foreningen fik navnet HUG.
30. januar 1980 satte Hovborg Sportsforening og Hovborg Ungdoms- og
Gymnastikforening sig sammen, for at se om de to foreninger skulle slå
sig sammen for at udnytte kræfterne bedre i Hovborg. Efter en lang
nats drøftelser blev det en realitet og HUIF var navnet på den forening.
Intet virker mere naturligt i dag et samlet HUIF, hvem ved måske sker
der også fusioneringer i fremtiden, som kommer til at styrke lokalområdet. Tak til Ingrid Roed og Poul Hansen for hjælp med detektiv arbejdet.
Inden for de sidste 15 år er der også sket en markant udvikling af foreningens digitale udvikling, girokortet er afviklet og klubmodul og Facebook er indført. Det bliver spændende at se hvad udviklingen byder
fremover.
Tillykke til os alle, der er noget at være stolt over når vi fejre HUIFs 40
års fødselsdag.
SIDEN SIDST
Alle er forhåbentlig kommet godt ind i det nye år og klar på at genoptage aktiviteterne, måske er der ovenikøbet nogen der har et ønske om at
være mere aktiv i januar måned.
Den 28 – 29 december deltog HUIF i JuleLAN i Lindknud, i samarbejde
med LGU & Hærvejsklyngen. Et arrangement der var kommet i stand
som en del af samarbejdet mellem de 5 byer i klyngen, hvor vi
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NYT FRA HUIF
har fået tildelt midler til et E-sportsprojekt. Pt. er det Gesten forsamlingshus, LGU og HUIF der er mest involverede i projektet, men mon
ikke vi ser mere til Bække og Gjerndrup senere. Arrangementet blev en
succes med 37
børn og unge fra 9
– 15år, i Lindknud.
Der blev dystet
mellem byerne og
selvom vi tabte til
Gesten både i
Fortnite og CS GO,
kunne vi tage nogle gode erfaringer
med fra arrangementet.
Vi har fokus på at det er vigtigt at tilbyde aktiviteter i nærområdet og
det var da også derfor at Hovborg og Lindknud var i Lindknud hallen
denne gang og Gesten var i Gesten Forsamlingshus. Forbindelsen blev
opretholdt via en live transmission på storskærm i Lindknud og Gesten,
her blev vi helt sikkert også klogere på hvad der fungerede og hvad der
ikke gjorde.
Skulle du sidde og have lyst til at byde ind på en opgave. Enten i forbindelse med de enkelte udvalg eller noget andet i foreningen, hører vi
meget gerne fra dig.
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NYT FRA HUIF
GENERALFORSAMLING
Vi nærmer os snart tiden for generalforsamling i HUIF, tirsdag den 18.
februar, se herom andetsteds i bladet. Så jeg vil opfordre til, at man
møder op til generalforsamlingen. Per og Mads er på valg. Per genopstiller dog ikke i forretningsudvalget da han og familien er ved at starte
på et nyt landbrugseventyr og der skal derfor findes en ny. Vi ønsker
Helle og Per alt mulig held og lykke og håber de falder godt tilrette på
den nye ejendom.
BEMÆRK, der er endnu ikke fundet en ny kandidat, så Jer ikke tilbage
hvis i kender en nabo der kunne være interesseret!
Er du interesseret i få indflydelse i forretningsudvalgsarbejdet og ønsker, at hører nærmere omkring opgaverne, skal du være velkommen til
at rette henvendelse, og hører nærmere inden. Husk det er på generelforsamlingen der er mulighed for at få indflydelse. De enkelte udvalg
sammensætter selv deres udvalg og vi har altid behov for nye ideer og
kræfter. Er du interesseret, så henvende dig til det enkelte udvalg.
BLAD & ANNONCESALG
Nytårsskift er også lig med gentegning af annoncer til bladet. Der sker
en løbende udskiftning af annoncører, men der er heldigvis også mange
der holder ved og det er vi taknemmelige for. Annoncørerne er med til
at støtte et analogt medie som bladet. Med bladet sikrer vi, at vi kan
kommer ud til mange mennesker, med information om aktiviteterne i
området. Derfor vil jeg også gerne opfordre til at I bakker op om annoncørerne, de støtter os. Og skulle I komme til at nævne deres flotte annonce når i handler, gør det ikke noget ;-)
PRÆMIESPIL
I den forgange tid har der været en masse frivillige i gang med præmiespilssalget, men skulle der være nogen der er blevet forbigået, skal i henvende jer til Mogens, så vil han helt sikkert hjælpe med dette.
Husk også at følge med på vores Facebookside: https://
www.facebook.com/HovborgUIF

Godt nytår.

Thomas Nørager Matthesen
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HUIF & FITNESS
Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 18. februar 2020

i Aktivitetshuset, Hovborg
Hovborg Fitness kl. 18.30
Hovborg UIF kl. 19.30
Dagsorden iflg. Vedtægter
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også,
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer,
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen
og give deres mening til kende.
Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 59 - mail: gitte@hovborg.net
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FITNESS
Dagsordren for Hovborg Fitenss´s Generalforsamling
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskab

4.

Budget for det kommende år

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Magnus Jacobsen
Birgitte Schneider

7.

Valg af 2 suppleanter.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant

9.

Evt.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år. Efter Fitness generalforsamlingen starter generalforsamlingen for HUIF kl. 19.30.
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HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af beretninger
Fremlæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for
manden senest 11. februar 2019
Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning
Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Per Midtgaard Olesen (modtager ikke genvalg)
Mads Kristensen
Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
(pt. Nicolaj Pedersen & Morten Lindgaard)
Valg af revisor
På valg er: Lars Lund
valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.
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VANDVÆRK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Hovborg Vandværk
Afholdes torsdag d. 27. februar kl. 19:00, på Hovborg Kro.
Med følgende dagsorden.
Punkt 1:

Valg af ordstyrer.

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning.

Punkt 3:

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4:

Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

Punkt 5:

Behandling af indkomne forslag.

Punkt 6:

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter tur afgår:
Torben Christiansen, Lynge Madsen & Michael Ravn

Punkt 7:

Valg af revisor og suppleant.
Efter tur afgår: Poul Henrik Bruun

Punkt 8:

Eventuelt.

* * * * * * * * * *
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun skriftlige forslag behandles.
* * * * * * * * * *
Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement
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VANDVÆRK
Vandværket har i 2019 udpumpet ca. 27.000 m3 vand til forsyning
af i alt 315 ejendomme.
Vi har et meget lavt spild på ledningsnettet på under 1% af det udpumpede
vand.
Eurofins har foretaget vandanalyser 3 gange i løbet af 2019:





05.07. Analyse på ledningsnettet ved Baldersbækvej: Mikrobiologi, jern,
ph, lugt og udseende. Alle kravværdier overholdt og især er kimtallet me
get lavt ift. grænseværdien.
05.07. Analyse på afgangsvand, vandværket: Alle kravværdier overholdt
12.12. Analyse på ledningsnettet ved Lindevej: Mikrobiologi, jern, ph, lugt
og udseende. Alle kravværdier overholdt og især er kimtallet meget lavt
ift. grænseværdien.

Den 05.07. blev bl.a. hårdheden af vandet målt til 4,2 – hvilket er udtryk for, at
vandet er ”blødt vand”. Brug oplysningen til at dosere vaskesæben korrekt
ved maskinvask, som normalt kan ses på sæbepakken – der skal faktisk ikke
bruges ret meget sæbe!
Mangan- jernindholdet er ikke målbart i prøverne. Det vil sige, at vore filtre
fjerner 99% af manganindholdet og jernindholdet inden udpumpning af vandet. Disse metaller er med til at misfarve fliserne i dit badeværelse, så den
risiko er minimal med vores vand.
De flotte analyseresultater viser, at vi har et velfungerende vandværk, som vi
vurderer er klar til at møde de næste 25 års udfordringer til sikker vandforsyning med super-rent drikkevand!
Vi har haft behov for at lukke for vandet i kortere perioder i forbindelse med
omlægning af ledningsnet i de centrale dele af Hovborg samtidig med, at regnvandsledningen er gravet ned i byen.
Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden.
Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at
alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration
og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.
Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://www.hovborgvand.dk/

Bestyrelsen
Formand:
Kasserer:
Vandværksbestyrer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Børge O. Nielsen
Michael Ravn
Jens Haahr Jensen
Lynge Madsen
Torben Christiansen
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Mobil. 20 32 82 65
Mobil. 29 69 80 53
Mobil. 40 20 26 44
Mobil. 20 33 60 26
Mobil. 21 40 45 73

FOREDRAG v/ ”JETTE’S FOTO”
ONSDAG D. 19. FEBUAR 2020. KL. 19:00.
I HUSET, HOVBORG.

BILLETTER KØBES VIA MOBILPAY TIL
JYTTE EHMSEN PÅ TLF: 21396077
MKR. JETTE’S FOTO.
DER KAN OGSÅ RINGES ELLER SENDES EN SMS.
PRIS PR. PERSON: 100 kr. INCL. KAFFE & KAGE.
KØB BILLET, RING ELLER SEND EN SMS ALLEREDE NU.
VI SES.
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ANTENNEFORENING
Hovborg Antenne Forening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 på Hovborg Kro.
Dagsorden samt regnskab, omdeles til foreningens medlemmer.
Vel mødt.
Bestyrelsen

KROKET
Den nye sæson står snart for døren. Og med det i øjeblikket
pæne vintervejr, har vi ingen stop i træningsprogrammet.
Så hvis der er nogen der har lyst til at være med, spilles der
hver fredag eftermiddag fra kl. ca. 13,30. Alle der har lyst til at
være med, er hjertelig velkommen til at deltage.
Bare kom, det er ganske uforpligtende. Vi har ekstra køller så
du kan prøve om det er noget for dig.
Vi er 16 m/k der spiller men kan sagtens være flere.
Erik Hansen
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FASTELAVN

16

17

NYT FRA HUIF
HUIF Præmiespil 2020
Tusind tak til vores præmiespil sælgere, uden jer var der ikke noget
præmiespil i HUIF.
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2020.
Hvis der skulle være nogen, der ikke har nået at købe et lod.
Kan man henvende sig hos Mogens tlf.: 60 95 94 80
HUIF´s præmiespilsudvalg
Ønsker alle held og lykke
Else Gjerlevsen, Theodor Starup & Mogens Nielsen

NYT FRA REDAKTIONEN
Jeg vil gerne på HUIF´s vegne side tak til alle annoncører, såvel ” gamle”
som nye, der har valg at støtte vores blad med en annonce, - uden jer
havde vi ikke noget blad - MANGE tak for det.
Er der evt. andre der gerne vil annoncerer i vores blad, - er I meget velkommen til at kontakte undertegnede. Man kan altid få en annonce
med i bladet.
Randi Boisen
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Salg af diverse træprodukter
Vi har netop sagt farvel til 2019, der for salg af vores træprodukter har
været et forrygende godt år. Overskuddet har beløbet sig til 16000 kr.
Vi håber 2020 kan blive lige så god og måske endda med øget salg. Der
kommer løbende nye ideer til med større eller mindre succes.
Vi har vores fuglekasser til stære, mejser, musvitter. 1stk. 55 kr, 3 stk.
150kr. 6 stærekasser bygget på 4 m stolpe 600 kr. Uglekasser 200 kr/stk
( I kassen i krohaven er der blevet ruget unger ud, de fleste her i Hovborg har sikkert hørt ugle kald ). Fuglefoder huse på stolpe 225 kr. Mindre foderhuse til ophæng 75 kr. Stigegolf med 4 spillesæt golfkugler
250 kr. Træ mand og dame på bænk 300 kr.
Insekthoteller til opfyldning af diverse lækkerier for insekterne, der jo som bekendt,
har trange kår. Vi kan nok ikke redde alle
arter, men kan da gøre et forsøg. Pris
afhænger af hvor stort hotellet skal være,
der kan evt. indbygges redekasse og pindsvine hus.
Højbede 32 x 150 mm planker med 75 x 75
mm stolper + stolpehat
Dimensioner efter bestilling. Standard mål
3,0 m x 1,0 m x 0.60 m 650 kr
Alle produkter er fremstillet i lærketræ , derfor ingen imprægnering i
vores varer.
Bestilling af varer kan ske på tlf. 30301401 eller mail
kurtvad@hotmail.com
Overskuddet går til Holmeå Børnecenter f.eks 2019 fik skolen nye bander på fodboldbanen, Regnbuen fik nye legeredskaber, alle børn i børnecentret fik kage til centrets fødselsdag og æbleskiver til juleklippedagen .
19
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Formandens klumme.
Hovborg Brugs mål er: At være nærområdes primære dagligvare butik.
Vores fokus er på de vare vores kunder efterspørger, og køber.
Derfor vil vi indfører en kundeønske hyldesektion, med produkter som
vores kunder har efterspurgt. Hvis varen bliver solgt, kommer disse med
i vores faste sortiment. - Mere her om senere. Når vi går i gang.
Vi vil henover året prøve lokalt at omdele en tilbudsseddel, vi er startet
her i Januar med f.eks: WEEKEND KUP - 6 rundstykker & 1 Dagmar tærte - PAKKE PRIS 35,Men det er ikke nok med gode varer, til den rigtige pris.
Vi skal også ha´ servicen i butikken, til at være i top, derfor tager vi hele
personalet ud en lørdag og giver dem en kursusdag, med en af COOPs
undervisere, Lars kommer og giver personalet et kursus i kundepleje og
service. Samt lidt team - Building.
Så vi håber at personalet, Heino og bestyrelsen, kan løfte brugsen. Til
nye højder.
Sæt kryds i kalendere
Fredag den 31. januar - 16:00 – 18:00 - God smag dag i Brugsen
Mød Bestyrelsen og få lidt smagsprøver.
På vegne af Dagli Brugsen
Mogens Nielsen
Formand
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Så er det igen tid til medlemsbetaling til Støtteforening for Holmeå Børnecenter for 2020.
Foreningen er en Støtteforening for Holmeå Børnecenter. Det vil sige,
at vi yder økonomisk støtte til, at børnene og eleverne i Holmeå Børnecenter kan få ekstra oplevelser eller ting.
Foreningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om børnecentret og dermed lokalsamfundene.
Hvad yder foreningen støtte til:
Til den årlige juleklippedag i skoledelen og børnehaven/vuggestuen,
giver støtteforeningen æbleskiver til alle børn og voksne. Vi deltager i
de to årlige overnatningsweekender for børn, som arrangeres i samarbejde med HUIF og LGU. I 2019 har vi desuden givet kagemand til Børnecentrets 2 års fødselsdag og sat nye bander på fodboldbanen.

Du kan støtte ved at blive medlem, pris for et kalenderår
(1. januar – 31. december)
Enkelmedlemsskab
Husstandsmedlemsskab
Virksomhedsmedlemsskab

100 kr.
200 kr.
300 kr.

Beløbet kan indbetales på konto 6234 0760231371
Du kan også indbetale via Mobilepay 2945 3875 (Dorthe Nørager
Matthesen) Husk at skrive navn.
Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. Ligesom foreningen
ved arrangementer har brug for frivillige der kan give en hånd med.
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HUSET & VENNEFORENINGEN
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HUSK alle arrangementer
kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg

mobil: 21 46 31 51
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KUNSTFORENING
Nye udstillere i ”Huset”.
Tak til Vorbassemalerne Tove Kaltoft og Hanne Mikkelsen, som har prydet lokalet i efteråret.
De fleste i Hovborg er sikkert bekendt med, at Erik Peitersen har besøgt
byen flere gange. - Men ikke alle ved, hvad der er kommet ud af besøgene.

Der har været et par spændende foredrag og to lige så spændende malekurser. Alt sammen arrangeret af Holmeå Kunstforening. Et kursus
med Erik Peitersen er en uforglemmelig oplevelse. Her arbejdes der
med for kursisterne helt fremmede materialer og en speciel arbejdsgang – egentlig gammelt håndværk og gamle teknikker brugt på en ny
måde.
Udstillingen, der varer indtil omk. 1 marts består af værker lavet af deltagere fra kursus med Erik Peitersen som instruktør i juni 2019. Der er
blevet arbejdet med pulverfarver, som blev drysset i bindemiddel, der
kan være linolie, øl, eller kaffe. Herefter er pigmenter blevet fordelt
med pensel, spartel eller hænder. En del af værkererne fra dette kursus
hænger nu i ”Huset”, til glæde for husets brugere.
Det kan godt være svært at se, hvad der er opad eller nedad, (sådan
skal det jo nok være) - og måske er malerierne slet ikke færdigmalet, for
hvert værk er en proces, man altid kan arbejde videre på – i hvert fald
ifølge nogle af Erik Peitersens ideer om kunstfremstilling.

På udstillingen er der værker af:
Hanne Sørensen, Grindsted
Sisse Rindom, Bramming
Anny Kjær Pedersen, Varde
Anita M. Nielsen, Hovborg
Marianne Holm Thomsen, Hovborg.
Hilsen Holmeå Kunstforening
TB
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Dorte Kirkegaard
Lindknud-Hovborg pastorat
Favrskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 75388031 og 21467831
Fredag er fridag
E-mail: doki@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
benyttes til pastoratets anden kirke, Lindknud Kirke.
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Bække Taxa og Turist
Tlf. 42110500
Senest fredag kl. 12.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Hovborg kirke

Lindknud kirke

2-2-20

Sidste søndag efter
helligtrekonger

9.00 DK

10.30 DK

9-2-20

Septuagesima

9.00 DK

10.30 DK

16-2-20

Seksagesima

9.00 DK

10.30 DK

23-2-20

Fastelavn

1-3-20

Første søndag i fa-

Tegn forklaring:

*

13.30 DK
Familiegudstjene10.30 DK

9.00 DK

DK: Dorte Kirkegaard

Koret deltager

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

Fastelavn
Når det er fastelavn, har vi tradition for at klæde os ud – i hvert fald
børnene. Mange børn elsker at klæde sig ud og lege, at de er en anden
for en dag. Søndag den 23. februar slår vi katten af tønden i Lindknud
Hallen. Fastelavnsfesten indledes med en hyggelig
familiegudstjeneste i Lindknud Kirke kl. 13.30. Alle
er velkomne.
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HOVBORG KIRKE
Ny præst i Lindknud og Hovborg
Hej, jeg hedder Dorte Kirkegaard, jeg er 42 år, og jeg er lige begyndt
som præst hos jer den 1. januar.
Jeg kommer oprindelig fra Vejle, hvor jeg er født og vokset op, og mit
barndomshjem lå lige ned til skoven. Måske er det derfor, jeg altid har
holdt meget af naturen, så jeg er glad for, at jeg er kommet til et så naturskønt område.
Det er ti år siden, jeg blev præst,
og jeg har været præst flere steder, senest i Rind og Kollund ved
Herning, hvor jeg var i godt fire år.
Folk siger nogle gange til mig, at de
kan forstå alt, hvad jeg siger – det
tager jeg som en kompliment, og
jeg synes også, det er vigtigt at tale
livsnært, så det, man siger, kommer folk ved. Det prøver jeg.
Jeg er meget glad for at være
præst og har glædet mig meget til
at begynde på mit nye arbejde og
til at flytte ind i præsteboligen
sammen med min familie – min
mand, Hans Petur, som er fra Færøerne og mine to drenge, Niels
Jacob på 14 år og Daniel på 11 år. Det bliver en ny og spændende tid
for os alle fire.
Ud over at være præst hos jer, skal jeg være 25 % et andet sted. Hvor
det skal være er endnu ikke afklaret.
Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende og til at blive
en del af livet i Lindknud og Hovborg.
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HOVBORG KIRKE
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HOVBORG KIRKE
Orgelkoncert i Lindknud Kirke
- Anders Grankvist Schou The HoLi Choir er blevet bedt om at indsynge næste års RAMS CD. I den
anledning skal Anders Grandkvist Schou akkompagnere koret. Efterfølgende afholder han en koncert i Lindkud Kirke om aftenen. Nærmere
program herfor følger senere.
Anders er een af vores unge lovende organister. Han er uddannet organist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2010. Efterfølgende studerede
han i solistklassen med studieophold i Hamburg og debutkoncert i
2012. Siden 2011 har Anders været ansat som 2. organist og børne- og
ungdomskorleder ved Odense Domkirke og Graabrødre klosterkirke. I
2015 tog Anders klokkenisteksamen og fungerer nu ligeledes som klokkenist i Odense. Ved siden af kirkemusikken er han en entusiastisk jazzpianist og har i den sammenhæng spillet over store dele af landet.
Der er fri entré til koncerten finder sted:

Søndag d. 1. marts kl. 19.3o
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HOVBORG KIRKE

Sangstafet i Hovborg Kirke
Sangaften omkring højskolesangbogen

Onsdag d. 5. februar kl. 19.30
Ulla Ravn
har valgt aftenes sange
- Der er fri entre og alle er velkomne -

39

HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 i Hovborg Kirke:
Tågelundkoret ( Se omtale under Lindknud Aftenhøjskole,
andet sted i bladet )
Søndag d. 1 marts kl. 19.30 i Lindknud Kirke:
Orgelkoncert med Anders Grankvist Schou
Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00 i Hovborg Kirke
Haderslev Domkirkes Pigekor
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Onsdag d. 5. februar:
Ulla Ravn har valgt aftenens sange
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BORGERFORENINGEN
Hovborg Borgerforening har afholdt deres traditionsrige 11.
januar fest på Hovborg Kro, der blev spillet op til fest og dans af Alley
Cats.
Borgerforeningen kunne ikke have
holdt denne fantastiske fest uden
hjælp fra retsudvalget, Jens, Yvonne og Else tak for jeres store arbejde, der skal også lyde en stor tak
til vores fantastiske sponsere uden
jeres opbakning havde vi ikke haft
en fantastisk aften.
Musik sponsere:
Al-2 Teknik, Roar Madsen, Vognmand Hans Andersen, Hovborg Fiskesø,
JO Flagstænger, Hovborg Kro & Hovborg Brugsforening.
Gevinst sponsere:
Holmeå tømrer & snedker forretning, DanoMast, Markedsrestaurationen, Yvonne - zoneterapi, Rigmor Thomsen - zoneterapi, Claus Jørgensen, Glejbjerg, BJ Agro, Erik Andersen, AL-2 Teknik, Karen Marie Lund,
HA Transport, Sparekassen Kronjylland, Hovborg Kro & Hovborg Brugsforening.
I byen har vi igen haft julebelysning til glæde for alle byens borgere, tak
til julebelysningsudvalget Jens og Erik, dejligt at I fortsat vil arbejde med
julebelysningen.

Så har borgerforeningen nedsat endnu et udvalg "Hovblomst". Der arbejdes med at få sået blomster rundt i byen og ved indfaldsvejene. Udvalget holdt møde den 11.1 og har fået flere gode ideer på bordet, så
tak til jer også. Og tak til Mogens for at stå i spidsen og udvalget godt i
gang.
Det næste vi tager fat på er et lille "anlægsudvalg", så vi kan få forskønnet vores herlige lille anlæg bag ved brugsen og skoven trænger til en
kærlig hånd også.
Heino Pedersen
Formand
43

HOLMEÅ BØRNECENTER
Med dette første nyhedsbrev i 2020 er det en fornøjelse at kunne lægge
ud med hele to gode historier samt at kunne takke for al den goodwill vi
har mødt i lokalsamfundet i december 2019.
Succeser skal markeres!
Og vi må sige, at der er
tale om en sådan, når vi
ser på de seneste resultater fra Undervisningsministeriets Trivselsmåling, som vi foretog i
foråret 2019.
Udviklingen i andelen af
elever med højest generel trivsel er steget med
30,1 % og ligger nu på
91,4 % se vedhæftede
foto samt på uddannelsesstatistik.dk, hvor Holmeå Børnecenter vælges
under grundskole.
En målrettet pædagogisk indsats med alle medarbejdere samt mange
andre gode tiltag og initiativer bærer frugt. Flot fælles indsats :-)
Stor tak til alle forældre for godt samarbejde samt stor tak til samtlige
medarbejdere for et flot engagement og ihærdig indsats.
Vi vil fortsætte det gode arbejde og samarbejde.
Holmeå Børnecenter er vindere af Vejen Kommunes batteriindsamlingskonkurrence ”Brug Boksen”
Med godt 2 ton indsamlede brugte batterier er det nu sikkert og vist, at
det er Holmeå Børnecenter, der er vindere af konkurrencen fra efteråret 2019.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Præmien er et større naturfagsshow udført af fysik- kemistuderende
ved Aarhus Universitet. Showet bliver lagt i foråret og vil være for alle
elever i skoledelen.
Også her en stor tak til alle, der
har bidraget til indsamlingen og
det flotte resultat. Vi deltager
gerne igen næste gang og laver
forhåbentlig ”Et hattrick” ☺
At drive et børnecenter i mindre lokalsamfund betyder, at
det er af stor vigtighed og betydning, at der er godt samarbejde med lokalsamfundet og lokale aktører. Dette nyder Holmeå Børnecenter stor gavn af. Således kunne vi også i december måned nyde
godt af dette og takker derfor følgende:

JP Udlejning på Asserbølgård for juletræsfest for Skoleelever og skolegruppe i dagtilbud.
Hovborg Kro for Julefrokost til 6. kl. og familier i forbindelse med adoptionsprojektet samt risengrødsinvitation til både dagtilbud og skole.
Klelund Plantage for juletræer og pyntegran til både dagtilbud og skole.
Kirker og menighedsråd for samarbejdet or arrangement af Lucia og
gudstjeneste (for dagtilbud) i Hovborg Kirke samt Juleafslutning i Lindknud Kirke
Sønderskov Slot for arrangement med vores kommende skolebørn
”Spiregruppen”
Støtteforeningen ved Holmeå Børnecenter for æbleskiver og saft til
juleklippedag i dagtilbud og skole.
Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde i 2020 og ønsker alle et
godt nytår.
Rita Baagø Thomsen
Børnecenterleder v. Holmeå Børnecenter.
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LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Lindknud Aftenhøjskole 2019-2020
Hvor intet andet er nævnt foregår foredragene på Bøgevang,
Favrskovvej 8, Lindknud. Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19.
30. januar 2020. ”Tågelundkoret”. STED: HOVBORG KIRKE. Koret arbejder med såvel verdslig som kirkelig musik og aftenen vil byde på
musik af: Felix Mendelssohn Bartholdy, Zoltan Kodály og Hans Leo
Hassler, samt en blandet buket af forskellige sange. I samarbejde med
Lindknud og Hovborg menighedsråd. Efterfølgende Kaffe i ”HUSET”,
HOVBORG.
6. februar 2020. Bo Ejstrud:”Landskabet og dets historie”. Museumslederen ved Museet på Sønderskov vil, i forlængelse af tidligere foredrag, fortælle om, hvordan den lokale historie hænger sammen med
resten af verden og sætter sig spor i landskabet. Aftenen slutter med
generalforsamling.
Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.
Sponsorer: Dagli’Brugsen Lindknud & Dagli’Brugsen Hovborg.
Ret til ændringer forbeholdes.
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787
Onsdag den 5. februar kl. 14.00 – 16.00
Tur til Nepal. Annelise og Thyge Bruun kommer og fortæller og viser
billeder fra deres rejse til Nepal på trek ved Annapurna. (Et af Himalayas højeste bjerge)
Onsdag den 12. februar kl. 14.00 – 16.00
Min vej til Folketinget. Anni Matthisen (V) kommer og fortæller os om,
hvordan hun endte i politik og om at arbejde på Christiansborg
Onsdag den 19. februar kl. 14.00 – 16.00
Spilledag. Vi har spil og kaffe klar.
Onsdag den 26. februar kl. 13.30 – 16.15
Besøg på Vejens nye rådhus. Helle Hammerich Nielson fra Teknik og
Miljø afdelingen i Vejen Kommune har været med hele vejen i byggeriet. Hun vil fortælle og vise os rundt.
Tilmelding senest mandag den 24. februar. Pris 40 kr.
Onsdag den 4. marts kl. 12.00
Spis-sammen-dag. Pris 60 kr. Tilmelding senest mandag den 2. marts.
Hue og indkøbsnet – se her
Torsdage i februar har vi indkøbsnet og huer med i kreativt værksted.
Mangler du en opskrift ( og måske lidt hjælp) til en varm hue eller lidt
hjælp til at sy et indkøbsnet f. eks af dine gamle bukser eller en rest
stof, du har liggende, så kig ind til os om torsdagen fra 14.00 til 16.30.
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LINDKNUD G&U
Gymnastik opvisning
7. marts 2020 i Lindknud Hallen
Så nærmer opvisningen sig. En masse sprudlende gymnaster giver den
hele armen, og viser hvad de har lært af nye tricks, spring og serier i løbet af den forgangene sæson.

Det hele sker lørdag den 7. marts kl. 16.00 – 20.00
Dørene bliver åbnet kl. 15.15 så der er mulighed for at komme i god tid.
Indgangs priser:
Under 3 år gratis
Børn til og med 13 år 25 Kr.
Voksen 50 Kr.

Under og efter opvisningen vil der være mulighed for at købe noget
aftensmad, snolder, sodavand, kage og kaffe.
Der efter opvisningen diskotek så man kan komme ud og danse lidt hvis
man ikke fik brugt alt sin energi til opvisningen. Der vil være åben i klubhuset hvor der er lidt mere dæmpet lyd.
Det håber vi naturligvis I alle vil blive til.
Der er mulighed for at betale med mobilpay.
Der bliver igen i år taget billeder som kan bestilles oppe i klubhuset hele
aften (Pris 40 kr. pr. billede)
Vi glæder os rigtig meget til opvisningen J
Venlig hilsen og
på gensyn Gymnastikudvalget
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AKTIVITETSKALENDER
31.01.20
07.02.20
18.02.20
19.02.20
20.02.20
23.02.20
26.02.20
27.02.20
01.03.20
07.03.20
20.03.20
15.04.20
22.04.20
Uge 26

Kl. 16-18 God smag dag i Brugsen
Kl. 19.30 Folkedans med Ribe Spillemænd i HUSET
Generalforsamling Hovborg Fitness & HUIF, i HUSET
Foredrag med Jette´s foto, arr: Husholdningsforening
Generalforsamling Venneforening & HUSET, i HUSET
13.30 Fastelavnsfest med start i Lindknud Kirke
19.00 Generalforsamling Antenneforening, på Kroen
19.00 Generalforsamling Hovborg Vandværk, på Kroen
19.30 Orgelkoncert i Lindknud Kirke, Anders Schou
Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud
90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsforening
Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor
Byfest

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. mailadresse andetsteds i bladet.
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INDLEVERINGSFRISTER
2020
Torsdag d. 20. feb.
Blad udkommer i uge 10
Torsdag d. 19. marts Blad udkommer i uge 14
Torsdag d. 16. april Blad udkommer i uge 18
Torsdag d. 21. maj
Blad udkommer i uge 23
Torsdag d. 23. juli
Blad udkommer i uge 32
Torsdag d. 20. aug. Blad udkommer i uge 36
Torsdag d. 17 sept. Blad udkommer i uge 40
Torsdag d. 22. okt.
Blad udkommer i uge 45
Torsdag d. 19. nov. Blad udkommer i uge 49
Ret til ændringer forbeholdt.

Priser for takke– og engangsannoncer i HUIF bladet.
150,00 kr. for ¼ side
250,00 kr. for ½ side
400,00 kr. for 1 side

Disse annoncer har samme deadline som selve bladet.
Redaktionen kan være behjælpelig
med opsætning.
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Åbent alle dage

7:30 – 19:00

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk
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