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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Revy : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Thomas Matthesen 4160 1134 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 16. april 2020 

 

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  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Charlotte Jacobsen 2810 9399  
 Tina Jønsson 4128 4361  
 

 1. suppleant: 
 Michelle McDonald  2624 2105 
 

Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 3                   41. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Forår over fiskeriet. 
 ( foto: Michelle McDonald ) 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

SIDEN SIDST 

Siden sidste skriv har vi været samlet i forretningsudvalget og konstitu-

eret os. Vi har konstitueret og som følgende:  

Formand: Thomas Nørager Matthesen 

Næstformand: Charlotte Jacobsen 

Sekretær: Mads Kristensen 

Medlem: Tina Jønsson 

1. suppleant: Michelle McDonald  

Charlotte og Michelle har skrevet lidt om hvem de er for at give en hur-

tig introduktion hvem de nye i udvalget er: 

Charlotte: 

Jeg er 30 år og bor på Grindstedvej med min kæreste Brian og vores 

datter Estrella fra 2019 samt Jessica på 8 år, som er min bonusdatter. 

De fleste af mine vågne timer bruger jeg i Jem&Fix i Ribe, hvor jeg er en 

glad butikschef. Jeg flyttede hertil i 2013 og vi har siden da arbejdet på 

at totalrenovere vores hus på egen hånd, og sidste år blev vi færdige 

indvendigt. Vi fortsætter ufortrødent arbejdet udvendigt og sørger her-

udover for, at tilbringe vores tid med familie og venner. Jeg tanker også 

gerne overskud og energi igennem træning og håndbold, så jeg har mu-

lighed for at bidrage engageret i de ting jeg er med til. Jeg ser frem til at 

være en større del af det lokale her i Hovborg. 

Michelle: 

Min familie og jeg er for nylig flyttet fra Sverige til Grønagervej til jeres 

smukke samfund. Min mand, Graeme, og jeg er begge ingeniører. 

Graeme arbejder på Vestas og jeg søger job inden for kvalitetskontrol 

og procesudvikling. Graeme voksede op i det sydøstlige England, og jeg 

voksede op i det sydlige USA. Vi har to drenge, der er Felix på 12 og Filip  
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NYT FRA HUIF 

på 9, der elsker Lego og Minecraft. Vi er flyttet til Danmark for bedre 

skoler, pænere natur og venligere mennesker og Hovborg har givet os 

dette i overflod. I fritiden vil Graeme gerne cykle på mountainbike og 

jeg selv holder af at arbejde i haven, spadsereture og at tage fotografi-

er.   

 
Disse mennesker udgør HUIF´s  forretningsudvalg. 

Billedet er taget før disse corona-tider :-) 
Fra venstre Tina Jønsson, Thomas Nørager Matthesen ( for-
mand ), Mads Kristensen ( sekretær ), Charlotte Jacobsen 
( næstformand )og Michelle McDonald ( 1. suppleant ) 

Fortsættes ….. 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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PÅ VEJ   

Vi kan mærke foråret, efterhånden ret så kraftig og alt er som det plejer 

på denne årstid, og dog………!  CORONA virus! Det gør livet meget svære 

for nogle faggrupper er der andre der er knap så berørte. I HUIF følger 

vi naturligvis regeringsanvisninger og har helt lukket ned, dog forsætter 

planlægningen af byfesten over videokonference, mens vi i de øvrige 

udvalg venter spændt på hvornår vi kan starte op på forårsaktiviteter-

ne. Mens vi rykker sammen, på behørig afstand, håber vi på det bedste, 

så vi snart kan komme tilbage til det normale.  

Thomas Nørager Matthesen  

NYT FRA HUIF 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Rigtig meget er desværre ikke som det plejer at være i denne tid. Det er 

naturligvis trist, - men vi bliver nød til at accepterer og respekterer at 

sådan er det lige nu, og vise ekstra hensyn. Så er der helt sikkert en vej 

ud, til det normale liv igen. 

Er der ikke andet, kan man da glæde sig over at HUIF bladet udkommer 

som den plejer. Jeg har valgt at sætte de omtalte aktiviteter og begiven-

heder i, med et notat om at de er udsat på ubestemt tid. Så er alle klar 

over at det vil blive melde en ny dato ud, når det hele er normaliseret 

igen. 

HUSK pas godt på hinanden der ude. 

De bedste hilsner 

Randi Boisen 
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Ekstra ordinær Generalforsamling 

 

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i Hovborg Fitness 
tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 i Huset med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Indkomne forslag 

3. Udpegning af udvalgsmedlemmer og udvalgsformand 

4. Evt. 

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsam-
lingen og give udtryk for ønsker til kommende år. 

FITNESS 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Venneforeningens årsberetning 2019.  
Først nogle overvejelser over hvad Venneforeningen står for, og hvorfor 
det er nødvendigt med en Venneforening? Hvad laver vi? Og hvad går 
pengene til? Det kan man jo godt tænke, at nogen undrer sig over og 
måske især de der siger nej tak til at købe et medlemskort til 50 kr.  
I vores formål står der, at vi skal støtte Huset økonomisk og lave arran-
gementer til fordel for Huset, og jeg syntes, når vi ser på de arrange-
menter der er i løbet af et år, så opfylder vi vores formål til fulde. Vi hol-
der en fastelavnsfest, hvor alle kan være med. Vi hjælper også når der 
er arrangementer i Huset. Noget der ofte giver et overskud som vi kan 
overføre til forbedringer af de faciliteter der er i Huset.  
I år er der arbejdet på at få teleslynge sat op og jeg tror det er lige på 
trapperne. Her er der igen nogle ildsjæle der ved hvor man kan søge om 
penge så måske det ikke bliver så dyrt, Fantastisk. Vi har et fantastisk 
godt team i Venneforeningen og vi arbejder godt sammen, 1000 tak for 
det.  
Desværre ønsker Dagny ikke genvalg, vi kan kun opfordre en ny mand 
M/K til at melde sig. Tak til Dagny for godt samarbejde og skønt at vi 
stadig må trække på din hjælp. Jeg vil hermed gerne takke alle som 
støtter os, og vores samarbejdspartner, og tak til Huset, vi har et fanta-
stisk flot hus der altid er meget indbydende at komme i og folk man 
møder er altid flinke og behjælpelige. Det er lige sådan noget et lille 
samfund blandt andet skal overleve på.  
Vores aktiviteter i 2019 var:  
Fastelavnsfest i Hovborg den 10. marts med 53 børn og 51 voksne. Et  

VENNEFORENINGEN 
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HUSET & VENNEFORENINGEN 

fint fremmøde af glade ”gæster” kendte som ukendte. Fastelavnsfesten 
giver underskud, hvilket vi tænker er okay da det er en dag hvor Hov-
borg og Lindknuds borgere har en chance for at hygge sig sammen med 
børnene uden at skulle have den store tegnedreng frem.  
Landsbyklyngernes landsmesse den 27. april hvor der var rigtig mange 
mennesker i Huset, hvilket var perfekt for Venneforeningen. Vi havde 
rundstykker og kaffe klar til udstillerne og senere solgte vi håndmadder, 
kaffe, the og kage. Det var en stor succes, vi fik et overskud på ca. 4000 
kr., tak til hærvejsklyngen og Kirsten og Thomas for at I tænkte på os.  
Medlemskort, 147,5 stk. :-)solgte, tak til de der køber og tak til de der 
sælger og til Mogens der hvert år trykker kortene(gratis).  
Fitness jubilæum den 15. september hvor vi solgte en sund menu bestå-
ende af forskellige salater, stegte kyllingebryster og hjemmebagte brød. 
Stor ros til os fra Fitness og vi siger tak for at vi fik lov, det gav et over-
skud på 1069, kr.  
Kartoffelfestival den 17. august hvor vi solgte kaffe og fantastiske hjem-
mebagte kager, som alle indeholdte noget med kartoffel. Det gik som 
varmt brød og vi håber at Lokalrådet fik et godt overskud fra vores bod.  
Den 3. oktober var der fællesspisning som Brugsen havde arrangeret, og 
vi var behjælpelige og fik et overskud på 1750, kr. Tak til Brugsen.  
Til slut hjalp og deltog vi til J-dag og revy den 1. november. Overskuddet 
blev 3000 kr.  

På Venneforeningens vegne Susanne Ringlebjerg 
Medlemmer af venneforeningens bestyrelse: 
Karin Kamp, Tove Larsen, Eva Burkal, Jette Kjær Poulsen, og Susanne Ringle-
bjerg. Suppleanter er Hanne og Edita. 
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KUNSTFORENING 

Velkommen til generalforsamling i  
Holmeå Kunstforening 2020 

 

Alle er velkomne 
 

Program 
 

Onsdag d. 15. april kl. 19.00 

Her afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsam-
ling med vores efterfølgende, traditionelle udlodning af kunst-
værker m.m. til medlemmer.  

Nogle år har vi kunnet præsentere et spændende oplæg med en 
gæst udefra – og det kan vi også i år; Den ene af stifterne bag 
den socialøkonomiske virksomhed Zendoo i Kolding kommer og 
fortæller om deres tilblivelse, virke og de kreative ting, de la-
ver og sælger ud af. Zendoo hjælper og ansætter sårbare perso-
ner tilbage på arbejdsmarkedet. Vi producerer unikke produkter 
i overskudsmaterialer fra Ecco og Kvadrat - det gør vi for at ta-
ge et miljømæssigt og socialt ansvar. Alt overskud bruges til at 
give job til udsatte borgere.  

19.00-19.30 Zendoo oplæg v. Sanne Ravn Lorenzen 

19.30 – 20.30 Generalforsamling 

20.30-21.00 Udlodning af kunstværker, kaffe og kage 

Udlodningen sker til medlemmer, der deltager til geneforsamlin-
gen. Alle der har deltaget på kursus siden sidste generalforsam-
ling er automatisk medlem. Der vil være gevinster fra forskellige 
kunsthåndværkere.  

Holmeå Kunstforening vil gerne være en dynamisk forening, så 
der er altid plads til nye interesserede, nye ideer, sjove input, 
kreative evner samt tid og lyst til at være med i foreningens ak-
tiviteter.  

Vi er glade entusiaster, der godt kan lide at være kreative på 
forskellige niveauer og indenfor forskellige genre, som interesse-
rer os. Her er plads til alle, der gerne vil være med.  
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Hvis du vil høre mere eller har forslag/
kommentarer, som skal behandles på generalforsamlingen, er du 
velkommen til at henvende dig til formand Anita Moesgaard Ni-
elsen på anitamnielsen@gmail.com , så det kan komme på dags-
ordenen.  

Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter 
på vores hjemmeside:  http://holmeaakunstforening.dk/ eller 
vores facebookside: https://www.facebook.com/
HolmeaKunstforening  

Vi opfordrer alle, der er nysgerrige til at høre om vores aktivite-
ter til at komme til vores generalforsamling.  

Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.  

 

Dagsorden til generalforsamling 

• Velkomst v. formand Anita M. Nielsen 

• Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

• Formandens og bestyrelsens beretning 

• Kassererens aflæggelse af foreningens regnskab 

• Fastsættelse af kontingent 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

• På valg er Tage Brøgger (ønsker ikke genvalg), Birthe Pe-
dersen (gerne genvalg til suppleantpost), Hanne Ernst 
(modtager genvalg), Marianne Thomsen (modtager gen-
valg). 

• Valg af revisor 

• Evt.  

• Lodtrækning  

KUNSTFORENING 

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

ARBEJDSDAG I HUSET 
 

Fredag den 24. april er der forårsrengøring i Huset. 
Vi mødes kl. 15.00 til kaffe og kage. 

 
Derefter fordeles arbejdsopgaverne. 

 
Der skal ryddes op, gøres rent og males lidt ude og inde. 

Håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. 
 

Vi slutter med aftensmad fra kroen. 
(Er færdige ca. 18.30 – 19.00) 

 
Tilmelding til Karen 51700236 eller mail gitte@hovborg.net 

(af hensyn til bestilling af maden) 
 

Mvh 
HUSET's bestyrelse 

mailto:gitte@hovborg.net
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HOVBLOMST 

Hovblomst arbejder som mange sikkert allerede ved, på at få de to sto-
re indfaldsveje til byen, - til at have et rigtigt flot blomsterflor hele som-
meren. 
 

Der er allerede kommet flotte bidrag ind, - men der kan godt bruges 
mere. Så derfor har du som borger eller virksomhed i Hovborg lyst til at 
støtte forskønnelsen af byen med blomster, og på sigt andre natur til-
tag. Vil udvalget være enormt taknemmeligt for økonomisk bidrag til 
dette arbejde. 
Alle bidrag vil blive modtaget med stor glæde og tak. 
 

Bidrag kan gives via Borgerforeningen på Mobilepay Nr: 741111. Skriv 
meget gerne Hovblomst i overførslen. 
Skulle du i stedet have lyst til at bidrage med kontanter, eller via over-
førsel til bankkonto, kan du kontakte borgerforeningen. Så klarer vi og-
så det :-) 
 

Har du lyst til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med beplant-
ning og lign. så vil udvalget ligeledes være rigtig glad for hjælp. 
Giv evt. Besked til Mogens Andersen hvis i ønsker at hjælpe. Når vi ken-
der datoerne for dage vi udføre praktisk arbejde vil i få besked :-) 
 
 

Hovbolomst, en udspringer af Borgerforeningen 
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Formandens klumme         
 

COVID 19 fylder rigtig meget i vores hverdag. Der har været lidt vare 
mangel. Pludselig skulle alle til at bage Pizza og boller, så der blev købt 
rigtig meget gær.. men folk var nok ikke så gode til at bage… så der skul-
le pludselig også bruges meget toiletpapir… :-) 
Men butikken er leveringsdygtig igen, og vi ser nye kunder.  
Vi stå sammen, og passer på hinanden, ved at holde afstand til hinan-
den. Så vi alle kommer sunde og raske, ud på den anden side af denne 
krise. 
 

Vi skal støtte hinanden i Hovborg, et gammelt slogan siger:  
- Tænk globalt  - Handel lokalt - 

 

Dette er vigtigere end nogensinde. Jeg vil gerne opfordre alle til: 
Handel lokalt. Tænk altid vores lokale virksomheder ind. Nethandel er 
måske nemt og smart. Men hvis vi ville holde liv i vores lokale virksom-
heder og lokalsamfund, skal vi bruge dem !!! 
 

Vi har næsten alt i Hovborg 
 Hovborg Kro med mad ud af huset   
 Campingplads med Grill-bar 
 Daglig vare & Brændstof  
 Mange forskellige Håndværks og service virksomheder.  
 

På vegne af Dagli Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
 

Sæt kryds i kalendere   
Generalforsamling den 20. 04. 2020, kl 19:00 På Hovborg Kro 
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LOKALRÅDET HOVBORG 
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Kære nye borgere i Hovborg. 

Vores planlagte arrangement for jer den 16. april er vi desværre nødt til 
at udsætte. Corona har sat en stopper for mangt og meget lige nu. 
Vi tør ikke melde en ny dato ud lige nu, men så snart situationen er ble-
vet mere normal får I en invitation. 
 
I er meget velkommen til at kontakte en af landsbyambassadørerne, 
deres tlf. nr. kan I finde på Hovborg.net I er naturligvis også velkommen 
til at kontakte lokalrådet, hvis I har nogle spørgsmål.  
I vores Dagli´ Brugs er der også forskellige oplysninger på en skærm der 
kører hele dagen. 
I løbet af kort tid kommer der en digital fotoramme op i brugsen, her vil 
lokalhistorisk arkiv lægge billeder fra gamle dage i Hovborg ind. Det kan 
være mange synes det vil være sjovt at se hvordan deres hus, eller om-
rådet så ud for 50 år siden eller mere.  
 

Venlig hilsen 
Lokalrådet og landsbyambassadørerne. 

 

LOKALRÅDET HOVBORG 
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FREDAG D. 20. MARTS 2020 KL. 18 I HUSET. 
2 RETTER’S MENU BLIVER LEVERET AF 

HOVBORG KRO. 
MUSIKKEN LEVERES AF 

STAR TRIO (FRA FØVLING) 
DRIKKEVARER KAN KØBES TIL FORNUFTIGE PRISER. 

 
PRIS PR. PERS. 180 KR. 

PRISEN ER INCL. MAD, MUSIK, KAFFE & SMÅKAGER 
 

BINDENDE TILMELDIG SKAL SKE TIL 
 JYTTE EHMSEN PÅ TLF: 21 39 60 77.  

MOBILPAY, SMS ELLER GIV JYTTE ET RING. 
SENEST D. 12. MARTS.  

 
ALLE ER VELKOMMEN. 

VI SES. 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 

Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter 

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00 i SFO’en på skolen, Hovborgvej 1, 

Lindknud. 
 

Dagsorden 

 Valg af dirigent 

 Valg af referent 

 Beretning ved Dorthe Matthesen 

 Regnskab ved Kurt Vad 

 Valg til bestyrelsen, på valg er 

  Kim Rehmeier 

  Dorthe Matthesen 

 Valg af 2 suppleanter 

 Valg af revisor 

 Fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8 

dage inden generalforsamlingen. 

 Evt. 

 

Alle medlemmer af Støtteforening for Holmeå Børnecenter kan deltage 

med stemmeret på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen består af 
Formand: Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com 
Kassere: Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com 
Medlemmer: Jane Lorenzen, Kim Rehmeier og Anja Mølholm Hansen 
Suppleant: Brendan Daley 
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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 

http://www.hovborg.net
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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 gudstjene-
ster 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 

HOVBORG KIRKE 

mailto:doki@km.dk
http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

Tegn forklaring: DK: Dorte Kirkegaard 

 SKB: Sidsel Keibel Blom 

 IKB: Inge Klarlund Bach 
 

*  Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 

¤  Der henvises 2. påskedag til Johanneskirken i Brørup kl. 10.30 ved 
 IKB. 

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

5-4-20  Palmesøndag 10.30 DK 9.00 DK 

9-4-20 Skærtorsdag 16.00 DK* 19.00 DK* 

10-4-20 Langfredag 9.00 DK 10.30 DK 

12-4-20 Påskedag 10.30 DK* 9.00 DK* 

13-4-20 2. påskedag ¤     

19-4-20 1. søndag efter påske   10.30 SKB 

26-4-20 2. søndag efter påske 14.00 SKB   

3-5-20 3. søndag efter påske 9.00 DK 10.30 DK 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE 

En helt usædvanlig tid 

Det er blevet forår, men det er ikke et helt almindeligt forår i år. Vi be-
finder os i en helt usædvanlig tid. Hvem skulle for ganske kort tid siden 
have troet, at der ville komme en corona-pandemi, som vi oplever det 
lige nu? Vi står over for noget, som ingen af os faktisk har prøvet før. Vi 
skal tilbage til den spanske syge i 1918 for at finde en situation, der kan 
sammenlignes med det. Og så voldsomme indgreb i vores hverdag og 
samfundsliv som dem, regeringen har meldt ud igennem den sidste tid, 
er der ingen af os, der har oplevet før. Det skulle da lige være dem, der 
har minder om besættelsestiden. 

Det har heldigvis vist sig, at vores fællesskab her i Danmark er stærkt. 
Langt de fleste har taget de nye retningslinjer til sig, og vi gør, hvad vi 
kan, hvor vi nu er, for at få hverdagen til at hænge sammen på de nye 
måder, der lige nu er nødvendige. Også selvom det umiddelbart går 
imod vores instinkter. Statsministeren ramte hovedet på sømmet, synes 
jeg, med ordene om, at vi skal vise sammenhold ved at holde afstand. 

For i krisesituationer er det første, der falder os naturligt, jo netop at 
søge sammen, at være der for hinanden, også rent fysisk, og det er altså 
alt det, vi lige nu netop ikke må. For af hensyn til de svageste og dem, 
der skal passe de svageste, må vi holde fysisk afstand. Men det er jo ik-
ke det samme, som at vi ikke kan og skal være der for hinanden. Vi må 
ringe sammen, skrive sammen og vise hinanden omsorg med praktiske 
gøremål, men samtidig hele tiden være opmærksomme på, at der er 
nogle, der simpelthen ikke kan tåle, at vi lige nu kommer for tæt på. 

Jeg har aldrig haft fantasi til at forestille mig, at den måde, kirken bedst 
kan være til stede midt i en krise, der griber ind i alles liv, det er ved at 
lukke kirkedøren, helt bogstaveligt. Men sådan må det være i en over-
gang. Fordi vi ikke kan tage ansvaret for at udsætte de svageste iblandt 
os for en smitte, som vi endnu ikke har nogen behandling imod. 

Derfor er de retningslinjer, vi har fået som præster og menighedsråd, at 

al aktivitet, hvor mennesker samles – gudstjenester, kirkelige handlin-

ger, undervisning, sognearrangementer og møder, foreløbig er lukket  
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HOVBORG KIRKE 

ned marts måned ud. I skrivende stund ved jeg ikke, hvordan det bliver 
fra den 1. april, men kig på kirkens hjemmeside eller på Facebook, hvis I 
er i tvivl. Vi har dog fået besked om, at alle konfirmationer landet over 
er blevet udskudt, hvilket jo kommer til at påvirke rigtig mange menne-
sker. 

Dåb, vielser, begravelser og bisættelser er der nærmere regler for, som 
vi i hvert enkelt tilfælde tager stilling til. Så i det spørgsmål og i alle an-
dre gælder det, at I selvfølgelig ringer eller skriver til mig, og så tager vi 
stilling til det. Husk at jeg som præst er til rådighed for sjælesorg, hvil-
ket selvfølgelig også gælder i denne tid. Det kan jo også være pr. tele-
fon. 

Næstekærlighed er helt grundlæggende for vores tro. Lige i denne tid 
lærer vi så, at næstekærlighed ikke kun handler om følelser, men faktisk 
især om handlinger. Det er at leve sit liv helt ned i hverdagens små de-
taljer på en måde, hvor vi tager ansvar for vore medmenneskers ve og 
vel. 

Med mange varme tanker til jer alle lige nu, hvor bekymring og usikker-
hed fylder meget, og glædelig påske! 

 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

 Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:  

  Haderslev Domkirkes Pigekor 

IKKE aflyst endnu, men sandsynligvis finder vi en ny  dato; hold øje med 

hjemmesiden . 
 

 Torsdag d. 1. oktober: Lindknud Kirke: 

  Kolding Kammerkor 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 

 Ny dato kommer senere  

  Dorte Kirkegaard har valgt aftenens sange 
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LOKALARKIVET 

 Bliv medlem i Hovborgs nye gamle forening 

Hovborg Lokalarkiv 

I september 2019 blev der oprettet en forening med det formål at drive 

Hovborg Lokalarkiv, og hjælpe med at give arkivet gode muligheder for 

at indsamle og opbevare Hovborgs historie til glæde for os alle. Ligele-

des er opgaven at skabe interesse for arkivets opgave og hjælpe med at 

formidle vores historie. 

”Arkivets formål er at indsamle arkivalier, billeder, film- og lydopta-

gelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning 

til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og instituti-

oner i fortid og nutid.” 

Vi har planer om fremover at lave små udgivelser med billeder og histo-

rier fra arkivets materialer 

Vi håber, at du / I vil støtte os i dette arbejde, bl a. ved at tegne med-

lemsskab, aflevere arkivalier, billeder osv., bakke op om arrangementer 

og andet, som arkivet afholder. 

Medlemskab for 2020 koster 75 kr. pr husstand / 40 kr. for enlige. 

Betaling til kasserer Poul Henrik Bruun . Meget gerne via 

Bankoverførsel : 6233  - 001 52 92660 

Mobilpay : nr. 15289  

Vi håber, du vil være medlem!! 

 

                      På arkivets vegne 

Poul Hansen  
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING’S  
GENERALFORSAMLING. 

TORSDAG D. 23. APRIL KL. 19. 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. 16. april. 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

•  Jytte Pedersen (på valg) 

• Hedvig Thøgersen (ønsker ikke genvalg) 

• Valg af suppleanter. 

•  Ingse Jørgensen (på valg)  

•  Lene Iversen (på valg) 

• Valg af revisor. 

• Eventuelt. 

 
Foreningen er vært med en kop kaffe. 

Husk at medbringe en lille pakke ca. 25 kr. til det traditionelle  
bankospil efter generalforsamlingen. 

 
HUSK MEDLEMSBEVIS. 
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FODBOLD-OPSTART I Hovknud!!   
 

Forældre/barn – Bold og Leg: 
0-6 årige ifølge med en voksen. Der vil være forskellige lege og aktivite-
ter med og uden bold. 
Der er opstart d. 15. april fra kl. 16.00 – 17.00 på Lindknud Stadion.  
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Gitte Dalsgaard 26612902. 
 

Skolebørn:  
0. klasse og opefter. Hver onsdag fra kl. 16.00-17.30 med opstart d. 15. 
april på Lindknud Stadion.  
Trænerne er Frederik Dalsgaard, Dorthe Jørgensen og Kim Rehmeier.  
 

Damesenior: 
7-mands og træner hver mandag og onsdag fra kl. 18.00-19.30 i Hov-
borg med opstart Mandag d. 9/3. Vi vil i løbet af sæsonen træne og spil-
le kampe både i Hovborg og Lindknud.  
Træner: Jan Erik Hansen 
Ved spørgsmål kontakt: Jan Erik 20949676 eller Anita Trøst 28564853 
 

Oldboys:  
Der trænes hver mandag og onsdag i Hovborg fra kl. 18.30-20.00.  
Ved spørgsmål kontakt: Mads Thinggaard 61754613 
 

Veteraner + 50: 
Alle mænd over 50 år er velkomne.  
Mandag d. 20 april træner vi kl. 19.00-20.30 ved Vorbasse Fritidscenter, 
Drivervejen 3, 6623 Vorbasse.  
Ved spørgsmål kontakt: Niels Kristian Hansen 20328371 
 

Vi håber at se en masse fodboldspillere på stadion i løbet af sæsonen. 
 

Mvh Fodboldudvalget   

HOVKNUD 
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 Så er det igen tid til medlemsbetaling til Støttefor-
ening 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 Børne-
center kan få ekstra oplevelser eller ting.    
 

Foreningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om børne-
centret 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 samar-
bejde med HUIF og LGU. I 2019 har vi desuden givet kagemand til Bør-
necentrets 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  100 kr. 
 Husstandsmedlemsskab  200 kr. 
 Virksomhedsmedlemsskab  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.  

 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang   
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787    
 

Onsdag den 15. april kl. 13.30 – 16.00       
Forårsblomster til inde og ude hos Billigblomster i Kolding.                                                                                            
Vi har kaffekurven med, der kan nydes indendørs i butikken. Tilmelding 
senest tirsdag den 14. april. Pris 30 kr. 
 

Onsdag den 22. april kl. 14.00 – 16.00       
Generalforsamling                                                          
Brugergruppen på Bøgevang holder generalforsamling. Dagsorden iføl-
ge vedtægterne.   
 

Onsdag den 29. april kl. 14.00 – 16.00   
Ud i det blå med kaffekurven.  
Vi kører en tur ud i naturen og går en lille tur. Kaffekurven er med.                                                        
Tilmelding senest mandag den 27. april. Pris 20 kr. 
 

Onsdag den 6. maj kl. 13.30 – 16.00                                
Tur til Welling landsbymuseum.  
Her har man åbnet en særudstilling : Genforeningen 1920. Tilmelding 
senest mandag den 4. maj. Pris 60 kr. 
 

Alle vores samværsdage er under forud-
sætning af, at vi igen har åbent på Bøge-
vang. Hold øje med opslag på døren til 
Bøgevang, ”Lindknud by og land” på face-
book og skærmen i Lindknud Brugs for 
eventuelle ændringer. 
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LINDKNUD G&U 

Billeder for vores gymnastikopvisning.  
Tak til alle der deltog. 
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Hjælp søges til sønderjysk kaffebord 

Vi åbner hjemkundskabslokalet op søndag 
den 10. maj kl. 10.00 – 14.00, så skulle du 

have lyst til at hjælpe med at bage til sønder-
jysk kaffebord til skolefesten, så meld ven-
ligst tilbage til sekretær Tina Hundstrup på 
tlf. 79965152 eller e-mail tinhu@vejen.dk  

senest den 1. maj 2020. 

HOLMEÅ BØRNECENTER 

mailto:tinhu@vejen.dk
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AKTIVITETSKALENDER 

15.04.20 Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening 
16.04.20 Velkomstarrangement for tilflyttere 
20.04.20 Kl. 19.00 Generalforsamling Hovborg Brugs, på Kroen 
22.04.20 Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor 
24.04.20 Kl. 15.00 Arbejdsdag i HUSET 
29.04.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
04.05.20 Kl. 19.00 Mindehøjtidlighed ved mindestenen med efterfølgende 
  sang og kaffe i HUEST 
08.05.20 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
10.05.20 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
13.05.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
14.05.20 Skolefest Holmeåskolen 
14.05.20 Kl. 19.00 Musisk Gudstjeneste, - derefter orienteringsmøde i Huset 
28.05.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
Uge 26 Byfest 
18.08.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
15.09.20 Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020 
08.10.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
12.11.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
30.04.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.21 Kl. 10.00.Konfirmation Hovborg Kirke 
 
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivi-
tetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2020 
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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

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

Åbent alle dage 

7:30 – 19:00 

Din lokale service butik 
Vi støtter lokalt 
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