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Vi støtter lokalt
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NYT FRA HUIF
Foråret har meldt sin ankomst – det er dejligt, at hele byen igen begynder at summe af liv og glæde, samtidig med at den fantastiske natur
omkring os spirer og gør klar til at pryde landskabet med friske farver.
Lad os håbe på rigtig godt vejr i påsken, som er lige om hjørnet.
Selvom foråret er godt på vej, er der ingen tvivl om at nogle af vores
medmennesker går igennem deres livs mareridt. Krigen i Ukraine er
alvorlig og mange mennesker er på flugt. Det er absolut beundringsværdigt at følge med i, hvor mange der på hver sin måde bidrager til, at
nogle af de der er på flugt fra krigen, kan lande i vores rolige by, til en
frisk start – uanset om den er midlertidig eller permanent. Vi i HUIF vil
også gerne byde alle vores nye medborgere velkommen i vores by. Det
er selvfølgelig muligt at deltage i vores tilbud, såvel som at prøve tilbuddene af – uanset nationalitet eller om man taler dansk. Alle er velkomne til et afbræk i hverdagen! Det er en tragisk situation, som der
heldigvis er rigtig mange der vil hjælpe til bliver en smule nemmere.
De seneste uger har det været muligt at følge med i, hvor stærkt et
sammenhold vi har i Hovborg – især på de sociale medier. Det er et
sammenhold, som vi i den grad kan være stolte af. Samtidig er det også
et sammenhold, vi har brug for i HUIF. Vi mangler nemlig frivillige jævnligt. Når dette blad kommer ud er generalforsamlingen afholdt, og for
nu er det uvist om vi i forretningsudvalget vil være fuldtal fra en start.
Og selvom vi er fuldtal vil vi gerne slå et slag for at der altid er plads til

4

NYT FRA HUIF
flere frivillige – der er plads til alle der vil være med. Det er de frivillige
kræfter, der sikrer vi har denne forening. Det er alt fra udvalgsformænd, trænere og instruktører til kasserer, revisorer og dette blad der
gør, at HUIF består som en sund forening. Så går du med tankerne om
at blive frivillig, er det med at kontakte os. Vi hjælper gerne med at finde en plads der matcher det du kan bidrage med og de behov der er.
Vores kontaktinfo står her i bladet.
Heldigvis har vi også en stor stak af frivillige, der løbende arbejder på at
tilbyde det der efterspørges. I skrivende stund afholdes der LAN for de
unge, planlægningen af næste Halløj-weekend er i fuld gang, ligesom
byfesten igen planlægges. Foruden de nævnte er der også de ”faste”
aktiviteter, som kører som planlagt. Vidste du fx: At ved tilmelding i fitness tilbydes du instruktion i maskinerne samt at centeret er har åbent
alle ugens 7 dage? At du kan benytte tennisbanen ubegrænset når den
er ledig for kun 200 kr? Eller at du både kan spille billard og kroket i vores forening? Det er aldrig for sent at melde sig til og være en del af et
(nyt) fællesskab.
De bedste hilsner fra
Charlotte og forretningsudvalget
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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HOVBORG HELPS UKRAINE

N.B.
I skrivende stund, huses de Ukrainske flygtninge, på 6 forskellige adresser, rund omkring i Hovborg, ialt 14 voksne og 13 børn, og der er flere
på vej.
Hjertelig velkommen.
Ласкаво просимо.
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Formandens klumme
Vinteren er ovre og vi ser frem til et forår, forhåbentlig uden corona og
med masser af sol. Forår og sommer betyder også et behov for andre
varer i vores Dagli’ Brugs. Husk at sige til Betina, personalet eller os i
bestyrelsen hvis I har nogle gode idéer.

Lige nu er der f.eks. lækre jordbær som kan nydes i det dejlige solskinsvejr. En kasse med 900 g til 55 kr. Samtidig er jordbærene en del af en
konkurrence der er i distriktet frem til uge 13 så skynd jer ned og køb så
Dagli’ Brugsen kan vinde. Husk at købe is, mælk eller fløde til de søde
jordbær.
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Det er fantastisk at vi i Hovborg har en Dagli’ Brugs hvor der kan handles til mange forskellige årstider, begivenheder, retter til hverdage, fester og hyggestunder.
Husk også at det er muligt bestille lækre gavekurve til vært/værtinden,
konfirmanden, fødselaren, påskefrokosten osv. Disse bestilles
2-3 dage før afhentning.
Betina og det flinke personale
er stadig pressede ift at få varer
på hylderne. Hvis du har mulighed for at bruge en enkelt onsdag, torsdag eller fredag formiddag i butikken så sig det til
Betina. Det ville være til stor
hjælp.
Vi hjælper hinanden og i Dagli’ Brugsen har man kunne hæve over beløbet på dankort. Det er dog ikke længere muligt at hæve mere end 300
kr over og der skal helst betales på beløbet. Brug også gerne de andre
betalingsmåder som f.eks. betaling via Coop app’ en eller scan og betal.
Det er en stor hjælp for dem der står bag kassen. På forhånd tak.
Sæt kryds i kalenderen og kom med til den årlige Generalforsamling
tirsdag den 10. Maj på Hovborg Kro. Mere information kommer i næste
HUIF blad.
Vi glæder os til at se jer.
På vegne af bestyrelsen.
Lena Vesterholm Carstensen
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LINDKNUD G&U
Ungdomsklub.
Så har vi fået godt gang i ungdomsklubben igen, efter vi har været ramt
af corona. Det er så dejligt at være sammen med de unge mennesker igen.
Vi har i længere tid ønsket at få afviklet en
fest for de unge mennesker, det fik vi så
endelig afholdt fredag d. 11 marts. Vi havde disko, med lys, skum og røg. Der var
dans og sang og til vores store overraskelse, så kan de unge mennesker også synge
med på ”den knaldrøde gummibåd”.
Vores værksted kommer tættere på virkelighed. Vi har nu fået en masse lækkert
værktøj leveret fra Basen i Vejen, som jo gerne skulle være med til at
skabe gode rammer til et værksted
med læring om både motor og træ og
andre gode ideer. Der bliver arbejdet
på, at de unge mennesker selv skal
være med til at danne disse rammer.
Vi krydser finger for dette bliver en
kæmpe succes.
Der bliver stadig lavet mange kreative
ting i klubben, maling, tegning, perler, stearin dryp, strik, hækling, fingerstrik m.m. og til dette vil vi høre om der nogen der ligger inde med
små glas uden mærkater??? – så tager vi rigtig gerne imod.
Klubben er altid åben for nye medlemmer, så kig endelig forbi hvis det
måske kunne have interesse. Vi er i klubben i hallen onsdage kl. 18.3021.30 og det er fra 4. klasse og op efter.
Håber vi ses
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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LOKALARKIVET
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HUSET & VENNEFORENINGEN
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Lidt nyt fra lokalrådet.
På sidste lokalrådsmøde den 15, marts kunne formanden Nicolaj Pedersen byde velkommen til et nyt medlem i rådet. Susanne Ringlebjerg far
afløst Benny Jensen som repræsentant for erhvervslivet i Hovborg. De
øvrige medlemmer i lokalrådet er : Nicolaj Pedersen, Dikkie van Mourik, Dorthe Matthesen, Tony Larsen, Christine Skovbjerg Bech og Kirsten
Bruun.

Lokalrådet vil fra maj mødet den 2. tirsdag i maj prøve at holde åbne
lokalrådsmøder. Så kan folk komme og overvære møderne, og hvis de
har noget de gerne vil bidrage med er det selvfølgelig meningen de kan
det. Mere i bladet næste nr.
Udstykning af byggegrunde på 3. etape i Kroskoven har lokalrådet haft
på dagsordenen til adskillige møder med kommunen. Derfor er det glædeligt at der nu er påbegyndt rydning, så grundene kan blive klar i efteråret.
Af andre emner der blev drøftet på mødet kan nævnes, arbejdsdag dels
ved sommerhusområdet, hvor der er kommet en stor bunke sand der
skal spredes på stien oven for Hytteby og sommerhusområde. Der er
ligeledes kommet nyt sand til legepladsen ved Hallen. Vi satser på den
28. marts, så håber vi nogen vil give en hjælpende hånd med skovl og
lidt håndkraft.
Der har været afholdt en del møder i andet regi som lokalrådet har deltaget i. Regionen har afholdt en workshop om fremtidens mobilitetsbud i regionens landdistrikter, hvor vi har givet vores bidrag. Vejen
kommune har afholdt møde med valg til det nye landdistriktsudvalg,
hvor der sidder 5 politikere og 6 valgt af lokalrådene. Morten Thorøe
er valgt til formand for udvalget.
Referat fra lokalrådets møder kan ses Hovborg.net.
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E-SPORT
LAN Arrangement
Fredag den 18. til lørdag den 19. afholdte Hovborg UIF,
LGU og i samarbejde med Hærvejsklyngens andre byer LAN arrangement.
Arrangementet foregik i Lindknud Hallen, hvor gamerområdet var i ungdomsklubben, leg og spil foregik i hallen og spisning samt en smule
søvn, for de som tog sig tid til sidstnævnte, var i klubhuset (cafeteriet).
Det er nogle fantastiske rammer, der passer helt ideelt til arrangementet.
I alt 38 børn deltog for Hovborg / Lindknud, en helt igennem fantastisk
opbakning.
De andre byer er Gjerndrup, Bække og Gesten, hvor der samlet i alle
byer var ca. 100 børn til LAN, på samme tid. Arrangementet giver mulighed for at spille mod andre hold fra de andre byer. Det er en fantastisk
mulighed for at kunne være lokal, samtidig med at kunne sparre viden
og kundskaber, på tværs af et større område.
Det lykkedes os denne gang, at få Fortnite turnering op at stå, hvilket
har været savnet de sidste par gange. Derimod var der knas i CS GO serveren, så den nægtede at være med, hvilket var savnet af en del. Der
skal stadig øves lidt på spilstart på tværs af byerne, hvornår skal hvilke
hold være klar m.v., men vi øver os, børn som voksne, og bliver lidt
bedre for hver gang.
Hele arrangementet sluttede 22 timer efter start, kl. 14 lørdag eftermiddag, hvor nogle godt brugte børn og voksne kunne tage hjem og slappe
af.
Stor tak til alle de som har hjulpet på den ene eller anden måde.
Sponsorat
I 2021 fik vi doneret et beløb til udstyr af Edel og Sigurd Thomsens mindefond. Disse penge er sammen med nogle penge fra et sponsorat
igennem Hærvejsklyngen til E-sport, blevet brugt til IT udstyr så er næsten helt selvkørende.
Tak til Edel og Sigurd Thomsens Fond for deres sponsorat.
På vegne af E-Sport i Hovborg og Lindknud.
Thomas Nørager Matthesen.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
CYKELSPONSORLØB – 5. KLASSE
Vi skal til København på lejrtur til efteråret 2022.
I den forbindelse afholder vi cykelsponsorløb fredag den 22. april 2022
ved hallen i Lindknud.
Cykelløbet skydes i gang kl. 17.00 og der køres 1 time.
Vi sørger for at du kan købe:
 Aftensmad
 Kage- kaffe
 Sodavand-øl -vin
Der sælges lodder til lotteri, og der er mulighed for at gætte på det samlede antal cyklede omgange.
Du kan betale med kontanter og mobilepay.
Kom og støt vores tur og vi sørger for en hyggelig aften.
Hilsen
5. klasse på Holmeå Børnecenter
Kontaktperson omkring arrangemen
tet: Susan Rasmussen 2475 1050
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Donslund Multiservice
Tilbyder alt forefaldende arbejde inden for:
•

Havearbejde

•

Belægningsarbejde

•

Og meget andet

Ring eller skriv til:
Ivan Trøjborg - 29 43 47 04
itrojborg@godmail.dk
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Dorte Kirkegaard
Lindknud-Hovborg pastorat
Favrskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 75388031 og 21467831
Mandag 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
3-4-22
10-4-22
14-4-22
15-4-22
17-4-22
18-4-22
24-4-22
1-5-22

Kirkedag

Hovborg Kirke

Lindknud Kirke
9.00 DK

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

9.00 DK
16.00 DK

1

9.00 IB*3

19.00 DK
10.30 DK2
10.30 SB*3

Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

4

4

10.30 IB
10.30 DK

9.00 DK

Mariæ bebudelses dag

1. Dorte har gudstjeneste i Brørup Gl. Kirke kl. 10.30.
2. Langfredag er der liturgisk musikgudstjeneste akkompagneret af orgel, klaver og kontrabas.
3. Påskedag er der festgudstjeneste med medvirken af Kirkekoret og
Majbritt Skovbjerg.
4. Vi henviser til Folding Kirke 2. påskedag, hvor Sidsel Keibel Blom har
gudstjeneste kl. 10.30.
* Kirkekoret medvirker.
DK: Dorte Kirkegaard
IB: Inge Klarlund Bach
SB: Sidsel Keibel Blom
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Lidt om hvad der sker i kirkerne
Der sker faktisk meget i kirkerne i Lindknud og Hovborg. De
fleste ved, at der er mulighed for at komme til gudstjeneste i mindst en
af kirkerne hver søndag, og at vi holder barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser i kirkerne. Indimellem er der anderledes gudstjenester, og der sker også meget andet, og det har jeg valgt at skrive lidt
om her i bladet.
Konfirmanderne og jeg bruger Lindknud Kirke hver onsdag morgen, når
vi har undervisning – kirken er et dejligt og smukt rum at være i – også
for de unge mennesker.
I anledning af Hovborg Kirke 125 + 1 års Jubilæum, blev der den 30.
januar holdt Jubilæumsgudstjeneste i Hovborg Kirke – biskop, Elof Westergaard var på besøg. Efter gudstjenesten blev jubilæet fejret på Hovborg Kro, hvor vi fik frokost og kaffe, og Poul Hansen fortalte Hovborg
Kirkes historie, og der var underholdning ved ”Stakkels Far”. En rigtig
god dag.
I både januar, februar og marts har vi haft Fællessang på en hverdagsaften i Lindknud Kirke – det er vores dygtige organist, Anne-Kathrine
Højgaard Johansen, der leder aftenerne. Det er så dejligt at synge sammen fra højskolesangbogen.
Op til fastelavn var begge børnehaver og vuggestuen på besøg i Hovborg Kirke til en Fastelavnsgudstjeneste – det var så hyggeligt, og det
var helt i børnehøjde. Der blev sunget og danset med tørklæder og fanget sæbebobler, og de små var rigtig gode til at gætte, hvem AnneKathrine og jeg var klædt ud som, når vi tog forskellige hatte på.
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HOVBORG KIRKE
Den årlige Fastelavns- og familiegudstjeneste blev holdt i Hovborg Kirke den 27. februar. Kirken var pyntet med farverige blomster og med
fastelavnspynt, som børnene havde lavet i skolen, og både juniorkoret
og ungdomskoret medvirkede – de var så gode. Det var skønt med så
mange i kirken, og det var så hyggeligt og festligt, og bagefter var der
tøndeslagning i hallen. Næste år er fastelavnsgudstjenesten i Lindknud
Kirke – det går på skift mellem kirkerne hvert år.Det er så dejligt, at vi
har Kirkekor her hos os – det er med til at give masser af liv til vores
kirker.

Billede fra fastelavnsgudstjenesten den 27. februar i Hovborg Kirke.
Den 9. marts kl. 17.00 holdt vi en andagt i Lindknud Kirke – ”Lystænding
og bøn for Ukraine”. Der var mange, der deltog – både ukrainere og
danskere. Kirken var pyntet med blå og gule blomster. Billedet af korset
med lys er fra den aften.
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HOVBORG KIRKE
I skrivende stund glæder vi os rigtig meget til at få hele skolen på besøg til Forårs- og påskefejring i Lindknud Kirke den 22. marts.
Det er forår, lyset er vendt tilbage, dagene bliver længere for hver dag,
og påsken nærmer sig. Det skal vi fejre. Hvorfor holder vi påske, og
hvorfor har vi påskeæg? Det glæder jeg
mig til at fortælle børnene om.
Der afholdes indimellem koncerter i kirkerne. Den 20. april kl. 19.00 er der Forårskoncert i Hovborg Kirke med Haderslev Domkirkes Pigekor. Alle er velkomne.
Vi har også Babysalmesang, og næste
hold begynder i slutningen af april. Husk
at sende en sms til vores organist, AnneKathrine på tlf. 61773708, hvis I vil være
med.
I kan se mere om, hvad der sker i kirkerne på vores hjemmeside: www.lindknud
-hovborg-kirker.dk eller følge med på
Facebook: Lindknud-Hovborg-kirker ☺
Glædelig påske!
Dorte Kirkegaard
Billede fra ”Lystænding og bøn for Ukraine”
i Lindknud Kirke den 9. marts.
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HOVBORG KIRKE

Koret sammen med organist og korleder Anne-Kathrine Højgaard Johansen ved fastelavnsgudstjenesten den 27. februar i Hovborg Kirke.
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HOVBORG KIRKE
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HOVBORG KIRKE
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang. Brugergruppen 75388009/20433787
Onsdag den 13. april kl. 14.00 – 16.00
Spilledag.
Canasta, Partners og Sequence var der god gang i sidste gang, vi havde
spilledag. Har du lyst til et andet spil, finder vi også ud af det.
Onsdag den 20. april kl. 13.20 – 16.30.
Landbomuseet ved Kolding.
Brødsgård har historie helt tilbage til middelalderen. I 7 slægtsled var
den ejet af familien Brødsgård, indtil den blev solgt til Kolding Kommune i 1988. fra 2005 har Landbomuseet lejet sig ind og her udstiller de
2500 store og små landbrugsredskaber og husholdningsredskaber. Vi
får en fortælling om gården og en rundtur med en af stedets frivillige
guider. Kaffekurven er med.
Tilmelding senest tirsdag den 19. april.
Pris 75 kr. for kaffe, entre og transport.
Onsdag den 27. april kl. 12.00.
Spis-sammen-dag
God hjemmelavet mad i godt selskab.
Tilmelding senest mandag 25. april. Pris 60 kr.
Onsdag den 4. maj kl. 13.30 – 16.00
Ud for at se om bøgen er sprunget ud.
Vi kører en skovtur ud med kaffekurven. Hvor vi tager hen afhænger lidt
af vejr og vind.
Tilmelding senest mandag den 2. Maj. Pris 50 kr.
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PRÆMIESPIL
HUIF Præmiespil 2022
Nu har vores præmiespils sælgere været rundt.
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2022.
Desværre når vi ikke at få de første trækninger med i denne månedens
blad. da der har været Corona, blandt vores sælgere, så derfor kan vi
ikke nå at få listerne klar til bladet.
Hvis der skulle være nogen, der ikke har nået at købe et lod. Kan man
henvende sig hos Mogens tlf.: 60 95 94 80
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 2022.
HUIF´s præmiespilsudvalg
Ønsker alle held og lykke
Else Gjerlevsen, Theodor Starup &
Mogens Nielsen
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AKTIVITETSKALENDER
03.04.22
20.04.22
21.04.22
22.04.22
04.05.22
10.05.22
13.05.22
15.05.22
19.05.22
28.05.22
11.08.22
15.09.22
26.10.22
29.10.22
15.11.22

Suppedag samt generalforsamling i Husholdningsfor., i HUSET
19.00 Forårskoncert i Hovborg Kirke
Kl. 17.00 Kirkegårdssyn - derefter møde på Hovborg Kro
Arbejdsdag samt generalforsamling i venneforeningen samt HUSET
Kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage
Generalforsamling Dagli´Brugsen, på Hovborg Kro
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
MUDRUN i Lindknud, arr.: LGU
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
25 års jubilæumsfest for HUSET
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro

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
Torsdag d. 21. april
Torsdag d. 19. maj
Torsdag d. 21. juli
Torsdag d. 18. aug.
Torsdag d. 22. sept.
Torsdag d. 20. okt.
Torsdag d. 17. nov.

Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 22
Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48
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.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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