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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Forretningsudvalget 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Jimmi Johnson  
SparKron-løbet : Christian Christiansen 
Fitness : Helle Thomsen 2171 9784  

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 20. april, 

 

på e-mail til: HUIF.blad@gmail.com 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
Nella Benedictus   3054 3028  
Thomas Matthesen   4160 1134 
 

Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 

   Nr. 2                   44. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Nordlys over Hovborg  
 ( foto: Jakob Bramm Jensen ) 

https://www.facebook.com/tore.m.nielsen
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NYT FRA HUIF 

Så gik der endnu en måned. Fuglene kvidrer, solen begynder langsomt 
at give lidt varme og foråret er på vej. Det er en tid hvor vores dejlige 
natur og omgivelser viser sig fra sin smukkeste side.  
 

Den 28. februar afholdt vi ordinær generalforsamling i HUSET. Vi havde 
nogle gode snakke på tværs af udvalgene, som blandt andet bød på 
nysgerrighed omkring vores nyeste udvalg e-sport. Det er fedt at være i 
en forening hvor det er muligt at lave et udvalg, når interessen er der, 
og så samtidig opleve at der er interesse for at forstå hvad det indebæ-
rer. Herudover havde vi selvfølgelig valg i forretningsudvalget, hvor bå-
de Tore og Nella blev genvalgt. Desværre har vi stadig ikke fundet en ny 
til den ubesatte plads, så Thomas fortsætter indtil videre aktivt i udval-
get. Konstitueringen er derfor som sidst:  
 

 Charlotte:  Formand  
 Tore:  Næstformand  
 Thomas:  Sekretær  
 Nella:  Medlem  
 

Vi er stadig meget åbne for at høre fra eventuelt interesserede, så vi 
igen kan blive "fuldt bemandet".  
 

Vi har også her i Hovborg for andet år haft et gymnastik-hold for børn 
og forældre. Her er mange børn fra vuggestuen og børnehaven tilmeldt 
og hver mandag har der været gang i sang, musik, leg, hop og glade  
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børn i hallen. I år havde børnene invite-
ret deres familier til at komme og se 
hvad gymnastik var til en opvisning. I alt 
var vi 60 i HUSETS hal og cafeteria d. 11. 
marts hvor børnene først lavede en op-
visning, herefter legede med alle gæster-
ne og til sidst havde frivillige hænder sør-
get for saft, kaffe, kage og frugt som blev 
nydt i en summende god stemning. Det 
var en rigtig god oplevelse for både unge 
og gamle.  

 

I den kommende tid handler Hovborg nok mest om vores kære Brugs, 
som jo desværre ikke længere kan holde oven vande. Jeg håber person-
ligt at både borgere og erhvervsliv bakker op om denne situation.  
Til vores frivillighedsaften var der bred enighed om, at opbakning lige 
netop er noget Hovborg er gode til. Lad os vise hinanden, at det er præ-
cis hvad vi er.  
 

Herudover begynder planlægningen af byfesten snart. Udvalget kunne 
også stadig bruge nogle ekstra hænder til planlægning og afvikling af 
årets festuge i byen. Så tøv ikke med at tage fat i en fra udvalget - jeg er 
sikker på de tager godt imod jer.  
 

Vi ses.  Hilsner fra Charlotte 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA HUIF 

Har vi mod til at famle?  
 

Dette spørgsmål stiller mange landsbyer sig selv i denne tid, selvom var-
mepriserne for en stund er nedadgående ovenpå en dyr vinter.  
 

Rigtig mange landsbyer udenfor fjernvarmeområder, hvor indbyggerne i 
dag opvarmer deres boliger med naturgas, olie, træpiller, elpaneler – 
eller andre dyre og måske klima-uvenlige løsninger, spekulerer i etable-
ring af lokale varmeløsninger.  

De fem landsbyer i Hærvejsklyngen: Gesten, Bække, Gjerndrup, Lind-
knud og Hovborg, har efter borgermødet i Hovborg den 31/10 2022 
søgt ”Landdistriktspuljen” i Vejen Kommune og fået tildelt 131.250 kr. 
Beløbet er øremærket et forprojekt, hvor potentialet og sandsynlighe-
den for at fremme vellykkede, fælles nærvarme eller Thermonet projek-
ter afdækkes.  

8 andre landsbyer med potentialer for fællesløsninger har netop også 
fået tildelt 25.o00 kr. hver af Vejen Kommune til første skridt i dén ret-
ning.  

Hvad er status i skrivende stund?  

Repræsentanter fra landsbyerne i Hærvejsklyngen har aftalt med Plan-
Energi - der tilbyder rådgivning til alle former for anlægs- og udviklings-
projekter inden for vedvarende energi - at der i slutningen af april ligger 
en screening klar, der afdækker potentialet for fælles varmeløsninger – 
også i Hovborg.  

Målet med en fælles varmeløsning er 
at skaffe billig el og varme til så mange 
som mulig med en høj forsyningssik-
kerhed. Vi glæder os til at invitere ind 
til næste orienteringsmøde. På vegne 
af Lokalrådet, Erhvervsklubben, Bor-
gerforeningen og Menighedsrådet. Har 
vi mod til at famle?  
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FODBOLD HOVBORG/LINDKNUD  
 

Vi starter op igen efter påske og vi træner om onsdagen: 

U8/U9 (1.+2. klasse): Kl. 16-17. 

U10/U11 piger (3.+4. klasse): Kl. 16.30-18. 

Begge hold er tilmeldt disse kommende turneringer: 

U8 DRENGE C / 5 (2015): 

”Normal” spilledag: Lørdag (*onsdag)  

uge 17 - 19 - *21 - 23 - 24 

U11 PIGER / 5 (2012):  

”Normal” spilledag: Søndag (*torsdag) 

uge 18 - 19 - *21 - 23 - 24- 25 

Vi glæder os til at se jeres børn den 12. april 

HOVKNUD 
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NYT FRA HUIF 

Lidt billeder fra Gymnastikopvisningen i HUSET. 

HUSK 
Generalforsamling i Hovborg Brugsforening 

Tirsdag d. 28-03-2023, kl. 19.00 på Hovborg Kro 
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KUNSTFORENING 

KUNST SKAL SES I “HUSET” 
- Kom og hør brølet og smag luften omkring Hanne Ernsts billeder! 
 

Hanne Ernst bor i Grindsted - Hun har undervist på adskillige 
akryl-malekurser arrangeret af Holmeå Kunstforening. Kursister kom-
mer langvejs fra for at deltage i hendes kurser. - Således har hun gjort 
vores kunstforening kendt langt 
udenfor bygrænsen. 
 

Hanne Ernst fortæller: 
“Jeg var med til at starte Hol-
meå Kunstforening, og jeg har 
siddet i 
bestyrelsen siden da, og jeg har i 
foreningen været underviser i 
akryl 
maling. 
Jeg har flere gange deltaget i 
censurerede udstillinger, bl.a. 
Sydvestjysk 
Kunstforening, amatørkunstudstilling i Janusbygningen, Tørring /Uldum 
kunstforening. Ligeledes har jeg udstillet i Art Nordic samt i andre 
gallerier i Hovedstaden og i Jylland. 
Naturen og dyrene optager mig meget - her skabes en naturlighed for 
mig. Farver og forskellige teknikker leger jeg med hen over - og i samspil 
med motivet. 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Ofte er jeg ude, hvor jeg ikke kan bunde, og maleriet står her helt stille. 
Der hvor ingenting sker er, hvor jeg udfordres, og min streg, mine farver 
og mine strøg udvikler sig. 
Mine billeder har jeg til daglig opstaldet hos Galleri Art expo og hos 
Artdelivery. 
Jeg ønsker dig en god oplevelse på udstillingen i HUSET. 

Hanne Ernst. 
 

************** 

Fernisering. 
Der kan skrives meget mere om udstillingen, men et besøg i HUSET vil 
være langt mere givende. Start med at møde op 20. april kl. 17. til 
udstillingens fernisering. Til et glas vin og et par saltstænger kan du hø-
re Hanne Ernst fortælle lidt om, hvorfor hun foretager sig sådan noget, 
som hun nu engang gør - og er der noget, du ikke forstår, så stil hende 
nogle spørgsmål, og du får svar. 
 

************** 
1000 TAK til udstilleren Xandar Mo. Det var en særdeles smuk udstilling 
i december, januar, februar  - beundret af mange.  
Endnu en tak Xandar Mo! 

Med venlig hilsen 
Holmeå Kunstforening  

TB 

KUNSTFORENING 
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HUSET & VENNEFORENINGEN 
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Hovborg fiskeri tilbyder røgede fisk, ferske ørredfilet  
sider og andet løbende. Det hentes i ”Den lille fiskebutik”,  

nede på dambruget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt er vakuumpakket og frosset.  
Der er selvbetjening, og døgnåbent. (Mobilepay eller kontant) 

Der kan også købes ørreder lige fra dammen,  
hvis man vil have frisk fisk til grillen. 

 

Ved større bestillinger, ring eller send mail. 

Michael Jøker 

Holmeåvej 23, 6682 

Mail: joeker@nielsen.mail.dk 

Tlf: +45-22443544 

Den lille fiskehytte  
ved søen udlejes.  

Der er 2 sengepladser og 
der er alle fornødenheder. 

mailto:joeker@nielsen.mail.dk


17 

TENNIS 

TENNISOPSTART 

Foråret er på vej og tennisbanen trænger til at blive brugt. 

Det betyder at der igen nu må spilles tennis, er den ledig, må den bru-

ges. Det koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som betales over 

klubmodul. https://hovborguif.klub-modul.dk  

Hovborg UIF tilbyder ligeledes brug af tennisbanen på dagsbasis. 

Det koster 30.kr at bruge banen i én time hvis man ikke er medlem i 

forvejen. Ved betaling for én time overføres på mobilepay til 90799 

Hovborg UIF. Skriv tennis i emnefeltet. 

Tirsdag den 18. starter vi med at gøre banen klar fra 16-17, derefter 

lidt let træning for børn, alle må hjælpe medbring gerne kost og løvri-

ve. 

Hver tirsdag er træning for børn, fra 16.30 – 17.30 / 17.30 – 18.30. 

Det koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som betales over 

klubmodul. Første gang tirsdag den 18. april fra 17 - 18. Hvis man går 

til tennistræning, må man ligeledes bruge banen, alt det man vil. 

Banen bookes via facebook søg efter Hovborg Tennis. 

Thomas Nørager Matthesen 

Tlf.: 4160 1134 

                                    

 

https://hovborguif.klub-modul.dk
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Torsdag den 4. maj 2023 kl. 19.00 
 

Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage 
(ved mindestenen). 

Traditionen tro mindes vi de faldne allierede fra anden verdenskrig, 
hvor et fly forulykkede i Klelund Plantage. Det er et af de meget få ar-
rangementer der afholdes netop den 4. maj. 
 
Faneindmarch 
Tale ved Borgmester Frank Schmidt-Hansen 
Kransenedlæggelse 
Musik og sange 
 
Efter mindehøjtideligheden inviterer Hovborg Lokalarkiv alle til et 
spændende aften i Hovborg Aktivitetshus med  ”Alsang”. Holger Grum-
me vil lede Alsangen og fortælle om dens opstart og udbredelse. Vi be-
gynder ca. kl. 19.45. 

Pris: Kaffe, kage og Alsang kr. 50,00 

 
 Arrangør Hjemmeværnet og  

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv 

LOKALARKIVET 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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Sådan ser byggegrundene ud pt. 



22 

INFO FRA BYEN HOVBORG 

Brugsen lukker -  hvad gør vi nu?? 

Spørgsmålet: ”hvad gør vi nu? ” har borgere i Hovborg stillet mange 
gange, helt siden 1700 tallet da kroen blev til og 100 år senere da 
Dalgas kom i forbindelse med Holger Petersen og Københavnerplanta-
gerne og de tre små slotte blev til. Alt sammen fordi gode folk i Hovborg 
op gennem tiden hver 
gang noget nyt skulle 
til stillede spørgsmålet 
”Hvad gør vi nu?” Og 
så tog borgerne fat, og 
arbejde sammen om 
at få det op at stå man 
gerne ville have.  
Hvad så nu, ja der er 
allerede kommet gang 
i forhandlinger om at 
få en købmandsbutik i 
byen   
 
Lokalrådet, Erhvervsklubben og Brugsens bestyrelse har haft et rigtig 
godt indledende møde med Dagrofa (som i de sidste par år har hjulpet 
borgerne i adskillige landsbyer med at få en købmandsbutik). De er også 
klar til at hjælpe os her i Hovborg, for som Hans Meldgaard fra Dagrofa 
sagde på mødet: Det er ikke kun køb af dagligvarer der forsvinder, det 
er også det sociale mødested, der hvor man lige mødes med naboen, 
får en god snak, henter sine pakker og sin medicin og lige køber en pak-
ke Panodil hvis man pludselig står og mangler. Dagrofa gør meget ud af 
at de nye købmandsbutikker bliver flot renoveret og indrettet med må-
ske en lille hyggekrog med et par borde, hvor man kan få en kop kaffe. 
Alt sammen noget der er med til at binde byen sammen, som en daglig-
varebutik i de små byer er.  

Sammenhold 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

Vi er så heldige at en lille arbejdsgruppe allerede har meldt sig på ba-
nen for at være med i forberedelserne sammen med Dagrofa. Første 
opgave bliver at forberede et borgermøde om kort tid, et møde hvor 
Dagrofa kommer med orientering om det videre forløb, hvordan 
skaffer vi penge til at få butikken i gang, hvordan bliver forløbet og me-
get andet. Den lille arbejdsgruppe samles snarest og vil orientere lø-
bende på Facebook og hjemmeside.  Lokalrådet påtager sig at være lidt 
tovholdere, så hvis nogen sidder med gode ideer, og gerne vil involve-
res, må I endelig henvende jer til en af os i lokalrådet. Der er allerede 
kommet rigtig mange positive tilkendegivelser, så vi tror på det lykkes 
at få en købmand, men butikken kommer til at være lukket et stykke 
tid, der skal laves en del om og renoveres. Det ser vi også i andre lig-
nende butikker rundt omkring. I vores nærområde er der netop åbnet 
butik i Aagaard og Jordrup er ved at være klar.  

INFO FRA BYEN HOVBORG 



24 



25 

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 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 

HOVBORG KIRKE 

1. Vi henviser til Folding Kirke 2. påskedag, hvor Sidsel Keibel Blom har 
gudstjeneste kl. 10.30. 
 

* Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 
 

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  

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

2-4-23 Palmesøndag   10.30 DK 

6-4-23 Skærtorsdag 16.00 DK 19.00 DK 

7-4-23 Langfredag 9.00 DK   

9-4-23 Påskedag 10.30 DK 9.00 DK 

10-4-23 Anden påskedag 1 1 

16-4-23 1. s. e. påske   10.30 IB 

23-4-23 2. s. e. påske 9.00 DK   

30-4-23 3. s. e. påske   9.00 DK 

5-5-23 Bededag   10.00 DK 
Konfirmation 

7-5-23 4. s. e. påske 10.00 DK 
Konfirmation 

  

14-5-23 5. s. e. påske   10.30 DK 

18-5-23 Kristi himmelfarts 
dag 

10.30 IB   

21-5-23 6. s. e. påske   9.00 SB 

28-5-23 Pinsedag 10.30 DK 9.00 DK 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Årets konfirmander 
 

Nu nærmer konfirmationerne sig. Det er den 5. maj i Lindknud Kirke og 
den 7. maj i Hovborg Kirke. Det er jo sådan en festdag, når vi har konfir-
mation, men det er også lidt svært for mig at sige farvel til de dejlige 
unge mennesker efter så mange hyggelige timer sammen. Det er en stor 
fornøjelse at være sammen med dem, og man kommer jo til at holde af 
dem. Vi mødes jo heldigvis af og til efterfølgende – og det er altid dejligt 
med et gensyn.  
Vi glæder os rigtig meget til to skønne konfirmationsdage. 
Her bliver konfirmandernes navne offentliggjort: 
 

Konfirmation i Lindknud Kirke den 5. maj kl. 10.00: 
Andrea Didriksen 
Liv Emma Raaby Daley 
Thea Manly Egelund 
 

Konfirmation i Hovborg Kirke den 7. maj kl. 10.00: 
Anaya Kikkenborg Nissen 
Johan Brennebjerg Petersen 
Johannes Emil Pedersen 
Tilla Brogård Bruun 
 

Telegrammer: 
Telegrammer kan puttes i postkassen i ugen op til konfirmationen eller 
afleveres om formiddagen på konfirmationsdagen på graverkontoret fra 
kl. 8.00. Husk at skrive navn på kuverterne. Telegrammerne afhentes af 
konfirmanderne på konfirmationsdagen. 

HOVBORG KIRKE 
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 



31 

Glædelig påske! 
 

Det er påske! Og alting spirer og gror. Påsken falder jo sammen med for-
året. Det er en utrolig smuk tid. Alting springer netop ud. Blade folder 
sig ud, det bliver mere og mere grønt, og det pibler op af jorden med de 
fineste forårsblomster – påskeliljerne og anemonerne blomstrer rundt 
omkring. Det bliver lunere, og fuglene synger mere og mere. Det er så 
livsbekræftende. Vi oplever jo foråret hvert år, og alligevel er det så 
dejligt hver eneste gang.  
For nogle mennesker virker det underligt, at der er så smukt udenfor, 
når der samtidig er så meget, der er bekymrende og sørgeligt. Hvis man 
går og har noget at slås med, kan det være modsætningsfyldt. Men 
samtidig kan at al den nye skønhed og alt det nye liv udenfor måske væ-
re med til at give os håb. Det kan minde os om, at nyt liv og en ny be-
gyndelse ikke er forbeholdt naturen. At en ny begyndelse er en mulig-
hed for ethvert menneske. 
Foråret er forår på trods, kan man sige. Og påske er påske på trods. På 
trods af alt det i livet, vi gerne ville være foruden, bliver det jo forår alli-
gevel. Og det bliver påske, selv om der er sygdom og død. Og det bliver 
påske for os alle, uanset hvor vi så end befinder os. 
Og påsken minder os netop om, at der altid er håb. Der er håb for de 
syge og for de ensomme og for dem, der bekymrer sig. Der er håb for 
dem, der har meget at bære på, hvad enten det er sorg, eller skyld. Uan-
set hvordan vores liv så end måtte se ud, så er der håb for os alle – ja, 
selv for de døde. Det er påskens budskab, og hvilket budskab! Det er det 
bedste og mest opløftende budskab i verden. Budskabet om at vi aldrig 
skal miste håbet, hverken i livet eller i døden, fordi Gud er med os, og 
fordi han er stærkere end døden. 
Jesus var ikke i graven, da kvinderne kom derud påskemorgen. Han var 
opstået. Langfredag døde han, og på tredjedagen opstod han. Dermed 
tog han al menneskets skyld på sig. Og sikke en frihed, vi har fået! Ikke 
alene er vi tilgivet, fordi han bar al vores skyld på korset, men han vandt 
jo også over døden, så han har også givet os håbet om de dødes opstan-
delse. Håbet om, at sygdom og død ikke har det sidste ord. Ja, håb om 
nyt liv. Håb om en ny begyndelse her i livet og i døden. Det er det, vi fej-
rer i påsken. 
 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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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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Kirken eller kroen?? 

Når der førhen blev diskuteret, om mændene ikke burde bakke kirken 
op og deltage i søndagsgudstjenesten i stedet for at tilbringe søndag 
formiddag i kroens skænkestue, så dukkede næsten altid følgende 
spørgsmål op. ”Hvad er bedst? At sidde i kirken og tænke på kroen, el-
ler at sidde på kroen og tænke på kirken”. Jeg har aldrig hørt, at der 
kom en enig besvarelse på spørgsmålet. 

I Hovborg har der altid været et godt forhold mellem kroen og kirken. 
Tankerne om at bygge en kirke i Hovborg blev fremsat i 1880’erne, og 
straks forærede kromanden jorden til kirke og kirkegård. Eneste betin-
gelse var, at der skulle laves en kirkesti mellem kirken og kroen. 

Ved husstandsindsamlingen til en kirke var kromanden også en god gi-
ver. Og i de første mange år leverede kroen gratis altervinen. 

I mange byer blev der omkring år 1900 bygget både forsamlingshuse og 
missionshuse, og disse ønsker var selvfølgelig også oppe her. Og kro-
manden kunne godt tænke sig at bygge en sal, men økonomien var ikke 
til det. Der var ikke hjælp at hente i banken, så det måtte han opgive. 

Hjælpen kom fra en helt uventet kant. Indre Mission besluttede sig for 
at droppe planerne om et missionshus, hvis kromanden ville bygge en 
sal, som de også kunne anvende til deres møder og arrangementer. Li-
geledes ville de hjælpe med finansieringen og kautionere med det be-
løb, som de havde indsamlet til et missionshus.  

Derfor har Hovborg hverken forsamlingshus eller missionshus, men til 
gengæld har man haft et velfungerende samlingssted for alle.  

Men tilbage til spørgsmålet om kirken eller kroen. Det er nok ikke noget 
man diskuterer ret meget i dag. Kirken og kroen arbejder stadig godt 
sammen, og menighedsrådet har nu besluttet at købe altervin gennem 
kroen. Derfor inviterer kirken til en lille prøvesmagning af den nye alter-
vin efter gudstjenesten Skærtorsdag. 

/Poul Hansen  

HOVBORG KIRKE 
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KUNSTFORENING 

Velkommen til generalforsamling i Holmeå Kunstforening 2023 
 

Alle er velkomne  
Torsdag d. 13. april kl. 19.00 

 

I Holmeå Kunstforening er vi glade entusiaster, der godt kan lide at være 
kreative på forskellige niveauer og indenfor forskellige genre, som inte-
resserer os. På vores kurser er der plads til alle, der gerne vil være med.  
Samtidig vil vi gerne være en dynamisk forening, så der er også altid 
plads til nye interesserede i bestyrelsen, nye ideer, sjove input, kreative 
evner samt tid og lyst til at være med i foreningens aktiviteter. Så kom 
gerne og vær med ☺ 
 

Hvis du vil høre mere eller har forslag/kommentarer, som skal behandles 
på generalforsamlingen, er du velkommen til at henvende dig til besty-
relsesmedlem Jane Lorenzen på jane-lorenzen@jubii.dk , så det kan 
komme med på dagsordenen.  
 

Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter på vo-
res hjemmeside:  http://holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebook-
side: https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening  
Vores lokale er ”Galleriet” på Lindevej 5, 6682 Hovborg.  
 
Dagsorden til generalforsamling 

• Velkomst v. formand Søren Brandbyge 
• 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. Valg af revisor 

• (på valg er: Anita (ønsker genvalg), Jane (ønsker genvalg), Søren 
(ønsker genvalg). Men vi søger et ekstra bestyrelsesmedlem, da vi 
ikke fandt en afløser for Karin sidste år. 

• Evt.  
 

mailto:jane-lorenzen@jubii.dk
http://holmeaakunstforening.dk/
https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
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AKTIVITETSKALENDER 

28.09.23 Kl. 19.00 Generalforsamling Brugsen, på Kroen 
28.03.23 Kl. 19.00 Koncert i Lindknud Kirke med Janne Mark 
14.04.23 Kl. 14.00 Arbejdsdag samt generalforsamling i HUSET 
18.04.23 Kl. 18.30 Spis på tværs & generalforsamling Husholdningsfor, 
25.04.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
27.04.23 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud kirke 
04.05.23 Kl. 19.00  Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage 
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg Kirke 
23.05.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.08.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
14.08.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
12.10.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.11.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
 
 

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 
andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 
  

 Torsdag d. 20. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 18. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 20. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 17. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 21. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 19. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 16. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 
 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man  
kontakte redaktionen, på telefon, INDEN deadline. 

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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