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NYT FRA HUIF
BYFESTUGEN
Vi har i den forgangne tid afholdt byfesten, med masser af solskin i hele
ugen om end det ikke blev ligeså varmt som sidste år.
Banko Tirsdag
Tirsdag blev der traditionen tro fyldt i teltet, med forventningsfyldte
bankogæster, én god aften der ligner sig selv.
Fællesspisning onsdag
Som tidligere år var der fællesspisning om onsdagen. Christian Christiansen havde sammen med det øvrige madlavningsteam grillet sprøde
flæskestege og Hovborg Kro leverede lækre salater og andet godt tilbehør til kødet. Maden blev støttet med sponsorater fra de forskellige lokale landmænd, stor tak til dem.
I løbet af aftenen var der amerikansk lotteri, skattekiste og Mie Johansen Fondens prisoverrækkelse, se mere herom herunder.
David Munk Jørgensen løb med skattekisten.
Som noget nyt i år var der også veterantræf om onsdagen, med alle
mulige køretøjer på 2 eller flere hjul. Det synes jeg personligt var et rigtig godt tiltag, hvor der var mange spænende køretøjer at se på.
Sparkron Løbet torsdag
Der blev løbet, gået snakket og hygget da årets Sparkronløb torsdag
blev afholdt i og omkring den smukke natur i Hovborg. Sparekassen
Kronjylland var hovedsponsor ved løbet. I år var der 5 & 10 km løb,
samt 5 km Walk. Godt 220 glade motionister deltog i løbet, hvilket må
siges at være virkeligt flot. Også i år var der petanque, alle 4 baner var i
brug, i alt 16 spillere. Efter løbet var der anrettet med det store pølsebord, det kræver et større logistisk arbejde at servicere så mange mennesker på én gang, men det gik som det plejer, masser af ros, super
godt.
Fodbold og ungefest fredag
Fredag var der fodboldturnering på plænerne fra 18 -20, og efterfølgende musik i ølteltet.
I teltet var der fest for de unge, men der var ikke rigtig den samme
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NYT FRA HUIF
opbakning som tidligere, måske gider de unge ikke rigtig
mere, at gå i byen?
Fodbold, sjov på pladsen og fest, lørdag.
Lørdagen startede med brunch i teltet og DGI fodboldstævne på pladsen, rigtig mange hold udefra deltog, dejligt at se. Derefter var der
rundbold og præcionsgolf ved Ole Madsen, inden der var det store kagebord. Igen i år var der forfest, med live musik, inden der var fest i teltet. Ca. 100 deltog i aftenens festivitas, hvor Hov Hov potten blev uddelt, se mere herunder, i alt en rigtig god dag for hele familien.
Evaluering
Det blev en fantastisk byfest med rigtig god stemning, dog må vi også
erkende at der ligges meget arbejde i en uge, som opretholdes af en
flok frivillige ihærdige ildsjæle. Det vil derfor
også være på sin plads at evaluere hvad der skal ske fremover. Vi vil rigtig gerne have en byfest der skaber sammenhold for hele byen samt får
hele byens opbakning.
Skulle du sidde med idéer til byfesten til næste år, og / eller, ønsker du
at deltage i evalueringen af byfesten, er du velkommen til at kontakte
en fra byfestudvalget herom.
Sommerfesten gennemføres hvert år med stor hjælp af de mange frivillige og sponsorer som giver hvert deres bidrag på enten den ene eller
anden måde. Tak til alle firmaer og privatpersoner, der har støttet os
med de meget flotte gaver til bankospillet, præmier, amerikansk lotteri,
skattekisten, osv.

5

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK

6

NYT FRA HUIF
Tak til festudvalget for deres store slid i ugerne op til og i
festugen. Samtidig en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde
har hjulpet os i forbindelse med sommerfesten.
Regnskabet er endnu ikke gjort helt op for byfesten, så det må I hører
nærmere om senere.
MIE JOHANSEN FONDEN
De andre tog fusen på mig!
Normalt uddeler jeg jo priser ved sommerens byfest. Men i år blev der
hurtig nedsat et udvalg i bestyrelsen der nok skulle hjælpe med dette.
Det er et kæmpe skulderklap, at modtage Mie Johansen Fonden og blive en blandt rigtig mange modtagere af Fonden.
For et par år siden løb fonden tør for penge, men Sparekassen Kronjylland syntes lige som HUIF, at uddelingen af Fonden skulle fortsætte.
Derfor er det i dag sparekassen, som sponserer Mie Johansen Fonden.
Til uddelingen blev følgende blandt andet beskrevet:
”Årets modtager får julelys i øjnene, når snakken falder på nogle af de
aktiviteter for børn og unge, som han enten står for eller tager aktiv del
i. Her kan nævnes Halløjweekend, som HUIF holder i samarbejde med
LGU og Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter.
Nytænkning er også en af hans kvalifikationer - med bl.a. et LAN party,
et arrangement for børn og unge hvor der skulle spilles en masse computer, men også med mulighed for et
afbræk med indlagt motion.
Seneste tiltag fra Thomas er at få de
unge i gang med at spille tennis og dermed også få gang i den nyrenoverede
tennisbane. Så ingen tvivl, årets modtager brænder for børn og unge i vores
område og går gerne selv forrest når
tingene skal ske.”
Det er derfor dejligt at kunne give et
klap på skulderen og go on. Prisen blev
uddelt af Dorthe Madsen, og jeg er
meget taknemlig for skulderklappet.
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HOV HOV POTTEN
Mogens Nielsen blev helt fortjent, årets Hov Hov potte modtager.
Mogens er en rigtig foreningsildsjæl. Han er en person der brænder for
foreningslivet og sammenholdet i Hovborg. Mogens er tilflytter til Hovborg, dog er det ved at være meget længe siden, og siden da har Mogens været aktiv i HUIF samt i byens aktiviteter.
Om Mogens stod der blandt andet i indstillingen:
”Mogens er en person, der er her og der og alle vegne. Spørger man om
hjælp er det sjældent man får et nej.
Mogens er trofast til generalforsamling i HUIF, og tager gerne del i opgaver i foreningen”
Mogens tager del i de administrative opgaver, ligesom han hjælper med
arrangementer, hvad enten det er for børn som Hurlumhejweekend
eller om det er til en arbejdsdag i foreningen. Mogens besidder en utrolig god holdånd som vi alle drager glæde af. Mogens giver også gerne
en hånd i Huset, rengøringsdage, sikre
funktionsdygtig udstyr
i Huset, og hjælper meget gerne med at smide ud. Der er en tydelig holdning af at, man
skal yde noget for fællesskabet, hvis man vil
nyde godt af det.
Han viser tydeligt at man som minimum er nødt til at prøve at gøre noget hvor man kan og ved at stå sammen og kaste sig ud i nye eventyr,
med det kommer man længst.
Det er værdier som ejerskab og ansvar, som han sætte som grundlæggende værdier, og som vi alle for glæde af.
Stort tillykke til Mogens.
Fortsat god sommer.
Thomas Nørager Matthesen.
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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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HOVKNUD
HovKnud,s damer gjorde det igen.
Efter en flot forårssæson, hvor vi kun tabte en kamp til Kolding, skulle vi
for 3. år i træk til regionsfinale i den bedste række inden for damer 7.
mands fodbold.
I år skulle det være. Der skulle medaljer med hjem til HovKnud,s fodboldafdeling og trods en del afbud, faktisk det halve af holdet, lykkes
det os alligevel at få et hold stablet på benene, fordi dame holdet fra
HovKnud stiller altid op til deres kampe.
I er bare for seje efter nogle gode kampe og kun et nederlag til Gråsten
som vandt guld, var sølvmedaljen hjemme, så 3. gang var lykkens gang.
Jan Erik Hansen

STORT tillykke til HovKnud´s damehold i 7 mands fodbold, med en flot
2.plads til Regionsfinale, som blev afviklet i Bevtofte d.22.6.19 .
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BORGERFORENINGEN
Medlemskab af Hovborg Borgerforening
Vi har puttet girokort i postkasserne, vedr. medlemskab af Hovborg Borgerforening. Vi håber I vil støtte op om foreningens arbejde, og indbetale 50,- kr pr. person i husstanden.
Med venlig hilsen
Hovborg Borgerforening
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Fredag den 16. august kl. 18:03
Er der igen Musik og grill på Bruges parkeringsplads.
I år præsenterer vi

Først tror du det er Kim Larsen Så tror du det er løgn !
Et forrygende show med en ægte spillemand
og hans guitar.
Brugsen bestyrelse serverer aftensmad og drikkevare
til rimelige priser
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KARTOFFELFESTIVAL
Kartoffelfestival 15 - 17. august
Gertrud Sand og Søren Ryge kommer til kartoffelfestival i Hovborg
Vejen Kartoffelfestival skal være med til at sætte både Hovborg, Vejen
Kommune og ikke mindst kartoflen på landkortet.
På festivalens første dag, torsdag den 15. august vil det være erhvervslivet som er i fokus, hvor Fødevareklubben i samarbejde med Vejen Kommune byder på en Kartoffelfestival som afvikles på Hovborg Kro. Der er
også mulighed for at komme på 2 guidede kartoffelture i rundt i området, der kan købes en madkurv til turen igennem Hovborg Kro.
Fredag den 16. august skal fire udvalgte 4. klasser fra Vejen Kommune
besøge BJ Agro i Hovborg som er specialister i at optimere dyrkningen
af kartofler. Hos BJ Agro får eleverne både jord under neglene og en
kartoffelgod oplevelse og læring.
Menighedsrådet inviter til friluftsgudstjeneste i Krohaven kl. 15.30, hvor
der vil være lækre toner af genren gospel. - det er for alle, både store
og små, dem som kan synge og dem som kan mumle.
Derefter kan man gå over til Daglí Brugsen og købe en grill-pølse samt
fadøl og nyde til tonerne fra Kim Larsens kendte numre.
Lørdag den 17. august vil en lang række aktiviteter sætte fokus på kartoflen, og besøgende kan møde en af Danmarks nok mest kendte kartoffelavlere, nemlig Gertrud Sand, kendt fra TV2´s The Julekalender. Også tv-vært og havemand Søren Ryge Petersen lægger vejen forbi Hovborg, der bliver mulighed for at smage på forskellige kartoffelretter, deltage i en kartoffelkonkurrence, se gammeldags kartoffeloptagning, maskiner, kartoffelkunst og meget mere – der vil være aktiviteter for både
store og små.
Følg Vejen Kartoffelfesitval i Hovborg på Facebook, her vil der løbende
blive lagt arrangementer op, programpræsentation og udstiller/sponsor
præsentation, der er lavet en gruppe til siden, hvor der ugentlig bliver
lagt en kartoffelopskrift op, som skal øge nysgerrigheden til at bruge
kartoflen i hverdagen.
I kan også finde spændende information på vores hjemmeside
www.vejenkartoffelfestival.dk
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KARTOFFELFESTIVAL
Program for Vejen KARTOFFEL FESTIVAL i
Hovborg, 15 - 17 AUGUST 2019.
Torsdag den 15. august
Kl. 16.00: Hvordan fandt kartoflen til Hovborg
Kom på tur med 2 x guider og hør den levende fortælling om kartoflens
vej og historie, københavnerplantagerne.

Kl. 17.00: Hvordan fandt kartoflen til Hovborg
Kom på tur med 2 x guider og hør den levende fortælling om kartoflens
vej og historie, københavnerplantagerne. - OBS mulighed for at tilkøbe
madkurv - se under guidetur.
Fredag den 16. august
Kl. 15.30: Friluftsgudstjeneste i Krohaven v/menighedsrådet
Der vil være lækre toner af genren gospel når menighedsrådet inviter til
Friluftsgudstjeneste i Krohaven - det er for alle, både store og små, dem
som kan synge og dem som kan mumle.
Kl. 18.00: Grill og Kim Larsen-musik v/
Dagli´Brugsen
Musik ved OLE-GAS, en annonce andet sted i
bladet.
Lørdag den 17. august
Kl. 11.00: Velkomsttale og kartoffelboder
åbner
Festivalboderne emmer af kartoffelskræl, alternative måder at bruge kartoflen på og lækre smagsprøver - og hjemmelavede kartoffelspecialiter til at købe med
sig hjem.
Kl. 11.00: Markedspladsen
Kom og sid i en stor kartoffeloptagningsmaskine, flere udstillet, få fortællingen om, hvordan man tog kartofler op i gamle dage til sammenligning i dag.
15
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KARTOFFELFESTIVAL
Kl. 11.30: Gertrud Sand fra "The Julekalender"
Vi får besøg af selveste Gertrud Sand fra "The Julekalender" til kartoffelfestivalen, hun kommer og underholder på festivalscenen i teltet - GRATIS
ADGANG.

Kl. 12.00: Kåring af årets STØRSTE kartoffel
Udvalgte skoler i Vejen Kommunes 4. klasser er med i kapløbet om at
have avlet den største kartoffel - offentliggørelsen af vinderen og 2. og
3. pladsen hyldes.
Kl. 12.00 - 12.45: Kokkekonkurrence
Kom og oplev Masterchef konceptet på nærmeste hånd - vi udfordre de
lokale udvalgte til at re-designe den originale kartoffelmad - de skal lave
deres nyfortolkning af den danske kartoffelmad.
Kl. 12.00 - 14.00: Kartoffelkunst
Kartofler kan også skabe kunst, kom og vær med til at skabe kunst med
kartoffeltryk v/Brugsen
Kl. 12.15 - 14.00: 7-kamp i kartofler
Vær med i den ypperste kartoffelkonkurrence for børn - konkurrencen
foregår v/brugsen.
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Kl. 12.15 - 14.00: Hvem er den hurtigste kartoffel?
Hvem skræller hurtigst en kartoffel - bliv kåret som ÅRETS
HURTIGSTE KARTOFFEL, foregår v/Brugsen.
Kl. 12.30: Lancering af Kartoffeløl
Hyldahls Bryghus har for første gang forsøgt at brygge
en øl, som indeholder kartoffel som ingrediens - kom
og få smagsprøve og mulighed for at købe øllen.

Kl. 13.00-13.45: Foredrag med Søren Ryge
Kendt fra sine mange udsendelser og fortællinger
på DR1, Søren Ryge gæster festivalen og fortæller
hans viden og interesse for kartoflen.
Kl. 14.00: Demo af kartoffeloptagning - Nutid/Datid
Kom til demonstration på markedspladsen, hvor vi viser hvordan man
tog kartofler op i gamle dage i forhold til i dag - hvor meget har ændret
sig?
Forbehold for rettelser – 21. juli 2018

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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Tur til Edith`s Have i Billund
Onsdag d. 21. august 2019

Det bliver vores dejlige Birthe Sørensen, som viser os rundt deroppe.
Vi mødes ved Dagli`Brugsen kl. 18.30.
Vi drikker kaffe i Grene Sande.
Prisen er 30 kr for medlemmer og 50 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding til Jytte Pedersen 40 33 77 54, senest d. 18. august 2019
For vi ikke skal optage for mange parkeringspladser ved Dagli`Brugsen,
opfordre vi til det kun er de biler der bliver samkørt i, der holder ved
Brugsen.
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BILLEDER FRA BYFEST
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Holmeå Børnecenter
inviterer til indvielse og åbent hus
fredag d. 30. august i tidsrummet kl. 12.00-15.00

på adressen Hovborgvej 1, Lindknud.
Lindknud børnehave flytter ind på skolen
i nyrenoverede lokaler
og skolen har fået en make-over ☺
Der vil være taler, festlige indslag,

rundvisning og musik.
Vi serverer lidt godt til ganen og lidt at drikke.
Vi håber, at rigtig mange har tid og lyst til at kigge forbi.

Med venlig hilsen
Personale og Bestyrelse
Holmeå Børnecenter
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Sidsel Keibel Blom
Lindknud-Hovborg pastorat
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf. 21 46 78 31
Henvendelser kan ske: mandag - torsdag. Fredag er fridag
Email: sikb@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 øvrige kirker.

Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Brørup/Holsted Taxa
tlf. 75 38 38 80 eller 75 39 26 76
Senest lørdag kl. 18.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
4. august

Kirkedag
7. søndag efter
trinitatis
8. søndag efter
trinitatis

Hovborg kirke
9:00 SKB

16. august

Fredag

Gospelgudstjeneste i Krohaven kl. 16:30
IKB

18. august

9. søndag efter
trinitatis

25. august

10. søndag
efter trinitatis
11. søndag
efter trinitatis
12. søndag
efter trinitatis
13. søndag
efter trinitatis
14. søndag
efter trinitatis
15. søndag
efter trinitatis

11. august

1. september
8. september
15. september

22. september
29. september
Tegn forklaring:

SKB:
IKB:
AJ:

Lindknud kirke

Friluftsgudstjeneste i Oplevelsesskoven kl.
13:00 SKB

10:30 v. pensioneret sognepræst Ebbe Sunesen
10:30 IKB
10:30 ved familien Erbs
9:00 SKB

10:30 SKB
10:30 SKB

10:30 SKB

19:00 SKB

9:00 AJ

Sidsel Keibel Blom
Inge Klarlund Bach
Anna Jensens

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Friluftsgudstjeneste i anledning af Lindknud Byfest
Søndag d. 11. august rykkes gudstjenesten traditionen tro ud i det grønne i anledning Lindknud Byfest. Det sker i Oplevelsesskoven i samarbejde med lokale kræfter kl 13:00.
Gospelgudstjeneste i Hovborg
I anledning af Hovborg Kartoffelfestival fredag d. 16. august er der gospelgudstjeneste i Krohaven. I år er det NEEMA Gospelkor fra Tistrup,
der står for gospeldelen. Menighedsrådet og kroen serverer kaffe og
kage fra kl. 16. Selve gudstjenesten finder sted kl 16:30 ved sognepræst
Inge Klarlund Bach.
Septembers himmel og septembers høst!
Årets høstgudstjenester ligger d. 22. september. I Hovborg kirke kl
10:30 holder vi familiegudstjeneste, hvor spejderne og børnene fra Holmeå Børnecenter er inviterede med. I Lindknud kirke er der høstgudstjeneste 19:00, hvor der serveres æblekage bagefter. Koret deltager til
begge gudstjenester.
Ferieafløsning
I perioden 12. august og til og med 1. september rettes alle henvendelser til sognepræsterne Inge Klarlund Bach og Anna Jensen, da jeg holder
ferie.
Inge Klarlund Bach e-mailadresse og telefonnummer er: IKB@KM.dk /
20563656
Anna Jensens e-mailadresse og telefonnummer er: ANSJ@KM.dk /
75383391
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HOVBORG KIRKE
Gospelgudstjeneste i Krohaven d. 16. august 2019
Kaffe kl. 16.00
Gudstjeneste kl. 16.30
I år ved Sognepræst Inge Klarlund Bach og med deltagelse af
Gospelkoret Neema, fra Tistrup.

Neema gospelkor har eksisteret i 12 år.
Koret har Lydiah Wairimu som dirigent og Nis Ross som pianist. Lydiah
er en lille kvinde, med en stor stemme, som i vil kunne høre når I kommer til Gudstjeneste med koncert i Hovborg.
Neema Gospelkor er en selvstændig forening under Horne aftenskole.
Vi holder til i Tistrup sognehus. Som tak for at vi må være i huset, har vi
en koncert sidst på forårssæsonen.
Vi tager ud til bryllupper, fødselsdage, begravelser og lign. Og synger.
Og så har vi tre til fire kirkekoncerter.
Gospel er en glad og livs givende sang og man kan kun blive glad i låget
af at synge og høre det. Man har svært ved at sidde stille.
Vi glæder os til at komme til Hovborg og synge.
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Den danske salmeduo (Lindknud)
Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:
Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg)
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Tirsdag d. 8. oktober:
Karen Lisbeth og Holger Hansen har valgt aftenens sange
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

34

LOKALARKIVET
25 – års jubilæum i Hovborg Lokalarkiv
samt stiftende generalforsamling.
Onsdag den 18. september kl. 19.00 i Lokalarkivets
lokaler på Lindevej.
Lokalarkivet indbyder alle interesserede til at være med til at fejre jubilæet.

Arrangementet vil vare til ca. kl. 21.15 og undervejs vil der være gratis
kaffe og kage til alle.
Første del af arrangementet vil dreje sig om selve jubilæet. Der vil blive
vist billeder, genstande og andet fra arkivets samling.
Efter kaffen vil der blive afholdt stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne lægges frem til godkendelse.
Kom og vær med til at fejre jubilæet og få en snak med andre og hør om
arkivets arbejde indtil nu og i fremtiden.
Lokalarkivet har gennem det sidste kvarte århundrede oparbejdet en
ganske betragtelig samling af ikke mindst fotos fra Hovborg by og fra
nærområdet. Arkivet er jo alle lokales historie, så husk at lade være
med at smide noget væk, som kan være med til at sikre den historie, vi
alle er en del af.
Lokalarkivet har stadig åbent hver 1. og 3. tirsdag i hver måned med
undtagelse af juli måned og første åbningsdag efter ferie bliver således
tirsdag den 20. august.
Vel mødt til jubilæet den 18. september!
Med venlig hilsen
Lokalarkivet
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Dimissionsfest på Holmeå Børnecenter
Som et nyt tiltag i Holmeå Børnecenter har vi indført dimissionsaften
for vores 6. årgang, som afslutning inden de sendes videre til 7. årgang
og dermed overbygningsskole.
Dimissionsfesten blev planlagt i samarbejde mellem forældrerådet,
klasselærer og ledelse og blev afholdt torsdag aften inden sidste skoledag om fredagen. Det var en meget
fin aften med sange, taler fra hhv.
leder, klasselærere, elever og forældre. Boblende alkoholfrie dråber
samt frisk frugt. Vores souschef Trine Nielsen, der også er ivrig amatørfotograf, tog flotte billeder af
eleverne og der skabes hermed ny
tradition om at ophænge foto af
afgående årgang på skolen.
Dimissionsfesten var en festlig markering af mange gode år på skolen
men også i institutionerne i Lindknud og Hovborg. En festlig aften som
bestemt er kommet for at blive.
Nedenfor kan min dimissionstale til 6. årgang læses.
Med dette sidste bidrag til lokalbladene inden sommerferien vil jeg på
Holmeå Børnecenters vegne ønske jer alle en dejlig sommer.
Kære 6. årgang – kære elever og forældre.
Velkommen til Holmeå Børnecenters første dimissionsfest. En aften,
der gerne skal blive til en tradition hvert år og dermed markere en afslutning på de første 6 års skolegang – ja sågar 7 år, når vi tæller jeres
børnehaveklasseår med.
7 år hvor der er sket rigtigt rigtig meget. Ikke alene er I blevet ældre,
større og højere – nej I har også lært og udviklet jer – blevet en del af
den dannelses- og uddannelsesproces, som I kun liger er begyndt på og
skal fortsætte med de kommende år.
I bliver mere og mere jer. Danner personlighed, har og udviser værdier
og holdninger. Vi har ledt jer på vej og I tager store spring i dette hver
især.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
I er en årgang, der har oplevet at blive sammenlagt med årgangen under jer. Således er i de senere år blevet undervist som en
samlæst klasse. Jeg kan forestille mig, at det gav udfordringer og tilvænning til en start, men som jeg har kendt jeres klasse de sidste godt 2 år,
har I haft en velfungerende klasse.
Jeg er sikker på, at I ved denne proces har lært meget omkring venskaber, tålmodighed, accept, respekt mm. Alt sammen noget; I kan tage
med videre i jeres liv. For senere i jeres uddannelsesforløb vil I også opleve, at I kan komme i klasse med andre, der er enten lidt ældre eller
yngre end jer, fx alt efter om man tager på efterskole, afslutter folkeskolen med 9. eller 10. klasse.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Det sidste skoleår har I været de ældste, dem der skulle på lejrskole,
dem der skulle stå for Skolepatruljen, legepatruljen, der lavede diskotek
til skolefesten og ikke mindst dem, der i aften kan sove på skolen og
have sidste skoledag i morgen.
Alle disse områder og arbejdsopgaver har I klaret i fin stil. Med stor ansvarlighed og ordentlighed. Vi glæder os naturligvis derfor også alle til
sidste skoledag i morgen.
Noget vi vil huske jer for er jeres bidrag ind i fællesskabet - hvordan I
med stor energi og forståelse for andre og ikke mindst yngre elever og
klasser har taget hensyn, taget jer af og draget omsorg for andre.
Således har jeg oplevet følgende:
I står foran klassen, venter på vikaren, klar til håndhilsning. Et tvillingepar kommer med flødeboller hen over skolegården og I spørger mig,
har de fødselsdag. Jeg siger ja, hvorefter I spontant bryder ud i fødselsdagssang for dem begge, mens de går ind i deres klasse. Det luner og
viser så meget om jer J
En anden epsiode er, når I trøster og bekymrer jer om de små i skolegården. I er ikke de dumme store, de små er bange for. I bidrager positivt ind i fællesskabet og tager ansvar – også når I ikke helt kan se mening med håndhilsning, spørger mig til det og jeg siger, Det vil jeg bede
jer om, og jeg forventer det. Så følger I op og jeg ved, at jeg kan regne
med jer.
Så kære 6. årg. Tak for jer – med jeres tilgang til livet samt sunde værdier er jeg sikker på, I vil klare det godt.
Også en stor tak til alle jer forældre og for samarbejdet. Vi håber, I alle
vil kigge forbi en gang imellem og følge med i Holmeå Børnecenter.
Ikke mindst håber vi på jeres besøg til vores indvielse d. 30. august. Vi
glæder os til at se jer igen.
Rita Baagø Thomsen
Børnecenterleder
Holmeå Børnecenter.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang august & september 2019.
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787
Onsdag den 7. august kl. 14.00 – 16.00
Vi starter op igen som sædvanlig med en tur til Oplevelsesskoven,
hvor kaffekurven og lidt motion/leg venter.
Onsdag den 14. august kl. 13.00 – 16.30
I Vejle ligger Økolariet – et oplevelsescenter om klima, miljø, energi,
opfindelser, mere liv i haven m.m. Et spændende sted at besøge. Vi
har kaffekurven med.
Tilmelding senest mandag den 12. august. Pris 50 kr.
Onsdag den 21. august.
Ingen arrangement, vi er på ferietur til Sæby.
Onsdag den 28. august kl. 13.00 – 16.30
Falck i Esbjerg. Vi kører til Esbjerg Falckstation, hvor Jakob Jensen
her fra Lindknud vil vise os rundt og fortælle om arbejde og dagligdag på en Falckstation.
Tilmelding senest mandag den 26. august. Pris 50 kr.
Onsdag den 4. september kl. 14.00 – 16.00
Udespilledag. Vi fejrer petanquebanen er blevet shinet op igen. Lidt sent
måske at fejre - men bedre sent end aldrig. Vi spiller både petanque og andre havespil, og kaffen er udvidet med lagkage.
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Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

Gratis rådgivning.
Altid frisk med en god pris.
Forhandler af:
produkter fra Dyrup og Nordsjö.
Medlem af Malernes Garantiordning.

Malerfirmaet DOFAM Farver

v/Peder Andersen
Donslundvej 11, Donslund - 7250 Hejnsvig.

Tlf.nr. 23460430

dofam@yahoo.dk - http://www.dofamfarver.dk/
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PRÆMIESPIL
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
08.08.19
15.08.19
16.08.19
16.08.19
17.08.19
21.08.19
30.08.19
11.09.19
14.09.19
18.09.19

Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 15.30 Kartoffelfestivallen starter
Kl. 16.30 Gospelgudstjeneste i Krohaven, kaffe kl. 16.00
Kl. 18.00 Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )
Kl. 11.00 Kæmpe kartoffelevent
18.30 Tur til Edith´s have i Billund. Arr. Husholdningsforeningen
Kl. 12-15 Åbent hus, Holmeå Børnecenter, Hovborgvej 1, Lindknud
Kl. 19.00 Opstart Folkedans, i gynmastiksalen på Holmeåskolen i
Lindknud. Arr: Holmeådalens Folkedansere.
Kl. 14.00 10 års jubilæum i Hovborg Fitness
Kl. 19.00 Lokalarkivet, 25-års jubilæum og stiftende generalforsamling.

19.09.19
08.10.19
09.10.19
05.11.19
22.04.20

Kl. 19.30 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, Den danske salmedue
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke, Karen Lisbeth og Holger Hansen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor

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
2019
Torsdag d. 22. aug.
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 36
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
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

Sommerperioden dog

7:30 – 19:00

7:30 – 19:45

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

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