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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Jeanette Hagen 5044 9605 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

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 19. august 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
Formand : Charlotte Korntved 2810 9399  
Næstformand  : Mads Kristensen 6175 4613 
Sekretær  : Nella Benedictus 
  : Tore Moesgaard Nielsen  
 
  

   Nr. 6                   42. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Deltagere ved LAN-party, i nye flotte t-
shirts ( foto: Thomas Matthesen ) 

https://www.facebook.com/tore.m.nielsen


4 

NYT FRA HUIF 

Sommeren er over os og inden vi ser os om, er hverdagen på retur. Og 

endelig ser det ud til, at Corona tillader os at håbe på en mere normal 

hverdag igen. Jeg tror, jeg taler på manges vegne, når jeg siger vi glæ-

der os. Udsigten til igen at være sammen, afholde arrangementer og 

bestemt ikke mindst – forhåbentligt – at få gang i alle HUIF’s aktiviteter 

igen – det er noget der giver smil på læben. 

I en noget forsinket udgave afholdte vi generalforsamling d 27/5, og da 

Thomas Matthesen og Tina Jønsson ikke ønskede at genopstille fik vi to 

nye medlemmer i forretningsudvalget; Tore Moesgaard Nielsen og Nel-

la Rinzema Benedictus. Begge er yderst velkendte ansigter her i byen, 

og det er en fornøjelse at have dem med på holdet. Tore, som er født 

og opvokset i Hovborg, bor i dag i byen med sin kone og deres to børn. 

Til daglig er han selvstændig, hvor han udfører bule-opretning i auto-

branchen/montør. Tore er allerede aktiv, og vi kender han i forvejen 

som instruktør i fitness og medlem af byfestudvalget – og nu også for-

retningsudvalget. Nella, som har boet i Hovborg i snart 25 år, er selv 53 

år, gift, har to børn og et dejligt barnebarn. Nella arbejder som social-

pædagog på Forsorgshjemmet i Esbjerg, og er efter færdiggørelse af sin 

uddannelse klar til at tage sin tørn i HUIF. Stort velkommen til dem beg-

ge to.  

Det betyder også at Thomas har overdraget formandsposten. Thomas 

modtog en kurv for sin flotte indsats igennem tiden. Der skal selvfølge- 
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NYT FRA HUIF 

lig også lyde en tak til Tina, for hendes indsats og engagement i HUIF. 

Forretningsudvalget har således konstitueret sig som nedenstående: 

Formand: Charlotte Jacobsen Korntved 
Næstformand: Mads Thinggaard Kristensen 
Sekretær: Nella Rinzema Benedictus 
Medlem: Tore Moesgaard Nielsen 

Selvom Corona stadig er en reali-

tet, er der flere af HUIF’s aktiviteter 

og tilbud der er og har været i gang 

siden åbningerne har tilladt det. 

Det er således lykkedes at afholde 

LAN-arrangement. Et arrangement 

på tværs af landsbyerne i Hærvejs-

klyngen, som endnu engang var en 

succes – se mere herom andet-

steds i bladet. Der planlægges des-

uden også på livet løs til efteråret. 

Spændende tiltag venter os alle; 

kom og vær sammen med hinan-

den til koncert med Peter Ebber-

feld med band fredag d 27/8 – også 

dette er der mere om andetsteds i 

bladet. 

Fortsat god sommer. 

Charlotte Korntved  
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NYT FRA HUIF 

LAN ARRANGEMENT  

I den forgangne perioden har der være LAN arrangement i Hovborg. 

Endelig var der åbnet op, så 

corona tillod et arrangement 

som dette. Da vi afholdte LAN 

arrangementet som en del af 

et E-sportsprojekt med Hær-

vejsklyngen, ville vi rigtig gerne 

nå et arrangement inden som-

merferien. Arrangementet fo-

regik i Huset Hovborg fra fre-

dag den 18. juni kl. 16 til lør-

dag den 19. juni kl. 16. Tiden bevirkede nok at der allerede var nogen 

der var på camping m.v. dermed var der ikke helt så mange deltager 

som der har været tidligere, men for de som deltog, var det en succes, 

så med vejret og tidspunktet taget i betragtning, er vi rigtig godt tilfred-

se med opbakningen.  

Der deltog 31 børn fra området, Hovborg, Lindknud og Gjerndrup, ud 

over gamertemaet var der også fysiske aktiviteter, som fri leg, herunder 

tennis, fodbold og pick-

leball. 

Alle børn der deltog fik 

udleveret en T-shirt med 

tryk ( se forsiden ), som 

også er indkøbt igennem 

projektet med Hærvejs-

klyngen.     

Thomas Matthesen 



8 

NYT FRA HUIF 

HUIF præsenterer musik på stadion.  

Fredag d. 27. august arrangeres der en koncert med Peter Eb-

berfeld med band, som spiller alle de glade Spar2 sange samt 

andre gode gamle hits.  

Der er brug en hyggedag hvor vi mødes med respekt og fester 

sammen. Dørene åbnes kl. 18.00, der vil være mulighed for 

køb af mad og drikke.  

Prisen for denne event er kun 175 kr. pr. billet som sælges 

lørdag d. 31. juli fra kl. 10 - 14 på Hovborg stadion. Derefter 

sælges de på billetten.dk  

Velmødt til en kanon koncert med hygge og fed musik.  

Mad og drikke må ikke medbringes. 
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LGU & HUIF 

Ønsker alle konfirmander hjertelig tillykke  
med konfirmationen. 

 
 Lindknud kirke d. 5 september 

 

 Hovborg kirke d. 12 september 
 

 Håber i får en dejlig dag, og fremtiden byder jer alt 
hvad i kunne ønske jer.  

 

HJERTELIG TILLYKKE 



10 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

PRÆMIESPIL 
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VENNEFORENINGEN 

Kagebagere søges: 
  

I forbindelse med Kartoffel festivalen den 18. – 21. august mangler vi 

nogle friske bagere til at bage ” kartoffelkager” - Man kan evt. søge op-

skrifter på Google. 

 

Ring til Susanne på tlf. 21 62 18 73 eller til Karin på tlf. 26 73 83 44 for 

yderligere oplysninger, tilmelding og evt. at få opskrifter. 

  

Med venlig hilsen 

Husets Venneforening 
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PRÆMIESPIL 



17 



18 



19 

Kartoffelfestivalen vender tilbage i fysisk kartoffelform 

Den 18- 21. august er der igen Vejen Kartoffelfestival i 

Hovborg. Arrangørerne har flere nye tiltag på programmet, og glæder 

sig til at afholde en fysisk festival efter at måtte gå online i 2020. 
 

Sidste år blev den fysiske festival blev aflyst, og i stedet arrangerede vi 

flere og mindre events igennem august, som hver satte fokus på kar-

toflen. Disse events havde vi god succes med, og derfor har vi taget 

dem med til i år som frontløber for lørdagens festival, fortæller Benny 

Jensen, styregruppemedlem for Vejen Kartoffelfestival i Hovborg. 
 

Tre spisesteder i Vejen Kommune er med til at sætte fokus på kartofler-

ne i uge 32 og 33, hvor de hver dag tilbyder en kartoffelret på menuen: 

så vil du smage kartoflen på mange måder? Så tag et besøg på enten 

Hovborg Kro – Vejen Sportscenter eller Restaurant Herregårdskælderen 

– deltag samtidig i en kartoffelkonkurrence – spis kartofler og vind! 
 

Programmet til årets Kartoffelfestival i Hovborg starter med erhvervs-

konference om onsdagen for fødevareerhvervet i Vejen Kommune. 

Torsdag d. 19. august byder på ølsmagning med Hyldals Bryghus, hvor 

du som den første kan smage ÅRETS kartoffeløl. Fredag er der lokale 

aktiviteter i Hovborg og Restaurant Herregårdskælderen syd for Brørup 

inviterer til Kartoffelmenu, en aften, hvor kokken Preben Madsen 

sætter fokus på kartoflen! 
 

 

KARTOFFELFESTIVAL 
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Lørdagen byder på lang række af kartoffelrelaterede events, kartoffel-

udstillere og foredrag både for store og små og dem midt imellem i Hov-

borg – bl.a. gratis foredrag med Anne Hjernøe, kokkeelev konkurrence, 

foredrag om kartoflens historie med Christian Rasmussen museumin-

spektør fra Museum Sønderskov. For børn har vi kartoffel 7-kamp og 

konkurrence i digitalt kartoffelspil.  
 

Så vil du være med til at sætte fokus på kartoflen? – så ses vi i dagene 

18-21. august 2021 i Hovborg.  

Se mere på Vejen Kartoffelfestival i Hovborg hjemmeside og facebook-

side for at følge med i alle events.  

KARTOFFELFESTIVAL 
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Formandens klumme         

Sommeren, sommerferien og sportsommeren er godt i gang i Danmark 

og i Hovborg. EM i fodbold og Tour de France har været store begiven-

heder for fansene og nu er de Olympiske Lege i Tokyo i gang.  

Meget tættere på hjemmet er der også sket mange ting siden sidst. Be-

styrelse i Hovborg Brugsforening fandt og ansatte en ny uddeler til Dag-

li’Brugsen. Den nye Uddeler er et kendt ansigt i byen. Det er med stor 

glæde at kunne fortælle at Heino Pedersen er vores nye uddeler. Vel-

kommen tilbage, Heino!  

Bestyrelse ser frem til det fortsatte sammenarbejde, og til at tage næste 

skridt i Brugens udvikling. Vi ønsker at være det fortrukne indkøbssted 

for indbyggere, turister og virksomheder i Hovborg. Derfor vil vi gerne 

høre fra jer, vores kære kunder, hvordan vi kan gøre Dagli’Brugsen end-

nu bedre. Så sig til – til uddeleren, personale eller bestyrelse – hvad i 

mangler eller ønsker.  

I slutning af juni fik vi opsat vores nye 

kompressor samme sted som den gam-

le.  

Nu er det muligt igen at få luft til dæk-

kene og sikre at man kører med den 

rigtige dæktryk. Og som tidligere… ko-

ster det ingenting ☺ 
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Snart er det tid til Brugens Grillfest. Efter sidste års påtvungne aflys-

ning, holder vi den igen fredag den 20. august kl. 18,00. Vi inviterer alle 

til en hyggelig aften i teltet på hjørnegrunden. Som festens navn anty-

der, er der selvfølgelig grillmad (pølser) med brød og kartoffelsalat. Vi 

sørger også at man kan slukke tørsten med øl, vin, sodavand og vand.  

 

John B. Band sørger for feststemningen. Som de selv siger er de mest 

kendte for deres fortolkning af John Mogensens og Bamses Venners 

sange, men spiller også meget andet danse-egnet musik.  

Vi håber at det bliver en dejlig aften og at se mange af jer i teltet og må-

ske også på dansegulvet. Så puds danseskoene og mød op… 

 

På vegne af hele bestyrelsen 

Edwin van Kouwen 
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FORNYELSE I HUSHOLDNINGSFORENINGEN. 

Nu Danmark har lukket op og vi kan mødes til hyggeligt samvær, børn, 

unge og ældre. Opfordre vi vores medlemmer til at komme med nye 

ideer og tiltag. 

Da vi gerne vil følge med tiden har vi brug for at høre Jeres forventnin-

ger til foreningen og dennes fremtid. 

Der er brug for opbakning omkring vores forening.  

Samtidig har vi brug for nye kræfter i bestyrelsen. 

Har dette din interesse kan du kontakte Jytte Ehmsen på følgende tele-

fonnummer: 21 39 60 77. 

 

Vi håber at se så mange som muligt til vores  

ekstraordinære generalforsamling.  
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

TIRSDAG D. 17. AUGUST KL. 19. I HUSET. 

 

Dagsorden:  

• Valg af dirigent. 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

  Pia Andersen. (på valg) 

  Jytte Ehmsen. (på valg) 

  Inger Sørensen. (Genopstiller ikke) 

•  Valg af suppleanter. 

 Lene Iversen. (Genopstiller ikke) 

 Ingse Jørgensen. (på valg) 

• Eventuelt. 

 

Foreningen er vært med en kop kaffe. 
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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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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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Hovborg har fået evighedstræ nummer 123. 
 

På landsplan har Danmarks Naturfredningsforening i alt udpeget og 
mærket 123 evighedstræer, og 9 af dem finder man forskellige steder i 

Vejen kommune. Det er 
typisk meget gamle træer 
der står frit i en park eller 
lignende, ikke i en skov.                
Hovborgs træ står på kyst 
til kyst stien neden for 
Kroskoven. Det blev indviet 
ved en lille ceremoni den 7. 
juli i forbindelse med den 
første af de guidede ture. 
Det er kommunen der ejer 
jorden træet står på, derfor 
var det en repræsentant for 
kommunen der var herude 
og modtog det medfølgen-
de diplom fra  
Naturfredningsforeningen. 
Mogens Kjær Poulsen holdt 
en lille tale for træet og der 
blev sat et lille fint skilt på 
det gamle piletræ. Borger-

foreningen gav en glas champagne for at markere begivenheden.  
 

Sct aften blev en rigtig dejlig aften i kroens have, hvor Søren og Tony 
gav en lille koncert før bålet blev tændt. Der deltog godt 100, det var 
dejligt. 
 

Vores næste projekt er en bustur til Bornholm i anledning af forenin-
gens 110 års jubilæum. Vi får tre hele dagen på den herlige ø, hvor vi 
kommer til at opleve en masse spændende, ikke kun det man normalt 
ser på en turisttur til Bornholm, vi har fundet nogle små steder med en  

BORGERFORENINGEN 
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BORGERFORENINGEN 

spændene historie og vi kommer til at høre en masse om de underjordi-
ske der bor i høje på øen og som gennem tiderne har spillet en rolle for 
øens befolkning. Vi får også fortalt skrøner og kommer til at høre om 
det, der rører sig på øen lige nu. På veje derover besøger vi Dagrofa i 
Ringsted hvor Noa vil fortælle om sit spændende arbejde, som chefkon-
sulent. Se omtale af turen andet steds i bladet. Vi håber mange vil med 

her fra Hovborg, så meld jer endelig hurtigt til.  
 

De tre guidede ture vi havde planlagt i sommerferie er nu alle afviklet. 
Vi planlægger en enkelt tur mere, nemlig en tur rundt i byen med Poul 
der vil fortælle om byen før i tiden. Det bliver torsdag den 2. septem-
ber kl. 19.30. Der startes fra kroens parkeringsplads.   
 
Generalforsamling i Borgerforeningen afholdes torsdag den 2. septem-
ber kl. 19.00 – 19.30 på Hovborg Kro Dagsorden ifølge vedtægter. 
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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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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 

1. Friluftsgudstjeneste kl. 13.30 på plænen ved Lindknud Kirke. 
 
2. Gospelgudstjeneste kl. 16.30 i krohaven i Hovborg. Vi begynder med 
kaffe kl. 16.00.  
Tag evt. et tæppe med. I tilfælde af dårligt vejr, bliver gudstjenesten 
afholdt i Hovborg Kirke. 
 
* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 
DK: Dorte Kirkegaard 
AJ: Anna Jensen 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

8-8-21 10. s. e. trinitatis 9.00 AJ   

15-8-21 11. s. e. trinitatis 
  

  13.30 DK1 
Friluftsgudstje-

neste 

20-8-21 Gospelgudstjeneste 
i Krohaven 

16.30 DK2 
Gospelgudstje-

neste* 

  

22-8-21 12. s. e. trinitatis   10.30 DK 

29-8-21 13. s. e. trinitatis 10.30 DK 9.00 DK 

5-9-21 14. s. e. trinitatis 
  

  10.00 DK 
Konfirmation 

12-5-21 15. s. e. trinitatis 10.00 DK 
Konfirmation 

  

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

Konfirmation i september! 
 
Årets konfirmationer bliver afholdt i september pga. corona, og konfir-
manderne glæder sig. 
 
Konfirmation i Lindknud Kirke, den 5. september 2021 kl. 10.00: 
 

 Caroline Hjelmager  
 Freja Lund Otzen  
 Lærke Damgaard Frandsen 
 Oliver Rasmussen 
 Valdemar Schou Petersen 
 
Konfirmation i Hovborg Kirke, den 12. september 2021 kl. 10.00: 
 

 Aron Ravn Georgsson 
 Christian Bonde Sundorf Romme 
 Louise Nørager Matthesen 
 Philip Greve Mosevang Pedersen  
 Tobias Hedegaard Olesen  
 
Telegrammer: 
Kan puttes i postkassen i ugen op til konfirmationen eller afleveres på 
dagen om formiddagen på graverkontoret fra kl. 8.00. 
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HOVBORG KIRKE 

Det er sommer, det er sol og det er sønda’. 
Alle hjerter er så glade og fri 
 

Kan I huske sangen fra ”Far til fire”? En glad sang, og man kan næsten 
ikke undgå at komme i godt humør, når man hører den. Det er ikke en 
sang, jeg er kommet til at tænke på under nedlukningen, men her forle-
den dukkede den op igen. Det er jo blevet sommer, og vi har den glæde 
at kunne nyde solskinnet i perioder, og så er det også som om, vi er ved 
at få vores frihed tilbage. Flere og flere restriktioner bliver lempet. Det 
er en befrielse. 
Kristendommen handler også om frihed og befrielse. Når man er kri-
sten, er man fri, fordi man ved, at uanset hvad der sker, så er man i 
Guds hænder. Derfor kan man faktisk altid være tryg. Man er også fri, 
fordi man ikke behøver at være tynget af samvittighed, hvis man har 
fejlet, fordi man ved, at Gud tilgiver. Man er faktisk på forhånd tilgivet, 
fordi Gud elsker alle mennesker – endnu mere end vi forældre elsker 
vores børn. Det er der også en kæmpe frihed i.   
Coronatiden har været lig med ufrihed, og jeg er nok ikke den eneste, 
der nok primært har tænkt på de negative konsekvenser af nedluknin-
gen. Men der har jo også været noget positivt, i hvert fald for mig. Jeg 
har lært noget, og jeg vil komme med et eksempel fra konfirmandun-
dervisningen. For det, der begyndte med at være noget, vi var nødt til – 
at være udenfor – det blev noget, vi valgte til, da vi faktisk ikke behøve-
de det længere. Vi har gået ture og sunget udenfor og haft gudstjene-
ster i haven. Vi har også haft bål i haven, og konfirmanderne har tegnet 
kristne symboler med kridt på vores terrasse. Vi har fået øjnene op for, 
at der er flere muligheder, og det har givet en form for frihed, som ikke 
behøver at forsvinde med corona.  

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

KOR-Workshop for alle I Hovborg Kirke 
 

Kom og syng dig glad sammen med Ungdomskoret  

Torsdag d. 19. August kl. 18.30 – 20.30 

 

Vi skal synge både  

”Time og dag og uge”, ” 

”Spænd over os dit Himmelsejl”,  

”Du kom til vor runde Jord”  

 

og lære et par enkle gospelnumre, 

 som skal synges fredag d. 20. august 2021 i 

 Krohaven ved Gospel/Friluftsgudstjenesten. 

 

 

Alle er velkommen til at komme og synge med:  

både ældre, voksen og børn fra 4. klasse. 

Tage din nabo, forælder eller barn under armen og få en god musi-

kalsk oplevelse sammen. 

 

Tilmelding til Anne-Katrine pr. sms til 61773708 eller  

på mail: organisthl@gmail.com inden d. 16/8-21 

mailto:organisthl@gmail.com
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HOVBORG KIRKE 

Friluftgudstjeneste i Krohaven d. 20. august 2021 

Kaffe kl. 16.00 

Gudstjeneste kl. 16.30 

 

ved Sognepræst  

Dorte Kirkegaard i Hovborg og Lindknud kirker, 

og organist og korleder ved Hovborg og Lindknud Kirker  

Anne-Katrine Højgaard Johansen. 

 

Venlig hilsen Hovborg Menighedsråd 
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Turneringen er nu slut. Alle tre hold fik en middel placering. 

Vores hold i 1 division sluttede på en 4 plads, de 2 andre hold 

i serie 2 sluttede på 3 pladsen. En ok slutning på turneringen. 

Coronaen har ikke gjort den store forskel for os, med 600 km2 

til 8 spillere har vi ikke haft problemer med at holde afstan-

den.  

Der trænes fortsat hver tirsdag og torsdag kl. 18,00 så hvis 

der er nogen der har lyst til at være med er de hjertelig vel-

kommen. 

KROCKET 
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Smuk blomstereng ved regnvandssøen på Holmeåvænget. 

Guidet tur i byen, hvor evighedstræ nr. 123 bla. skulle mærkes. 
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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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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 formålet 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 medie med tilknytning til 

Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og institutio-

ner i fortid og nutid.” 

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

medlemsskab, aflevere arkivalier, billeder osv., bakke op om arrange-

menter og andet, som arkivet afholder. 

Medlemskab for 2021 koster 75 kr. pr husstand / 40 kr. for enlige. 

Betaling til kasserer Poul Henrik Bruun . Meget gerne via 

Bankoverførsel : 6233  - 001 52 92660 eller Mobilpay : nr. 28156283   

(Husk at skrive medlemskab af arkivet) 

Vi håber, du vil være medlem!! 

Vort 1. arrangement efter coronanedlukningen er torsdag den 16. sep-

tember. Læs mere i næste nummer af HUIF-bladet 

På arkivets vegne 

Poul Hansen  

 

LOKALARKIVET 
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PETANQUE 

Det ser desværre ikke ud til at der er nogen der bruger petan-

que banerne. Er der nogen der har planer om opstart igen ?

Eller evt. har forslag til hvad banerne ellers kan bruges til hø-

rer vi gerne fra jer.  

Erik Hansen 
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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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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  august 2021   
Program fra Brugergruppen aug 2021 75388009/20433787                                             
 

Onsdag den 4. august  kl. 14.00 – 16.00                   
Goddag igen efter sommerpausen. Vi mødes vanen tro ved bålhuset i 
Oplevelsesskoven til snak, lidt leg og kaffekurv. 
 

Onsdag den 11. august kl. 13.30 – 16.15  
Hjertestien i Hejnsvig.  Vi går den smukke tur rundt om Hejnsvig. Her 
møder vi eng, skov med sø og gamle gravhøje. Hele turen er 4,8 km 
men vi deler os i to hold, så det er muligt at gå hele ruten eller en halv 
tur. Kaffekurven er med.                                                                                   
Tilmelding senest mandag den 9. august. Pris 30 kr.   
 

Onsdag den 18. august kl. 14.00 -  16.00                          
Krolfturnering på Knudsmindevej med efterfølgende kaffe.     
 

Onsdag den 25. august  kl. 10.00 – 16.30                               
Klægager ”Den gamle Digegreves Gård”. Gården blev i 2017 kåret som 
Danmarks smukkeste bondegård. Vi skal høre om gården og have en 
rundvisning. Christian, der fortæller, er 6. generation på stedet. Vi får 
serveret  to retter god hverdags-
mad på gården og bagefter kører 
vi  en tur i området og hører om 
Marsken. På hjemturen holder vi 
en lille pause med vores med-
bragte kaffekurv.                                                                                                             
Tilmelding senest mandag den 
23. august.                                          
Pris 200 kr. for hele dagen: kør-
sel, mad, kaffe og kaffe og fortælling. 
 

Onsdag den 1. september kl. 14.00 – 16.00                    
Vi må synge sammen igen. Ellinor Jensen fra Øster Lindet og hendes 
mand Flemming kommer og holder sangtime med os. Ellinor spiller og 
fortæller og Flemming synger for. Glæd jer til en rigtig hyggelig efter-
middag. 
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AKTIVITETSKALENDER 

11.08.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
17.08.21 19.00 Ekstraordinær generalforsamling husholdningsforeningen 
18-21.08.21 Kartoffelfestival 
20.08.21 16.30 Frilufts gudstjeneste i Krohaven. Kl. 16.00 kaffe 
20.08.21 18.00 Grill og musik med John B. Band. Arr. Brugsen. 
27.08.21 Koncert med Peter Ebberfelt på stadion. Arr. HUIF 
02.09.21 Kl. 19.00 Generalforsamling Borgerforeningen, på Kroen 
05.09.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
12.09.21 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
07.09.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
15.09.21 Kl. 19.00 Folkedans Holmeåskolen i Lindknud. Holmeå Folkedansere 

13.10.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
09.11.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
09.12.21    Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
 
 
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 

2021 
 

Torsdag d. 19. aug. Blad udkommer i uge 35 

Torsdag d. 23. sept. Blad udkommer i uge 40 

Torsdag d. 21. okt. Blad udkommer i uge 44 

Torsdag d. 18. nov. 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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 
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