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Åbent alle dage

7:30 – 19:00

Din lokale service butik
Vi støtter lokalt

Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk
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Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
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Redaktion
: Randi Boisen
4021 6461
Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 18. august
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

Stof til bladet bedes så vidt muligt
sendt på e-mail til:
HUIF.blad@gmail.com

Forsidebillede:

Årets modtager af HOV-HOV potten, Tore Moesgaard Nielsen, sammen med HUIF´s ”formand” Charlotte Korntved.

3

NYT FRA HUIF
Den danske sommer har igen vist sig fra alle sine sider. Heldigvis bød
det på rigtig godt vejr i uge 26, hvor rigtig mange børn startede deres
sommerferie og hvor vi endelig kunne afholde byfest igen. Dette års
program mindede på rigtig mange måder om det program vi så i 2019,
som var sidste gang vi holdte byfest. Der er lagt vægt på at ramme
bredt, så vi kan ramme så manges interesser som muligt – samtidigt
med at det bagvedliggende enorme arbejde skal hænge sammen.

Byfest-ugen startede således om onsdagen til MC og veteranbiltræf.
Ikke mindre end 724 personer havde på de sociale medier vist interesse
for dette træf, og med høj sol og sommer var pladsen også rigtig godt
besøgt. Der blev kigget på MC og biler, børnene legede på hoppeborgene, baren sørgede for drikkevarer og der var lækker is fra is-bilen og
mad fra både pølsevogn og grill – som
alt sammen dannede rammer for en
rigtig god stemning.
Så selvom jeg ikke
har tal på hvor mange der kom, var det
igen en bragende
succes og en helt
fantastisk start på
byfesten.
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NYT FRA HUIF
Torsdag var vi klar igen og endnu engang blev der afholdt Sparkronløbet. Mere end 200 deltog i løbet, som for mange af deltagerne var en
meget varm oplevelse. Der var ikke en sky på himlen, og solen sørgede

for at også vi andre fik sved på panden. Efter løbet var der et stort og
lækkert pølsebord, ligesom der var præmier for de mange flotte præstationer til løbet. Baren var selvfølgelig åben og hoppeborgene igen
pustet op.
Fredag var pladsen og Hovborg værter for fodboldturnering. Jeg er sikker på at spillerne her var taknemmelige for at solen var lidt mindre
fremme. Og selvfølgelig også at baren var åben og grillen tændt. Der var
i hvert fald ingen tvivl om at der var en festlig stemning med masser af
samvær og hygge.
Lørdag var der igen fodbold på programmet. Der var både DGI børnefodbold og gade/familie fodbold fra formiddagen. Og vi kunne ikke
komme i tanke om et bedre tidspunkt at overrække Mie Johansen Fonden end her. Den gik til Susan og Jesper Housmann, som alle med et
indblik i børnefodbold ved hvem er. I kan læse mere herom senere. Fra
klokken 17 var der forfest på pladsen med LIVE musik fra Steffen og Daniel. Humøret var allerede her højt, og ligeså var danseskoene der fandt
vej til både bænke og borde. Fællessang og skål på bænkene foran teltet.
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF

6

NYT FRA HUIF
Klokken 19 rykkede festen indenfor, og menuen bestod af helstegt
pattegris med salat, flute og to slags kartofler. Baren var toptunet og
sørgede for lækre
drinks. Umiddelbart
efter maden overrakte vi dette års HOVHOV POTTEN, som
blev givet til Tore
Moesgaard Nielsen.
Også dette kan i læse
mere om senere. Herefter spillede KONKURS op til fest og dans, og dansegulvet blev flittigt brugt hele aftenen. Endnu en dag og aften præget
af rigtig god stemning og godt humør.
Ovenpå en så vellykket og velbesøgt byfest skal der lyde en KÆMPE tak
til byfestudvalget for deres enorme arbejde og engagement. Der skal
også lyde en stor tak til alle vores sponsorer. Tak for hjælpen med lotteri. Tak til alle hjælpere og frivillige. Tak til alle deltagere. Byfesten havde
ikke været muligt, hvis vi manglede bare et af leddene.
Jeg ved at byfestudvalget er åbent overfor konstruktiv feedback, gode
ideer, nye medlemmer og andre relevante henvendelser. Så tøv ikke
med at tage fat i dem, hvis du kan byde ind med noget. Ligeledes er du
velkommen til allerede nu at skrive dig op som mulig frivillig hjælper til
næste år, så udvalget har en chance for at få fat i jer, der har lyst til at
hjælpe såfremt tiden tillader det.

Som jeg også nævnte til byfesten mangler vi også stadig et medlem i
forretningsudvalget. Der er helt uforpligtende at tage fat i mig, så jeg
kan fortælle om vores arbejde. Jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du går
med overvejelser om at blive en del af HUIF.
Ellers håber jeg vi ses til kartoffelfestivalen, som er lige om hjørnet og
finder sted d 18-20 august.
Mvh
Charlotte
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NYT FRA HUIF
Tore Moesgaard Nielsen blev dette års modtager af HOV HOV POTTEN.
Og faktisk tror jeg at han var den sidste til at gætte det. Den jubel, de
klapsalver og den piften der var i teltet allerede inde jeg sagde hans
navn var ved at løfte taget på teltet – det var en fed følelse at modtage
den opbakning og den anerkendelse af Tore. Tore selv var overbevist om at han allerede vidste hvem der var modtageren, for
det havde vi jo afholdt møde om. Men mødet varede lidt længere end Tore vidste, da
vi lige skulle have detaljerne på plads.
Der var flere velbegrundede indstillingerne
og det har været en fornøjelse at læse hver
og én. Valget faldt på Tore af flere årsager.
I rigtig mange år har Tore bidraget til HUIF.
Jeg er sikker på at han har lagt flere timer
og kræfter i HUIF end jeg overhovedet kan
forestille mig. Og faktisk er det ikke kun
ham selv, men også hans familie – hans kone og børn. Tore har gennem årene vist en
evne til at planlægge, strukturere og effektuere tiltag som fx i forbindelse med byfesten. Og lige netop byfesten
har han taget aktiv del i længe.
Udover byfestudvalget blev Tore også valgt ind i forretningsudvalget
sidste år, og også her er der ingen tvivl om at han tager sin tørn. Det er
et frisk pust med nye engagerede medlemmer. Tore investerer ikke kun
sin tid i HUIF. Han har en mening, han tør sige og han handler altid med
både forening og lokalområdet for øje.
Og som om det ikke var nok, så hjælper Tore også alle de steder hvor
han kan komme til. Han har fx hjulpet med at lave flagvognen og bruges
til flagalleen. Han smiler alle steder han kommer, og er altid klar med en
positiv kommentar. Jeg er faktisk ret sikker på at det er nogle af mange
grunde til at det er så tydeligt at han er en afholdt person.
Jeg er slet ikke i tvivl om at vi kommer til at nyde hele familiens engagement i mange år i fremtiden og jeg ønsker Tore stort tillykke med modtagelsen af HOV HOV POTTEN 2022.
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NYT FRA HUIF
MIE JOHANSEN FONDEN:
Endelig blev det igen tid til at hylde en indsats, som gør en forskel for
HUIF.
Til de af jer der ikke ved det, blev fonden i sin tid stiftet for at hylde de
unge, der bidrog som frivillig for børn i foreningen. Udviklingen vil, at
der ikke længere er samme behov for unge fx hjælpetrænere, som der
var engang. Udgangspunktet er derfor at hylde en indsats, der gør en
forskel for børnene. Samtidig vil vi gerne takke vores sponsor Sparekassen Kronjylland, som med deres sponsorat sørger for at vi kan fastholde
denne tradition og hyldest.
Jesper og Susan Housmann blev modtagere af denne fond, fordi:
Deres indsats har i den
grad fokus på børnene. Det
er et tilbud til børn, som
rigtig mange børn deltager
i og det er med stor glæde.
Faktisk er det så populært
at også vore naboer i Lindknud er med. Og sådan en
indsats kræver selvfølgelig
mere end en person bag,
hvorfor der ikke var nogen
tvivl om at begge og deres
fælles indsats skulle fremhæves.
Jesper og Susan har siden efteråret 2020 vist stor interesse og engagement i sporten og for børnene. De er aktive både inde og ude, og på
trods af corona-nedlukninger er der nu fuld gang i træningen. Der er
fast træning hver uge med flere årgange, der er kampe og øvrige aktiviteter – og børnene fortæller stolt om deres oplevelser med disse to ildsjæle i spidsen.
Børnefodbold ville ikke være det samme uden deres to trænere, og det
var også helt tydeligt at se og mærke engagementet og glæden ved både børnene og sporten under lørdagens fodbold-arrangementer. Stort
tillykke og tak til Susan og Jesper.
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Bestyrelsens klumme
Sommeren er stadig over os. Det betyder at vi stadig nyder godt af de
mange turister, som ligger deres vej forbi Hovborg. Det er meget glædeligt i forhold til vores omsætning og vores alles interesse i at det går
godt for vores Dagli’ Brugs. Samtidig er det til stadighed altafgørende
for forretningens eksistens, at du benytter Brugsen.
Vi er stadig meget opmærksom på, at der er mangler i sortimentet. Især
frugt og grønt har haltet. Problemerne skyldes udelukkende et nyt ordresystem som COOP er ved at implementere. Det er desværre ikke gået gnidningsfrit og Betina har haft meget svært ved at være sikker på, at
få de rigtige varer hjem. Vi beklager de udfordringer det giver dig som
kunde, men heldigvis ser det ud til, at der er bedring på vej.
Tak for jeres forståelse og tålmodighed.
”Brugsens Barometer”
Vi har I bestyrelsen besluttet at give alle vores kunder et indblik i, hvordan det går for Brugsen.
Det har vi gjort i form af et barometer, som helt konkret viser, hvor
mange kr. pr. kunde der enten er omsat mere end budget – eller mindre budget.
Hver uge vil ”Brugsens Barometer” bliver opdateret og det giver dig et
øjebliksbillede af, om det går godt eller skidt. Typisk er det faktisk ikke
ret mange ekstra kr. pr. kunde der skal til, for at omsætningen er på det
rette niveau, men det er så pokkers vigtigt, for at bevare Brugsen.
”Brugsens Barometer” finder du lige inden for indgangen.
Grillfest 12. august kl. 18 – på Brugsens parkeringsplads
Bestyrelsen er atter klar med den årlige
grill-fest – og vi glæder os ☺!
Der er mulighed for at købe grillmad, øl,
vin og sodavand, samt forskellige snacks.
Vi har denne gang inviteres Harness til at
underholde. Harness er en af de mest
populære og efterspurgte skotsk/irske
orkestre i Danmark.
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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
12

Harness består af de to irske musikere Fergus Alan McElligott (bas, rytmeguitar og vokal) samt Ken Warner (guitar,
keyboard og vokal). Repertoiret er et mix af
pop/rock og skotsk/irsk folkemusik.
Vi håber at se rigtig mange af Hovborgs borgere og turister til en hyggelig sommeraften ved
byens førende dagligvareforretning.

Status / optælling af varer
Mandag d. 19. september er det igen tid at gøre status. Alle varer skal
tælles op.
Vi kan godt bruge hjælpende hænder i tidsrummet mellem kl. 08:00 –
18:00. Du behøver ikke kunne hjælpe hele dagen, men minimum 2 timer. Tilmelding til Betina i Brugsen.
Nye Åbningstider
Den 1. september ændrer vi Brugsens åbningstider til at være fra 7,30
til 18,00 hver dag. Vi skærer den sidste time væk hver aften, da vi her
ikke har en omsætning der står mål med omkostningerne. Vi håber på
forståelse for denne ændring.
På bestyrelsens vegne
Jimmi Johnsen
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TAK

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Bent Falk Magnussens
begravelse ved Hovborg kirke.
Tak for blomster, kranse og kærlige hilsener.
På familiens vegne
Emmy Magnussen
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KROCKET
Krocket Juli 2022.
Krocket turneringen er nu slut for i år. På grund af lands stævnen i DGI er det en måned før end normal.
Det blev hverken til op eller nedrykning. Alle hold sluttede nederst i tabellen. Vores bedste hold der spiller i M 1. Danmarks
bedste række sluttede på en 4 plads med 10 point. 2. holdet i
B 2 blev også nr. 4 med 14 point. Hold 3 der også spiller i B 2
sluttede på 5. og sidste pladsen med 4 point, men rykker ikke
ned da de lavere rækker kun er for nybegyndere.
Vi knokler dog ufortrøden videre.
Hvis der er nogen der har lyst til at være med trænes der hver
tirsdage og torsdage kl. 18,00 resten af året. Alle uanset alder
og køn er velkommen.
Erik Hansen
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HUSET
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VENNEFORENINGEN
Kagebagere søges:
I forbindelse med Kartoffel festivalen den 18. – 20. august
mangler vi nogle friske bagere til at bage ” kartoffelkager” Man kan evt. søge opskrifter på Google.
Ring til Susanne på tlf. 21 62 18 73 eller til Karin på tlf. 26 73
83 44 for yderligere oplysninger og evt. at få opskrifter.
Med venlig Hilsen
Husets Venneforening
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NYT FRA HUIF

Vi mangler igen frivillige hjælpere, denne gang er det
fredag d. 12. august, hvor vi skal hjælpe i baren ved
Lindknud byfest, - lige så vel som de hjalp da vi havde
byfest.
Kom frisk !!
Kontakt Mads Kristensen på 61 75 46 13 hurtigst mulig.
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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
7-8-22

Kirkedag
8. s. e. trinitatis

Lindknud Kirke
13.30 DK1
Friluftsgudstjeneste

16.30 DK2
Gospelgudstjeneste*

12-8-22

14-8-22
21-8-22
28-8-22

Hovborg Kirke

9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis

9.00 NN
10.30 SB
10.30 DK

1. Friluftsgudstjeneste den 7. august kl. 13.30 på plænen ved Lindknud
Kirke. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken.
2. Gospelgudstjeneste den 12. august i krohaven i Hovborg. Vi begynder med kaffe kl. 16.00. Kirkekoret medvirker ☺. I tilfælde af dårligt vejr
afholdes gudstjenesten i Hovborg Kirke.
* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten.
DK: Dorte Kirkegaard
SB: Sidsel Keibel Blom
NN: Det vides endnu ikke, hvem der er præst. Følg med på hjemmesiden.

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Sommerens Friluftsgudstjenester
Igen i år er der friluftsgudstjeneste i både Hovborg og Lindknud i august.
Den 7. august kl. 13.30 er der friluftsgudstjeneste på plænen lige uden
for Lindknud Kirke. Det bliver hyggeligt, og vi håber på at se rigtig mange! Alle er velkomne ☺
Den 12. august kl. 16.30 er der friluftsgudstjeneste i krohaven i Hovborg
– det er en gospelgudstjeneste, hvor kirkekoret medvirker. Vi begynder
med kaffe kl. 16.00.
Glæd jer til en festlig og anderledes gudstjeneste! Alle er velkomne ☺
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
GOSPEL-workshop for
ALLE i Hovborg Kirke
Kom og syng dig glad sammen med Ungdomskoret
Torsdag d. 11. august kl. 18.30 – 21.00
Vi skal synge både rytmiske salmer og lære et par enkle gospelnumre, som synges igen fredag d. 12. august
i Krohaven, hvor vi mødes kl. 15.00.
Alle er velkomne til at komme og synge med!
Tag din nabo, forælder eller barn under armen og få
en god musikalsk oplevelse.
Tilmelding til organist og korleder Anne-Kathrine pr.
sms til 61773708 eller på mail:
organisthl@gmail.com inden d. 10/8.
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HOVBORG KIRKE
Gospel i Krohaven 2022
Friluftgudstjeneste i Krohaven fredag d. 12. august
Kaffe kl. 16.00
Gudstjeneste kl. 16.30
Ved sognepræst Dorte Kirkegaard, organist AnneKatrine H. Johansen, Steffen Bay og ”The CC Singers”
samt Hovborg og Lindknud kirkers Ungdomskor og
Projekt-kor.
Alle er velkomne – fri entré!
Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang. Brugergruppen
75388009/20433787
Onsdag den 3. august kl. 14.00 – 16.00
Vi starter op igen i Oplevelsesskoven.
Traditionen tro mødes vi ved bålhuset i Oplevelsesskoven.
Vi får snakken i gang igen efter sommerens oplevelser, laver lidt fælles
bevægelse og sjov og har kaffekurven med.
Onsdag den 10. august kl. 13.30 – 16.00.
Besøg hos Niels Åge og Elsebeth Jochumsen i Brørup.
Vi tager kaffekurven med og kører på havebesøg hos
Niels Åge og Elsebeth på Ladelundvej.
Tilmelding senest mandag den 8. august.
Pris 40 kr.
Onsdag den 17. august kl. 14.00 – 16.00
Christa Facondini fra Opholdsstedet i Lindknud.
Christa leder Opholdsstedet og vil fortælle om, hvordan de arbejder på
stedet. Hvorfor er der nogen ”vidunderlige børn og deres familier” (citat Christa) der har brug for hjælp?
Hvad kræver det at arbejde med disse børn?
Hvordan er vores syn på børn i dag, kontra den gang børn
skulle ses men ikke høres.
Det bliver en spændende og vedkommende eftermiddag.
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BØGEVANG
Onsdag den 24. august kl. 8.00 – 18.30
Heldagsudflugt til Ringkøbing Fjord.
Dagens program:
Kaffe med 1 rundstykke
Besøg ved Provstgaards Hus og Pumpestation Nord.
Her fortæller en guide om 2 brødres spændende liv og om Skjern Enge.
Vi har tid til at gå lidt rundt ved diget.

Besøg på Ringkøbing Museum, hvor vi ser en tysk bunker og får fortællingen om nedskydningen af et fly over Stadil Fjord.
Et kig på Ringkøbing by samt frokost på en cafe.
(frokost med i prisen -drikkevarer på egen regning)
Køreturen fortsætter videre rundt om fjorden med stop til eftermiddagskaffe med kage. Vi finder det bedste sted til pause
alt efter vejret.
Besøg ved Esepigernes huse ved Nymindegab.
Vi har lejet en bus med plads til 27 deltagere. Preben Olesen er vores
chauffør.
Tilmelding senest torsdag den 18. august. Pris 375 kr.
Onsdag den 31. august kl. 14.00 – 16.00
Spilledag.
Vi spiller inde og ude som man har lyst til og vejret tillader.
Tirsdagsture – Vi kører igen fra 9. august.
Vi starter Laurids og kører ud i det blå med kaffekurven.
Vi nyder synet af vores smukke natur og finder et godt sted med borde
og bænke til at nyde kaffen.
Vi kører 9.30 og er hjemme igen ca. kl. 11.30
Ingen tilmelding. Pris 30 kr.
Vi kører tirsdagsture august og september eller
så længe vejret vil. Det aftaler deltagerne.
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PRÆMIESPIL
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
09.08.22
Kl. 18.00 Tur til Rosenmagerne, arr: Husholdningsforeningen
11.08.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
11.08.22
Kl. 18.30 Kom og synd dig glad, i Hovborg Kirke ( se opslag )
12.08.22
Kl. 16.00 Gospel i Krohaven
12.08.22
Musik og Grill ved Brugsen
18.08.22 - 20.08.22 Vejen Kartoffelfestival i Hovborg
15.09.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
14.09.22
Kl. 19.00 Start folkedans i Holmeåskolen, Lindknud.
26.10.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
29.10.22
25 års jubilæumsfest for HUSET
06.11.22
Kl. 19.00 Banko i HUSET, arr: Husholdningsforeningen
15.11.22
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro
05.05.23
Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke
07.05.23
Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg Kirke
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. juli
Torsdag d. 18. aug.
Torsdag d. 22. sept.
Torsdag d. 20. okt.
Torsdag d. 17. nov.

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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