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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 

Fest : Kurt Smidt       3054 6593 

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Friluft : Forretningsudvalgets  
Gymnastik : Forretningsudvalget 
Håndbold : Forretningsudvalget  
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Teater : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Magnus Jacobsen 4023 8385 
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 17. januar 2019 

 
Randi Boisen, Krøgebækvej 36 

 

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

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Per Midtgaard Olesen  2548 1348 
 Nicolaj Pedersen ( indtrådt suppleant ) 
Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 10                   39. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Fællesspisning, hvor ”lær-Dansk” hol-
 det havde lavet med. (Foto: Kirsten 
 Bruun ) 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

SUNDHED 

Vi har alle godt af en portion sundhed både mentalt og fysisk, og mulig-

hed for at kunne pleje sundheden vil vi gerne kunne tilbyde i HUIF. Vi 

hilser det derfor også meget velkommen når kunstforeningen tager de-

batten op, omkring hvilken kultur det er vi har i Hovborg. Hvordan kan 

vi pleje vores mentale og fysiske velbefindende og hvordan kan kultu-

ren i et bysamfund påvirke.  

Det er interessante spørgsmål, som 

er yderst væsentlige for alle. Uden 

helt at kende den komplette dagsor-

den, vil jeg derfor gerne opfordre til, 

at deltage i kunstforeningens arran-

gementer i den kommende periode, 

da det uden tvivl er et relevant em-

ne. Første arrangement bliver ons-

dag den 5. december, med gløgg og æbleskiver, se nærmere herom an-

detsteds. 

 

PRÆMIESPIL 

I december og januar sælges der præmiespil, så tag godt imod sælgerne 

der kommer rundt i denne periode, husk at have kontanter klar eller 

ladet telefonen op, der skulle også være mulighed for betaling med mo-

bilepay. Har I ikke fået besøg i slutningen af januar og vil I gerne købe et 

lod, så kontakt Mogens Nielsen eller en fra forretningsudvalget. Ved at 

deltage i præmiespillet bliver I automatisk støttemedlemmer i HUIF, og 

dermed har I mulighed for indflydelse i foreningen, bl.a. med stemme-

ret ved generalforsamlingen. Der udtrækkes vindere hver måned, hold 

øje i bladet, og se om du er den heldige vinder.  Halvdelen af det ind-

komne beløb udloddes i præmier. Se desuden andetsteds i bladet.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-h7m6udveAhUCkiwKHWvzANMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmidtvask.dk%2Farbejdsmiljoe-og-sundhed%2F&psig=AOvVaw31tsibhcvyrp4ShvTw2TBp&ust=1542544833178936
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NYT FRA HUIF 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

GOD JUL OG GODT NYTÅR 

Jeg vil gerne på vegne af HUIF takke alle der i løbet af året har støttet 

HUIF. HUIF er baseret på frivilligt arbejde og opbakningen fra alle Jer. 

Uanset om den kommer fra et medlem, en frivillig træner, sponsor m.v. 

siger HUIF tak for opbakning, støtte og samarbejde.  

Det er med alt hjælpen, fra det frivillige arbejde og den generelle op-

bakning, at vi kan have en masse gode tilbud i Hovborg, og det skal vi 

sætte pris på og være stolte af.  

God jul og godt nytår til Jer alle. Vi i HUIF, ser frem til et nyt år med sam-

me gode opbakning og engagement i foreningen, hvor vi håber at se 

nuværende og endnu flere nye ansigter både som medlemmer og som 

frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

Thomas Nørager Matthesen 
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VESTERGADE 7 | 7200 GRINDSTED | 7535 3538 
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FASTELAVN 
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BORGERFORENINGEN 

Generalforsamling 2018 

Tirsdag d. 27. november, kl. 19.00 på Kroen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag. 

5. Bestyrelsen foresla r at man ophæver borgerforeningen. Mød op 

hvis I vil være med i den beslutning. ( Kan ophæves hvis 2/3 af 

de fremmødt stemmer for ). 

6. Valg af bestyrelse. Pa  valg er:  

• Erik Andersen 

• Inge Jørgensen 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 
Alle er velkommen, medlemmer har stemmeret. 
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Redaktionen ønsker alle en rigtig 

glædelig jul samt et godt og lykke-

bringende nytår. 

NYT FRA REDAKTIONEN 

Bladudvalget er godt i gang med annoncesalget, for 2018. Alle 

nuværende annoncører vil blive kontaktet, de fleste på mail, 

enkelte pr. brev. Skulle der være nogen, der underlige nok ik-

ke er blevet kontaktet, hører vi naturligvis meget gerne fra jer. 

Er der andre der ønsker at annoncerer i bladet, er I naturligvis 

meget velkommen til at kontakte os , vedr. priser mv. Eller har 

man en idé om nogen der burde kontaktes, hører vi naturlig-

vis gerne om det. 

Samtidig vil vi gerne takke for året, der går på held. Ønske alle 

en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

HUSK at støtte vores annoncører, uden dem havde vi ikke no-

get HUIF blad !! 
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Invitation til lokal decemberhygge og debat  
d. 5. dec. kl. 19-21 i Husets nye mødelokale.  

 
Er Hovborg en perfekt by for pendlere eller vil vi mere end det?  
 
Vi har en, synes vi fantastisk, idé, der kan:  
 - Generere nye arbejdspladser 
 - Give mere arbejde til eksisterende erhvervsdrivende 
 - Udvikling og masser af liv i byen  
 - Gavne lokale, turister og de nye besøgende  
 
Kom og hør hvad vi tænker og få én på grineren’ med et sjovt pro-
vokerende indlæg af gæsteintertainer.  
 
Vi ønsker hermed blot at lodde stemningen for idéen og samtidig 
byde december velkommen med gløgg/kaffe/te og æbleskiver i 
Husets mødelokale mod nord.   
 
Venligst en flok lokale fra Holmeå Kunstforening.  
 
Inviter gerne naboen med - jo flere des bedre ;-)  
 
 

KUNSTFORENING 
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444 
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk 
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Jul i Dagli´ Brugsen.  
Traditionen tro er der ”Jul i Brugsen” 

Søndag d. 9. december, kl. 14 – 16.30. 
Kom og få et glas glögg, smag på æbleskiverne og se om du 

er den heldige der finder en mandel i ris á lamanden. 

Heino har også fundet mange gode tilbud. 

 

 

Julesokker i Dagli´ Brugsen.  
Alle børn under 12 år kan få deres julesok/hue hængt op. 

Den skal være indleveret senest lørdag den 1. december 

Hver søndag kommer julemanden på besøg og  ligger lidt  

julegodter i.  Søndag den 23. december kan sokken eller  

huen hentes igen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugsens venner. 
Brugsen har brug for lidt hjælp i ny og næ, – vi vil rigtig ger-
ne have en liste med navne, på dem der har lyst til at gi´ en 
hjælpende hånd. Vi har bla. brug for hjælp til opgaver som,  

male, flytte reoler, hjælpe lidt uden for, gi´ en hånd ved 

smagsprøver mm. 

Når vi har konkrete opgaver, skriver vi en mail, til brugsen 

venner, og beder om hjælp. 

Tilmelding til:  mogenshovborg@hotmail.com 

 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTy7n5w7XQAhVHCcAKHWGRDzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.escolaitatiaia.com.br%2F2015%2F12%2Ffeliz-natal-e-um-prospero-2016%2F&bvm=bv.139250283,d.eWE&psig=AFQjCNGIN84S
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Løsningen ligger i luften 

 



17 

Præmiespil 2019 
 

HUIF’s præmiespils sælgere er på trapperne.  
 

Vi fra præmiespils udvalget håber at mange vil støtte det gode formål.  
Hvorfor skal man købe lodder til HUIF’s præmiespil?  
Du har mulighed for at vinde:  

1. præmie 400 kr. 
2. præmie, 200 kr. 
3. præmie 100 kr. 
4. præmie 50 kr.  
 

Antallet af 4. præmier afhænger af spillerantallet, idet halvdelen af ind-
tægterne går til præmier. 
Overskuddet går til HUIF, som bruger dette på aktiviteter i Hovborg. Bla. 
gymnastik, byfest og ikke mindst vores lokalblad HUIF. 
Lokalbladet HUIF får god støtte fra bladets annoncører, men uden eks-
tra støtte, ville vi ikke have bladet. 
 
 Ved spørgsmål  kontakt: Mogens Nielsen tlf. 60 95 94 80 
 
Rigtig god Jul og Godt nytår  

Else, Theodor og Mogens 
HUIF´s Præmiespils udvalg 

 

NYT FRA HUIF 
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TV SYD KOLDING 
 

Den 20. februar 2019 har vi arrangeret en tur til TV SYD i Kolding. 
 

Aftenens program er følgende: 
 
Mødetid kl. 18.30 
 
Kl. 18.45  Ankomst og præsentation af TV SYD og deres hverdag 
 
Kl. 19.30  Aftenens udsendelse – her serveres kaffe og kage 
 
Kl. 20.15  Rundvisning i huset, hvor vi bl.a. ser nyhedsstudiet,   
                 produktionskontrolrummet, redaktionen og 1:1 boxen 
 
Kl. 21.15  Afslutning 
 
Prisen for denne aften er 75 kr – incl. fælles kørsel fra Hovborg og retur. 
Vi mødes ved  Brugsens p-plads kl. 17.30 – og kører i private biler. 
 
Da TV SYD skal have besked senest en måned før – er sidste tilmelding 
til turen d. 18. januar 
 
 
TILMELDING SKAL SKE SENEST D. 18. JANUAR 
ved indbetaling på Mobile Pay tlf. 21396077  (Jytte Ehmsen Madsen) 
eller overførsel til kontonummer 6233    0750033490. 
Husk at oplyse navn og deltagerantal. 
 
Har du ikke mulighed for at indbetale på en af de to muligheder, 
så henvend dig til 
Hanne Fogh-Madsen på tlf. 61548238. 
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MADAFTEN FREDAG DEN 25. 1. 2019 
 

KL. 18.00 I HUSET. 
 

   Vi fra bestyrelsen laver denne aften en 3 retters menu 
+ kaffe med småkager. 

((Menuen er en hemmelighed)) 
 

Så vi vil gerne invitere dig/jer op til en aften 
med fællesspisning og hyggeligt samvær. 

 
 

Prisen pr. person:   
Medlemmer            60 kr. 
Ikke – medlemmer  80 kr. 

 
Der kan købes vin, øl og vand. 

 
 

TILMELDING SENEST DEN 18. 1. 2019 TIL: 
 

Hanne Fogh-Madsen    Tlf. 61548238 
 

Jytte Pedersen               Tlf. 40337754 
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21 

BORGERFORENINGEN 
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Igen i år har vi fået Danny Bruuslund og Jess Christensen fra  
Ansager til at besøge Hovborg. 

 
Denne aften vil de synge og spille julesalmer og julesange – og vi vil 

komme til at høre om 
 

JULENS HISTORIE OG TRADITIONER 

 
Det sker fredag d. 30. november kl. 19.00 i HUSET i Hovborg. 

 
Vi vil i løbet af aftenen servere æbleskiver og gløgg  

– kaffe/te og småkager. 
 

Der kan købes vin, øl og vand. 
 

Prisen for denne aften er 
 
Medlemmer:  60 kr. 
Ikke medlemmer:  80 kr. 
 
TILMELDING SENEST D. 24. NOVEMBER TIL 
 
Hanne Fogh-Madsen         Tlf. 61548238 
Jytte Pedersen                    Tlf. 40337754 
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Totalløsning                
Samarbejdsløsning  
Gør-det-selv løsning     
Køb af maling + malerarbejde 
Hjælp selv med at male 
Køb af maling m.m. 

 

Malerfirmaet DOFAM Farver 
 
 

TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE? 
  

Brug din lokale malermester  -   Mester kommer selv. 

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/ 

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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Nørre Torv 1 

7200 Grindsted  
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Sognepræst: 
Helle Nørby Jensen 
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
Faurskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  henj@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 be-
nyttes 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 

HOVBORG KIRKE 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

* Kirkekoret deltager  
1 Skumringstid for børn og barnlige sjæle 
2 Syng-julen-ind-gudstjeneste 
3 Der henvises til gudstjenesten i Johanneskirken i Brørup kl. 10.30 

HN: Helle Nørby  
IB: Inge Klarlund Bach 
AJ: Anna Jensen 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten an-
nonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk 

Helle Nørby 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

2. dec 1.s. i advent 9.00 HN 10.30 HN 

9. dec 2.s. i advent   19.00 HN 

16. dec 3.s. i advent 10.30 HN   

23. dec 4.s. i advent 16.30 HN1 19.00* HN2 

24. dec Juleaften 16.00* HN 14.30* HN 

25. dec Juledag 11.00* HN 9.30* HN 

26. dec 2. juledag 3   

30. dec Julesøndag 10.30 HN   

1. jan Nytårsdag 14.00 HN 16.00 HN 

6. jan Hellig 3 konger   9.00 HN 

13. jan 1.s.e.H3K 9.00 HN 10.30 HN 

20. jan 2.s.e. H3K 10.30 AJ   

27. jan 3.s.e. H3K   9.00 HN 

3. feb 4.s.e. H3K 9.00 HN 10.30 HN 

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

Ny afløser præst 
Per 1. november blev Inge Klarlund Bach ansat som kirkebogsførende 
sognepræst i Brørup sogn. Det betyder, at Inge fremadrettet vil være 
den primære afløser i Lindknud og Hovborg sogne i forbindelse med 
sognepræstens fravær. I det følgende præsenterer Inge sig selv: 
 

Præsentation: 
Det er en stor glæde for mig, at kunne repræsentere mig som Brørups 
nye sognepræst. Jeg er 55 år og gift med sognepræst i Skodborg, Kim 
Bach. Sammen har vi 4 drenge i alderen 14-22 år.  
Jeg har været præst mange forskellige steder, si-
den jeg blev ordineret i 1993 i Århus Domkirke; 
bl.a. i Randers, på Falster, vikariater i Haderslev 
stift og Ribe stift.                                                                                                  
Sidst har jeg været fast hjælpepræst for provsten i 
Askov i 11 år. Samtidig bistandspræst først i Hol-
sted og de sidste 2 år i Brørup.  
Jeg befinder mig rigtig godt i Brørup, og jeg glæder 
mig til samarbejdet med menighedsråd, kollegaer 
og de ansatte ved kirkerne. Og ikke mindst til fort-
sat at have glæden af at komme ud til kirkerne i 
Hovborg og Lindknud.  
Venlig hilsen Inge Klarlund Bach    
 

Ny afløsningsordning for de lokale præster 
Per 1. september 2018 trådte en ny afløsningsordning i kraft for sogne-
præsterne i Malt-Folding, Brørup og Lindknud-Hovborg pastorater. Ord-
ningen betyder, at de tre sognepræster (Anna Jensen, Inge Klarlund 
Bach og Helle Nørby) fremadrettet skal afløse for hinanden i forbindelse 
med ferier, kurser og anden form for fravær. Konkret betyder det for 
sognene i Lindknud og Hovborg, at både Inge Klarlund Bach og Anna 
Jensen vil varetage gudstjenester m.m., når pastoratets egen præst er 
fraværende. 

Helle Nørby 
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HOVBORG KIRKE 

Santa Lucia 
Torsdag den 13. december fejrer Holmeå børnecenter i samarbejde 
med Lindknud kirke Santa Lucia. Det sker ved en højtidelighed med Lu-
ciaoptog, fællessang m.m. i Lindknud kirke kl. 10.00, hvor alle er vel-
komne. 
 

Julens gudstjenester 
Adventstiden er over os og inden længe står julen for døren.  
4. søndag i advent holdes der – traditionen tro – syng-julen-ind-
gudstjeneste i Lindknud kirke kl. 19.00. Som altid deltager kirkens kor 
ved denne gudstjeneste, hvor musik og sang er i fokus. Samme dag (23. 
december) vil der også være skumringstid for børn og barnlige sjæle i 
Hovborg kirke kl. 16.30.  
Der er endvidere gudstjenester juleaftensdag og juledag i både Hov-
borg og Lindknud kirker. 2. juledag henvises der til gudstjenesten i Jo-
hanneskirken i Brørup kl. 10.30, mens der julesøndag (den 30. decem-
ber) er gudstjeneste i Hovborg kirke. Se tidspunkter for samtlige guds-
tjenester i gudstjenesteplanen. 
 

Gør ulvetimen til skumringstid – nu også i en julevariant 
I en særlig julevariant indbydes børn og barnlige sjæle til skumringstid i 
Hovborg kirke søndag d. 23. december kl. 16.30. Med afsæt i julens 
glædelige budskab vil vi med en lille halv times gudstjeneste i børne-
højde finde julestemningen frem med lidt fortælling, sang og musik. 

                          Helle Nørby 
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HOVBORG KIRKE 

Juleindsamling 
Midt i denne søde juletid er der desværre alt for mange mennesker, der 
har det svært. Derfor samler vi i adventstiden og i juledagene ind til 
Børnesagens Fællesråd i Hovborg kirke. Det er en paraplyorganisation, 
der arbejder for de socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår, 
ligesom de også beskæftiger sig med at forebygge udstødelsen af børn 
og unge. Nærmere information om Børnesagens Fællesråd kan ses på 
www.boernesagen.dk og ethvert bidrag der lægges i kirkens indsam-
lingskasse vil blive modtaget med tak. 
 

Nytårsdag 
Nytårsdag er der gudstjeneste i Hovborg kirke kl. 14.00, og i umiddelbar 
forlængelse af denne gudstjeneste vil menighedsrådet gerne byde på et 
lille glas og et stykke kransekage, så vi sammen kan ønske hinanden et 
godt og glædeligt nytår. Ved gudstjenesterne Nytårsdag samles der i 
landets kirker ind til Bibelselskabet, hvilket også er tilfældet i Hovborg 
kirke. 
 

Kirkebio – Film med stof til eftertanke 
I år vises 3 film af samme instruktør, inden vi til februar får besøg af Nils 
Malmros. 
Mandag d. 3. december kl. 19.00 vises Nils Malmros’ film ”Barbara”. Filmen er 
baseret på Jørgen Franz-Jacobsens roman af samme titel og udspiller sig i den 
voldsomme færøske natur. Den handler om den unge præst Hr. Povl, som i 
1760 ankommer til øgruppen i Atlanterhavet. Mødet med øerne skal vise sig 
at blive fatal, da han trods mange advarsler fascineres af og forelsker sig i 
præsteenken Barbara. 
Mandag d. 7. januar 2019 kl. 19.00 vises Malmros’ film ”Sorg og glæde”. Fil-
men tager sit udgangspunkt i vinteren 1984. Filminstruktøren, Johannes, kom-
mer hjem til en frygtelig tragedie: Hans kone Signe har i en psykose dræbt de-
res ni måneder gamle datter, Maria. 
Kirkebio afholdes i Brørup Bio, Nørregade 22, 6650 Brørup. Aftenen begynder 
kl. 19.00, og som optakt til filmfremvisningen vil der være et kort oplæg i rela-
tion til dagens film. Efter filmen vil der være et debatforum med mulighed for 
at drøfte aftenens film, ligesom biografens café vil være åben, så man kan kø-
be en kop kaffe eller et glas rødvin. 

                          Helle Nørby  

http://www.boernesagen.dk
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Kommende musikarrangementer i 

Lindknud og Hovborg Kirker: 
Koncerter: 
 

Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 19.30:  
  Kirkekorets julekoncert (Hovborg) 
 

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.30: 
  Kirkekorets julekoncert (Lindknud) 
 

Sogneeftermidag: 
 

Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 15.00: 
  Karsten Holm fortæller om Kim Larsen, og syn 
  ger en række af hans kendte sange (Lindknud) 

 

Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 

  Tirsdag d. 29. januar:  

    Helle Schøler og Iver Straarup 

  

  Februar:  

    Familien Falk Magnussen (dato følger) 

 
 

 

 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

Julekoncerter 2018: 

’Jazzy Christmas’ 
Medvirkende: 

 The HoLi Choir 

 The HoLi Choirschool 

 The HoLi Brothers&Sisters 

 Solist: Majbritt Skovbjerg  

 Anders Kjerkegaard, T-sax, A-sax, klarinet og fløjte 

 Benjamin Kirketerp, bas 

 Mikkel Moeglich, trommer 

 Gregers Kirkelund, klaver og dirigent 
 

Hovborg Kirke: Tirsdag d. 4. december kl. 19.30 

Lindknud Kirke: Torsdag d. 6. december kl. 19.30 

(af hensyn til korets øvning åbnes dørene først 19.10) 
 

Efter koncerterne byder menighedsrådene på en kop kaffe, 

hh. på Hovborg Kro og i konfirmandstuen i Lindknud. 
 

- fri entré - 

HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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HOVBORG KIRKE 

Julekoncerter i Hovborg og Lindknud Kirker 
'Jazzy Christmas' 

 

Temaet for kirkekorenes julekoncerter bliver i år "Jazzy Christmas", vi 
synger jazz efter bedste evne! 
I Danmark har vi en salmetradition som kan hamle op med de største 
nationers, også fx med Englands og Tysklands. Det gælder både antallet 
af salmer, men i høj grad også deres litterære og musikalske kvalitet. 
Derfor bør man omgås vores gamle salmer med respekt og ærefrygt, 
ikke mindst julesalmerne. 
Ved dette års julekoncerter præsenterer The HoLi Choirs en række gam-
le danske julesalmer i moderne jazz-arrangementer. Korsatserne er la-
vet af kirkernes organist, Gregers Kirkelund, i en ny jazz-stil, men med 
lydhørhed over for salmernes oprindelige musikalske udtryk.  
Hvis man tænker kor og jazz, er Manhattan Transfer ikke til at komme 
uden om. Efter Mills Brothers og Andrew Sisters storhedsperiode midt i 
1900-tallet, videreførte vokalgruppen Manhattan Transfer traditionen 
for subtile jazzarrangementer for kor i 70'erne og 80'erne. Vi prøver 
kræfter med 3 af deres numre: Operator, Tuxedo Junction og Trickle, 
Trickle. Mange vil mene, at det ikke er helt nemt, men vi gør som altid 
vores bedste!  Og endelig bliver der en afdeling med jule-gospel til sidst 
i koncerterne. 
Ved koncerterne medvirker alle The HoLi Choirs: Kirkekor, voksenkor og 
korskole, i alt 31 sangere. De ledes af Gregers Kirkleund, og de får hjælp 
af vores kirkesanger, Majbritt Skovbjerg og Anders Kjerkegaard på A-
sax, T-sax, klarinet og fløjte. Anders Kjerkegaard er en erfaren jazzmusi-
ker, som spiller med mange forskellige orkestre. For nogle år siden hør-
te vi ham i Lindknud Kirke ved en koncert med jazz-bandet Seven Up. 
Og naturligvis er der en rytmegruppe med ved julekoncerten: Benjamin 
Kirketerp på bas og Mikkel Moeglich på trommer. 
 
Koncerterne finder sted: 
 Tirsdag d. 4. december i Hovborg Kirke kl. 19.30 
 Torsdag d. 6. december i Lindknud Kirke kl. 19.30 
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VENNEFORENINGEN 

Vi ønske alle vores medlemmer, 
hjælpere og samarbejdspartnere en 

glædelig jul og et godt nytår! 

Med venlig hilsen 

Husets Venneforening 

KROKET 

Vi er efterhånden blevet nogle ældre individer der spiller kroket. Vi kun-
ne efterhånden godt bruge nogle yngre kræfter til at føre spillet videre. 
Her er en lille gulerod der måske kan få yngre spillere på banen. Først 
vil jeg sige tillykke til Vesterhede der vandt Danmarksmesterskabet i 
den bedste række M 1. 
Så guleroden. I den anden ende blev Næsbjerg/Rousthøje Danmarks-
mestre i C2 kredsen. En række kun for nybegyndere. Da de var den ene-
ste hold der stillede op i denne række blev holdet mikset med hold i C 
1. Her klarede de kun at få 2 uafgjorte kampe. Men da de var den ene-
ste hold i C2 blev de kåret som Sydvest jyske mestre. I kampen om Dan-
marksmesterskabet var de også eneste hold der var tilmeldt. Så nu kan 
de smykke sig med titlen Danmarks mestre i C2. Og det uden at vinde 
en eneste kamp. 
Så hvor svært kan det være. Begynderklassen skulle også eksistere til 
næste år. Så hvis der skulle være 4 nye spillere med ambitioner om at 
blive Danmarksmestre træner vi hver fredag fra kl. 13,30 (Hvis vejret da  
tillader det). Mød bare op der er store muligheder.     

Erik 
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GOLF 

Hovborg Golfmesterskaber 2018 
 
Gyttegård Golf Klub lagde igen bane til, da Hovborg Mesterskaberne i 
golf for 9. gang blev afholdt med 27 glade golfspillere. Vejret var rigtig 
godt til golf og den gode stemning holdt sig hele dagen og aftenen – 
som den altid gør når der af-
vikles Hovborg Golfmesterska-
ber.  
Dagen blev selvfølgelig af-
sluttet på den gamle hyggelige 
Hovborg Kro, hvor værtsparret 
Johanne og Jørgen Jørgensen 
igen havde sørget for perfekte 
rammer og dejlig mad. 
John Nielsen var hel suveræn 
og vandt i overlegen stil herre-
rækken og blev også samlet 
vinder, så han kan nu det næ-
ste år kalde sig Hovborg Golf 
Mester. 

 
I damerækken vandt Mathil-
de Mikkelsen og dermed 
satte den yngre generation 
sig igennem og viste at der 
er grøde i golfsporten i Hov-
borg. ( På billedet sammen 
med sidste års vinder Jesper 
Mikkelsen ). 

Igen i år var sponsorerne 
velvillige medspillere ved 
Hovborg Golfmesterskaber-
ne.  
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Årsberetning fra Hovborg lokalråds generalforsamling. 
Lokalrådet vil nu fortælle om det der er foregået det forgangne år.  
Overskrifter: 

• Lokalrådet  
• Hærvejsklyngen 
• Regnvandsseparation 
• Ny bro,  
• Cykelsti og vejudvidelse 
• Bolig situation, byggegrunde og lejeboliger 
• Prioriteringer her og nu autocamper plads, forlængelse af fortov på Bal-

dersbækvej fra viadukt til Torpet, forskønnelser af indfaldsveje 
• Handel lokal  
• Fællesspisning 
• Hvad er der sket i løbet af året?? 

Til de, der holder avis eller følger med på nettet, hjemmeside eller er mødt op 
til de mange begivenheder i Hovborg, kan vi vist godt blive enige om, at Hov-
borg har været på landkortet det forløbne år. Det er i mine øjne et klart signal 
om at vi er en levende landsby der ikke sidder og venter på at udviklingen skal 
komme til os, men at vi i stedet arbejder sammen om at sikre vi ikke uddør. 
Ved sidste årsmøde fik vi jo valgt 3 nye ansigter i lokalrådet. Det har været en 
god oplevelse, at få nye ind som sætter spørgsmålstegn ved de ting vi går og 
arbejder med, og hvordan vi gør det. Marie, Matilde og Tony har på hver deres 
måde sat deres præg. De unge har snust til atmosfæreren og fortalt lokalrå-
det, at vel er det spændende det lokalrådet laver, men man har måske svært 
ved at sætte sig ind i større omfangsrige opgaver, hvor man skal være tålmo-
dig og stædigt, når man arbejder med kommune, politik/embedsfolk og fonde. 
Det er vi nok fuldstændig enige i og de unge foreslog, at man fremadrettet 
kunne have en åben plads i lokalrådet, hvor man kunne komme ind, når man 
havde noget på hjertet, eller man var nysgerrig 
efter at se hvordan lokalrådet arbejdede. Det har vi 
nikket ja til, at der er en åben plads. 
I den anden ende har vi haft fornøjelsen af Tony. 
Det er en være ”snakkebasse”, men jeg synes når vi 
er heldige og snakken bliver konverteret til opgaver 
der skal løses, så får det super værdi for lokalråd og 
Hovborg. Tony´s og Helle´s engagement på cam-
pingmessen i Odense, kan nævnes som et tiltag der 
allerede har sørget for nye turister. Bl.a. fortalte en  
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LOKALRÅDET HOVBORG 

lokal, at han havde snakket med et turistpar, som gik rundt herude og han 
spurgte hvorfor de var kommet herud. Jo ser I, vi hørte nogle meget entusia-
stiske personer der talte meget på en feriemesse i Odense, er det nogle du 
kender og det kunne vedkomne hurtigt sige ja til. Det er bare godt.   
Hovborg blev jo som bekendt en del af Hærvejsklyngesamarbejdet sidste år. Et 
super initiativ, som vi er ret sikre på, på sigt vil skabe resultater. Der er skabt 
en styregruppe, som laver et fortrinligt arbejde, sammen med konsulent Peter 
Gran Boesen. De har lavet forundersøgelser, søgt fonde, stiftet 4 arbejdsgrup-
per, lavet en film med de 5 byer, som får premiere i Brørup Bio den 24. febru-
ar 2019. Hærvejsklyngen har lånt biografen den dag. Vi håber så mange som 
muligt vil deltage.  Kend din by -  byvandringer og seneste skud på stammen,  
handel  lokal kampagnen, i samarbejde med De samvirkende købmænd, Mo-

bilpay og Marketsquare, er no-
get, der har sat Hærvejsklyngens 
5 byer på landkortet. Ikke nok 
med det. Det giver også lidt eks-
tra vægt når direktør John Wag-
ner fra De samvirkende køb-
mand, sætter spørgsmålstegn 
ved om kommunen selv handler 
lokal. Det har skabt en del de-
bat. Jeg tror egentligt at kommu-
nen gerne vil gøre det, men som 
så mange andre steder i samfun-
det, bliver det hele så ensrettet. 

Man overfortolker en lovparagraf og sætter ikke spørgsmålstegn ved om det 
kunne gøres på en anden måde og det går ud over de små samfund og for-
eninger. 
Selvfølgelig skal vi ind og hente priser, når det gælder investeringer i bygnin-
ger, inventar og edb m.m. også fordi vi har en EU lovgivning der siger, at når 
man runder 500.000 kr. så skal det i udbud, men der hvor jeg står af, er når 
den lille lokale børnehave eller børnecenter ikke kan handle i den lokale butik. 
Jeg tror ikke på at de få liter mælk eller madvarer der købes, bliver billigere 
ved fællesindkøb, når fragt og bureaukrati ved bestilling regnes med. Ligesom 
det er utrolig ufleksibel, i forhold til, hvis der er stor frafald pga. sygdom eller 
ændret planlægning. Hvis der er nogle der kan fremvise det, vil jeg godt se 
det. En anden ting der ikke regnes med i disse sammenhænge, er jo den  
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LOKALRÅDET HOVBORG 

selvstændighed det kan give børnehavebørn og skolebørn at være med til at 
handle, og måske går de bagefter hjem til mor og far siger, vi skal da handle 
nede ved brugsmanden. Derfor vil jeg gerne indstille til kommunalpolitikere og 
embedsmænd i forvaltning til at tænke kreativ her. Jo, der er jo ingen der har 
sagt det skulle være nemt, men lad dog være med, at kun lave et system, fordi 

det nemt og overskueligt. 
Skulle kommunen miste 
50.000 eller 100.000 kr for-
di det bliver dyrere at 
handle i de små lokalsam-
fund, så kan kommunen 
finde et andet job til den 
medarbejder der kontrolle-
rer om det går rigtigt til, så 
har alle jo vundet. 
I det forgangen år har vi jo 
fået cykel sti og vejudvidel-
se. I mine øjne et godt styk-
ke arbejde, om end man 

sommetider tænker, holdt da op, det tog tid.  
Men jeg synes faktisk kommunen skal have ros for at tage rigtig meget hensyn 
til dem, der har afgivet jord og lodsejere, der får ændret indkørsler.  
En anden ting kommune og Vejen forsyning skal have ros for, er at de turde 
give os Hovborgere lov til at deltage i processen omkring regnvandsseparati-
on. Det er lækkert er og jeg synes I skal klappe jer selv på skulderne, for at vi 
nu får nogle rekreative områder med vand i Hovborg, og at så mange allerede 
har fået adskilt spildevand og 
regnvand. I det kommende år må 
vi så lige have lidt tålmodighed, 
når det sidste ting skal færdiggø-
res. Der bliver lidt gravearbejde 
hist og pist. 
Ny bro over Holmeå i krohaven er 
det blevet til, via et godt netværk 
til foreningen Plan Danmark, lyk-
kedes det at få bevilliget midler til 
en ny bro. Ole Horsager der har  
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opstillet broen har lovet den holder vores generation ud, hvilket også var et af 
kravene. Broen vil officielt blive indviet før jul. 
Lokalrådet mødes 1 gang i måneden med undtagelse af juli. Vi tager referat fra 
vores møder som bliver lagt på www.Hovborg.net  under foreninger og lokal-
rådet. Håber I følger med i hvad vi snakker om og evt. kommer med nye ideer, 
eller kommenterer det vi har gang i. Man kan bl.a. læse at vi har 3 fokuspunk-
ter i 2018:  Autocamper plads, forlængelse af fortov på Baldersbækvej fra via-
dukt til Torpet, forskønnelser af indfaldsveje. Det sidste vedr. forskønnelse af 
indfaldsveje til Hovborg, vil vi gerne have input til og gerne via billeder af for-
slag. Hvad vil vi så fokusere på det kommende år. Vi fortsætter med de ting vi 
ikke fik gjort færdig i 2018. Vi har snakket om, det er tit vi mangler boliger til 
personer og familier der gerne vil flytte til byen, så derfor vil vi undersøge, 
hvordan vi kommer videre med nye byggegrunde og lejeboliger, måske i fæl-
lesskab med Hærvejs klyngesamarbejdet, det dur jo ikke, vi ikke har nogle hu-
se eller grunde, til tilflyttere når de gerne vil os. Til sommer regner vi med at 
der vil ligge nogle anbefalinger klar fra Hærvejsklyngesamarbejdet, på turisme 

og bosætning muligheder. 
Til sidst vil jeg takke for god mad 
og skulle andre have lyst til at lave 
mad til fællesspisning og tjene en 
lille skilling til den pågældende 
foreningen er I meget velkomne til 
at henvende jer til lokalrådet. 
Lokalrådet har ikke nævnt landsby-
festivalen i vores årsberetning 
2018, da der er andre der har taget 
over, hvilket vi er super glade for. 
Det var igen en god dag og vi glæ-
der os til næste år. Tak for indsat-
sten til styregruppen bag.  
Mange tak for samarbejdet med 
foreninger, lokale Hovborgere, 

Vejen kommune og forsyning og ikke mindst lokalrådet. Rådet til jer borgere 
er bak op lokalt, så kommer vi alle til at vinde. 
Nu har vi så afsat tid til debat og vi vil gerne høre forslag til fokuspunkter. 

http://WWW.Hovborg.net
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Lindknud Aftenhøjskole 2018-2019 
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud .  

Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
 

29. november 2018. Niels Chr. Hvidt: ”Tro og helbred”.  Foredragshol-
deren er theol. dr. v. Syddansk Universitet, hvor han er ansat som pro-
fessor i eksistentiel og åndelig omsorg.  Foredraget vil tage udgangs-
punkt i Hvidts forskning, som ligger i krydsfeltet mellem tro og sund-
hedsvidenskab.  Aftenen afholdes i samarbejde med Lindknud og Hov-
borg Menighedsråd. 
 

10. januar 2019. Tom Hansen: ”Foredrag om en tur bag tremmer”.  
Tom Hansen fortæller om den ene fejl, der kostede ham en dom på 
7års fængsel. Han fortæller om de udfordringer, tanker og problematik-
ker, der følger med en fængselsdom. Tom Hansen er nu løsladt og en 
del af projektet ” Cafe Exit”. 
  

17. januar 2019. Jesper Theilgaard: ”Hvad sker der med vejret”? Fore-
dragsholderen er forfatter, meteorlog og klimaekspert. Foredraget giver 
et letforståelig indblik i den komplicerede debat om klimaændringerne.  
Hvad ligger bag forandringerne, hvad er risikoen for fremtiden, men 
også- hvilke muligheder kan forandringerne give.  Spørgsmålene er 
mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste. I samarbejde med 
Vejen Folkeuniversitet. 
 

24.januar 2019. Helle Bodi og Tony Holmstrøm Larsen: ”Den halve 
jord rundt”. En rejsefortælling i ord og billeder.  Rejselyst og nysgerrig-
hed har bragt Helle og Tony  til  bl.a. Færøerne, Japan, New Zealand, 
Australien og Californien. Helle Bodi er tidligere folke- og musikskolelæ-
rer og skolebibliotekar. Tony Holmstrøm Larsen er reklamefotograf. 
 

31. januar 2019. Hans Jørgen Larsen: ”To godser – Ledreborg og Søn-
derskov – og hvordan de håndterede ”det moderne” i 1700-tallet”.   I 
Midten af 1700-tallet overtog Johan Ludvig Holstein godset  Udlejre-
gård ved Roskilde, men ændrede hurtigt navnet til Ledreborg. Han satte 
reformer i gang på mange områder. Næsten samtidig overtog Samuel 
Nicolaus Claudius Sønderskov ved Brørup, og han forsøgte også at  

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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modernisere sit gods.  Hvad ville de, hvad  gik der galt og hvad kan vi 
lære af det?  Spørgsmålene belyses i aftenens foredrag.  

 

7. februar 2019. Christine Skovbjerg Bech: ”Brasilien. Folk, territorie 
og konflikter”. Et billedforedrag, hvori der forsøges at afbilde Brasilien 
set fra et regionalt perspektiv.  Et land med kontinentale proportioner, 
kæmpe diversitet  og et land, hvori der i dag sker uforudsigelige æn-
dringer. Christine er Bachelor i Brasilianske studier og er brasiliansk gift.  
Aftenen slutter med generalforsamling. 

Alle er velkomne – Husk Kaffe/te.  
Pris: Sæsonabonnement 300 kr. eller 50 kr. pr. aften. 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Tak til Edel og Sigurd Thomsens mindefond. Tak til vinsponsor Dagli’Brugsen Lindknud.  

Tak til Team Lindknud.  

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 

LOKALARKIVET 

 Som mange andre steder i landet blev afslutningen på første verdens-
krig også markeret i Hovborg. 
Menighedsrådet og Lokalhistorisk arkiv havde indbudt til et fælles ar-
rangement. 
30 var mødt op til morgenkaffe i Arkivets lokaler i den tidligere skole i 
Hovborg. Her fortalte tidligere skoleinspektør Henry Pedersen og for-
manden for menighedsrådet Poul Hansen træk fra før og under kri-
gen, her i det gamle Lindknud sogn, som Hovborg jo hørte under. Del-
tagerne hørte også om hvordan det var at drive et lille fattigt sogn i 
tiden under og efter krigen. Man måtte være omhyggelig med penge-
ne. Man lavede derfor nøje budget og kom frem til at man skulle bru-
ge 16.000 kr på et år. Så 
fandt man uf hvor mange 
skatteborgere der var, og 
ud fra den udregning blev 
skatteprocenten fastsat.  
Efter arrangementet i arki-
vet fulgtes deltagerne ad til 
kirken, hvor der var minde-
gudstjeneste. 



50 

Billeder fra Lokalrådets 

fællesspisning, hvor 

”Lær Dansk” holdet, 

havde lavet rigtig læk-

kert mad. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

27.11.18 Kl. 19.00 Generalforsamling borgerforeningen, på Kroen 
30.11.18 Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen,  
  arr.: Husholdningsforeningen 
04.12.18 Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Hovborg Kirke 
05.12.18 Kl. 19.00 Decemberhyggei HUSET,  arr: Kunstforeningen. 
06.12.18 Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Lindknud Kirke 
09.12.18 Kl. 14-16.30 Jul i Dagli´ Brugsen 
05.01.19 Åbent hus fitness, i HUSET 
25.01.19 Kl. 18.00 Madaften i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen 
25.01.19 Kl. 18.30 11. januarfest på Kroen. Arr: Borgerforeningen. 
20.02.19 Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen 
10.03.19 Kl. 13.30 Fastelavnsfest starter i kirken, efterfølgende i HUSET 
17.05.19 Konfirmation Lindknud Kirke 
19.05.19 Konfirmation Hovborg Kirke 
16.08.19 Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam ) 
 
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 an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

  2019 
 

Torsdag d. 17. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 14. feb. Blad udkommer i uge 9 
Torsdag d. 21. marts Blad udkommer i uge 14 
Torsdag d. 18. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 23. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 18. juli Blad udkommer i uge 31 
Torsdag d. 22. aug. Blad udkommer i uge 36 
Torsdag d. 19. sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 17. okt. Blad udkommer i uge 44 
Torsdag d. 21. nov. Blad udkommer i uge 49 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 

HUIF ønsker alle en rigtig glædelig jul, 

samt et godt og lykkebringende nytår. 
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