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HOVBORG UNGDOMSOG IDRÆTSFORENING
Nr. 1

42. årgang

Forretningsudvalg:
Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Charlotte Korntved
Tina Jønsson
1. suppleant:
Michelle McDonald
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:
Badminton
Billard
Cykel
E-sport
Fest
Fitness
Fodbold
Kroket
Revy
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

4160 1134
6175 4613
2810 9399
4128 4361

Oplag 350 stk.
matthesen@icloud.com

2624 2105
3112 7599
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

huif.kasse@gmail.com

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Thomas Matthesen
Morten Bruun
Mogens Andersen
Mads Kristensen
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973
4160 1134
3086 6244
4270 7264
6175 4613
7539 6317
5133 3129
4160 1134
6095 9480
6095 9480

Redaktion
: Randi Boisen
4021 6461
Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 21. januar 2021
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Vi går mod lysere tider ( foto: Kirsten
Bruun )
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NYT FRA HUIF
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen i HUIF nærmer sig, dog ved vi ikke endnu denne
kan afholdes i normal udformning. Men når tiden kendes, annonceres
generalforsamlingen på Facebook, Hovborg.net samt i bladet. Vi holder
os opdateret hos DGI og en digital version har også været vendt, men
det er ikke muligt, når det ikke står i vedtægterne. Vi vil også meget hellere ses, ansigt til ansigt.
I HUIF vægter det sociale højt, og det har ikke været nemt det sidste år,
men håber at vi snart kan komme stærkt tilbage.
Der er altid plads til flere og ved den kommende generalforsamling er
der 2 ledige pladser i forretningsudvalget samt én kasserer post.
Hvad har vi gang i? Ud over udvalgsaktiviteterne er vi ved at kigge på
hvordan vores betalingshjemmeside eventuelt kunne forbedres samt
om vi skal have opfrisket vores logo.
Så hvis du kunne du tænke dig at være del af et stærkt hold og hjælpe
os med dette, så hører vi meget gerne fra dig, ligesom vi ligeledes gerne
svarer på spørgsmål, om hvad arbejdet indebære.
BEMÆRK, der er endnu ikke fundet nye kandidater, så hold Jer ikke tilbage, og sig gerne til, hvis i kender en der kunne være interesseret!
Husk det er på generalforsamlingen der er mulighed for at få indflydelse. De enkelte udvalg sammensætter selv deres udvalg og vi har altid
behov for nye ideer og kræfter. Er du interesseret, så henvende dig til
det enkelte udvalg.
SPONSORAFTALE SPAREKASSEN KRONJYLLAND
I den forgangne periode har vi skrevet ny sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland, for 2021 & 2022. Med den nye aftale sikres vi støttekroner, som bliver forøget hvis der sker henvisning ved bankskifte. Så
tøv ikke med at tage fat i banken hvis i overvejer et bankskifte og henvis
gerne til foreningen. Der står ligeledes henvisningskort i Huset, der kan
anvendes.
BLAD & ANNONCESALG
Nytårsskift er også lig med gentegning af annoncer til bladet. Der sker
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NYT FRA HUIF
en løbende udskiftning af annoncører, men der er heldigvis også mange der holder ved og det er vi taknemmelige for. Annoncørerne er med til at støtte et analogt medie som bladet. Med bladet sikrer vi, at vi kan komme ud til mange mennesker, med information om
aktiviteterne i området. Derfor vil jeg også gerne opfordre til at I bakker
op om annoncørerne, de støtter os. Der er plads til flere annoncører, så
sig det gerne videre hvis i kender nogen i synes kunne få glæde af en
annonce. Og skulle I komme til at nævne deres flotte annonce når i
handler, gør det ikke noget ;-)
PRÆMIESPIL
Præmiespilssælgerne plejer også at komme forbi på denne årstid. Salget er dog stærkt udfordret af corona og derfor kommer præmiespilssælgerne naturligvis først rundt, når situationen tillader det, tag godt
imod dem, når de kommer forbi.
Præmiespilsudvalget har desuden opdateret prisen på et lod, så det ikke længere er i 1980kr., men et mere tidssvarende beløb, der forhåbentlig kan være med til at sikre en sund forening også fremover.
Er der spørgsmål til præmiespillet kan disse stilles til Mogens Nielsen, så
vil han helt sikkert kunne svare, se desuden andetsteds i bladet.
Godt nytår.
Thomas Nørager Matthesen

5

PRÆMIESPIL
Præmiespil i HUIF.
VI HAR IKKE GLEMT DIG.
Men på grund af de nye corona restriktioner har vi udskudt salget af
præmiespil.
Så snart det igen er forsvarligt at gå fra hus til hus sender vi vores sælgere afsted.
Men uanset hvornår det bliver, vil vi trække vindere i 12 måneder.
Vi orienterede i HUIF bladet i december måned om præmiespillet i
2021, blandt andet at prisen pr. lod stiger til kr. 200,- samt at præmierne også sættes op.
Det er en procentvis stor stigning, men hvis vi sammenligner prisniveauet for 2021 og 1981 svarer kr. 120 i 1981 til ca. kr 360 i 2021.

Vi håber at både “ gamle “ og “ nye” spillere vil støtte op om præmiespillet - overskuddet betyder meget for HUIF og især ovenpå et år med
Corona har aflyst de arrangementer, som normalt har bidraget til foreningens økonomi.
Med venlig hilsen
Præmiespiludvalget

Nyt logo eller måske optimeret betalingshjemmeside?
Giv din mening til kende og vær´ med til at tage beslutninger i HUIF – læs mere under "Nyt fra HUIF" .
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Lokalrådet ønsker godt nytår!
Dagene bliver lysere, vi har allerede dagslyset over 1 time mere end for
en måned siden.
Mon ikke også vi går mod lysere tider i landet, så vi kommer af med corona og får lov at mødes igen til de mange aktiviteter.

I lokalrådet har vi, som så mange af de andre foreninger, ikke haft gang
i så meget siden efteråret. Vi ville gerne have holdt et årsmøde, og sat
fokus på de opgaver vi har på bedding, samt hørt jer hvad I har af gode
ideer, til det kommende års arbejde i vores lille herlige by. Men mon
ikke det kan lykkes i foråret. Vi vil også, så snart det er muligt, holde en
aften for alle de, der er flyttet hertil de sidste to år, og det er mange
heldigvis for det, og rigtig hjertelig velkommen til alle.
En opgave vi er i gang med lige nu er dialog med kommunen om forskelligt, der har været lidt om færdiggørelse af kloakarbejdet i forbindelse med regnvandsseparation, et par online møder og en enkelt konference om landdistrikter, men det er ikke helt det samme som når man
kan mødes fysisk. Lige nu er vi i gang med at forfatte et svar vedr. kommunens fremtidige cykelruteplan 2021 - 2024. Et projekt der er ude i
høring frem til den 24. februar. I kan se planen via det her link; https://
vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/ I må gerne sende evt. kommentarer til lokalrådet kp.bruun@gmail.com så vil vi tage dem med i
vores svar. I kan naturligvis også selv sende et høringssvar til kommunen.
Rigtig godt nytår til alle, vi håber vi snart kan mødes igen.
Pas godt på jer selv og hinanden.
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VANDVÆRK
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I Hovborg Vandværk
Afholdes fredag d. 26. februar kl. 19:30 på Hovborg Kro.
Med følgende dagsorden.
Punkt 1:

Valg af ordstyrer.

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning.

Punkt 3:

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4:

Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

Punkt 5:

Behandling af indkomne forslag.

Punkt 6:

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter tur afgår:
Jens Haahr Jensen og Børge O. Nielsen

Punkt 7:

Valg af revisor og suppleant.
Efter tur afgår:
Elin Schmidt

Punkt 8:

Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun skriftlige forslag behandles
Ved evt. aflysning pga. corona vil dette blive meddelt på
Facebook: ”Hovborg borger til borger” og ved opslag i Brugsen

Efter generalforsamlingen er vandværket
vært ved et lille traktement
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VANDVÆRK
Forbruger-info for driftsåret
Vandværket har i 2020 udpumpet 30.672 m3 vand til forsyning af i alt
318 ejendomme. Heraf er der modtaget 4.700 m3 fra Lintrup Vandværk.
Eurofins har foretaget vandanalyser 2 gange i løbet af 2020 – begge fra
prøver på ledningsnettet:
 15-06-2020. Analyse fra ledningsnettet ved Holmeåvej: Mikrobiologi, uorganiske forbindelser, organiske forbindelser, PAH- og
PFAS-forbindelser samt metaller. Alle kravværdier overholdt og
især er kimtallet meget lavt ift. grænseværdien.
 04-12-2020. Analyse fra ledningsnettet ved Holmåvænget: Mikrobiologi, jern, ph, lugt og udseende. Alle kravværdier overholdt og
især er kimtallet meget lavt ift. grænseværdien.

Mangan- jernindholdet er ikke målbart i prøverne. Det vil sige, at vores
filtre fjerner 99% af manganindholdet og jernindholdet inden udpumpning af vandet. Disse metaller er med til at misfarve fliserne i dit badeværelse, så den risiko er minimal med vores vand.
De flotte analyseresultater viser, at vi har et velfungerende vandværk,
som vi vurderer vil være klar til at møde de næste 25 års udfordringer
til sikker vandforsyning med super-rent drikkevand!
Vi har i sommeren 2020 lavet en ny råvandsboring til erstatning for en
eksisterende boring, der ikke gav vand nok. Under dette arbejde valgte
vi at forsyne forbrugerne med vand fra Lintrup Vandværk for at lette
brøndborerens arbejde.
Der har i 2020 været et enkelt brud på ledningsnettet, hvor vandforsyningen til dele af byen var afbrudt i 5-6 timer.
Vi har desuden haft behov for at modtage vand fra nødforsyningen fra
12

Snerydning og glatførebekæmpelse af fortove i Hovborg.
Pris

Parcelhus: 700,- kr.

Hjørnegrund: 1400,- kr.
Donslund Multiservice
Ivan Trøjborg
29 43 47 04
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VANDVÆRK
Lintrup Vandværk i kortere perioder i forbindelse med et strømsvigt
med efterfølgende periodisk svigt på styringen af vandværket. Ved forsyningssvigt, der ikke skyldes et ledningsbrud, vil vi normalt igen have
vand på ledningen gennem nødforsyningen i løbet af max. ½ time.
Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden.
Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til,
at alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.
Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://
www.hovborgvand.dk/
Bestyrelsen
Formand:
Kasserer:
Vandværksbestyrer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Børge O. Nielsen
Lars Lund Petersen
Jens Haahr Jensen
Lynge Madsen
Torben Christiansen

Mobil. 20 32 82 65
Mobil. 61 33 94 64
Mobil. 40 20 26 44
Mobil. 20 33 60 26
Mobil. 21 40 45 73

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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FASTELAVN

FASTELAVNSFESTEN 2021
er desværre aflyst.
Med venlig hilsen
LGU, Lindknud Hallen, Huset i Hovborg
og Huset´s Venneforening.
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Formandens klumme
2021 er godt i gang og det bliver et godt år hvor vi kan blive vaccineret
og Danmark kan åbne op igen. Indtil da er vi mange der er hjemme og
får hverdagen til at fungere med hjemmearbejde, hjemmeskole, træning i stuen, gåture osv. Det betyder også at der handles mere ind til
morgenmad, frokost, til lækkert hjemmebag og til sunde og lækre
aftensmads retter. I Brugsen kan vi også nemt hente en pakke, sende en
pakke eller hente noget på recept uden at skulle bevæge os langt udenfor byen. Det er nemt lige at gå ind og få det vi har brug for uden at
skulle have store bekymringer om mange mennesker og smitterisiko.
Det er vi ret heldige med her i Hovborg og det kan også ses på omsætningen i Brugsen. Heino, personalet og bestyrelsen er meget taknemmelige for alles støtte og opbakning og vi håber at det fortsætter, også
når vi igen bevæger os ud af byen, så vi kan beholde Brugsen og de fordele der er ved det.

Vi vil igen appellere til at der spørges til varer der evt. ønskes. En ting
der er blevet efterspurgt, er f.eks. mere kød og mere forskelligt kød.
Derfor er der i 2020 indkøbt en ekstra køler til kød. Den gamle køler er
dog midlertidig ikke i butikken da kompressoren er brændt af og er
sendt til reparation.
Et mål der blev sat for 2020 var at tjene 1 kr. altså undgå et underskud.
Vi lagde et optimistisk budget i slutningen af 2019, hvor vi forventede at
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få butikkens omsætning til at stige. Vi har desværre ikke haft den omsætningsfremgang vi havde forventet pga. flere føromtalte problematikker. Vi har også kunnet mærke at Hovborg Kro har været hårdt ramt
af Covid-19 restriktioner, hvilket har afspejlet sig direkte i Brugsens
omsætning.
I 2021 arbejder vi med et udvidet driftssamarbejde med Coop med
f.eks. at nedbringe den store udgift Brugsen har til kædebidrag. Desværre har vi fået flere møder aflyst pga. nye restriktioner men det burde snart kunne lykkedes på den ene eller anden måde.
Salg af brændstof faldt i starten af 2020 trods lavere brændstofpriser,
måske fordi vi i foråret også var hjemme og ikke kørte på arbejde. Salget steg dog i slutningen af året hvor vi samtidig havde sat stor fokus på
en konkurrence vi deltog i og det lykkedes os at få en gevinst på 30000
kr. (20000 kr. til butik og 10000 kr. til personalet). Pengene betyder meget i regnskabet så det vil vi gerne sige tak for. Vi oplever at når der tankes i Hovborg, benyttes oftere OK kortet eller OK App og denne fremgang var med til at udløse gevinsten. Fortsæt endelig med det eller kom
og spørg hvis I også ønsker at komme i gang med at bruge OK kort eller
OK App.
I efteråret 2020 oplevede Brugsen store udfordringer med et nyt styresystem til bestilling af varer. Det lykkedes ikke hver gang at få de rigtige
varer eller de rigtige mængder til butikken og det har givet tomme hylder eller det modsatte. Et eksempel er 1/4 palle pebernødder i stedet
for en kasse. Det er selvfølgelig meget beklageligt og vi håber at det
nye styresystem med tiden gør det lettere for Heino og personalet.
De mange aflyste arrangementer har betydet at vi ikke har kunne møde
jer i Brugsen til en snak og en smagsprøve. Det mangler vi rigtig meget
og håber at det kan lykkedes i foråret 2021.
På vegne af bestyrelsen
Lena Vesterholm Carstensen
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BORGERFORENINGEN
En lille hilsen fra Borgerforeningen.
Jul og nytår 2020 er for længst overstået
og nisserne i anlægget har hentet deres
huer igen, mon ikke de hænger op igen til
december?
Erik og Jens har igen denne jul sørget for
at hænge julebelysning op i byen og tage
det ned igen, mange tak for det.
Borgerforeningen har, som alle andre foreninger, ikke kunnet holde møder, generalforsamling m.v. siden efteråret og heller ikke i foråret 2020. Foreningen har
haft 110 års jubilæum i 2020, og vi havde
glædet os til at invitere på en bustur i
efteråret, for at fejre jubilæet. Det gjorde vi også i 2010 ved 100 års jubilæet. Nu håber vi det bliver muligt i dette efterår. Det hører I nærmere om
Vi har jo helle ikke fået holdt vores generalforsamling 2020. Vi havde
satset på at tage rundt til jer og opkræve kontingent her i vinter, men
det må man ikke lige nu, så vi håber I vil købe medlemskort til borgerforeningen på anden måde. Vi vil rigtig gerne have mange medlemmer, det giver mulighed for mange aktiviteter.
Sidste år havde vi stor succes med guidede ture i sommermånederne,
det vil vi genoptage, det var nogle rigtig gode og velbesøgte ture. Tak til
de dygtige guider, vi håber I er klar igen til sommer.
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BORGERFORENINGEN
Vi har fået sat 8 nye historiebænke op rundt i Hovborg, historierne nåede ikke at komme på inden vinteren kom, men nu er der god tid til at
få dem skrevet, inden vi sætter dem på bænkene til forår. Der er også
kommet nye sæder på bænkene langs den bynære sti flere steder, og
insekthoteller har også fundet vej rundt i byen.
Fortsættes …….
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BORGERFORENINGEN
Hovblomst er klar igen til foråret med blomster langs indfaldsveje, vi håber nogle har smidt frø,
men der bliver også indkøbt nye frø.
I forbindelse med kartoffelfestival
2021 har borgerforeningen budt ind
med tilbud om et gademarked, så der
skulle gerne blive fest i byen til den
tid.
Sct. Hans og næste års januar fest
håber vi kan komme tilbage i sin vante form, det tror vi på lykkes. Vi overvejer hvordan vi afholder generalforsamling, om det skal være online eller vi kan mødes i det sene forår.
Vi håber I vil være med til nogle af de aktiviteter vi planlægger, det bliver sikkert flere end vi her har nævnt.
Så køb dit medlemskort til foreningen her i første kvartal, så vi kan komme i gang med at planlægge aktiviteter for jer.
I kan gøre det på følgende måder
MobilePay til foreningen 74 11 11 husk at skrive navn
Konto overførsel: 6233-0750033113, husk også her at skrive navn.
I kan også lægge en kuvert med kontingent i Kirsten Bruuns postkasse,
Holmeåvej 19, husk også her navn.
Det koster 100 kr. pr. husstand at være medlem, for enlige 50 kr.
Bestyrelsen i Borgerforeningen ønsker alle et rigtig godt nytår, forhåbentlig ses vi til mange aktiviteter i løbet af året.
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NYT FRA HUIF

Har du overblik og styr på tallene eller lyst til at lære
det? Vi mangler en ny kasserer, som naturligvis vil få
den fornemmeste overdragelse og oplæring af Elin,
vores nuværende kasserer.
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REGNVANDSFRONTEN
Syntes du også at dine gummistøvler og paraply blev luftet lige rigeligt i
2020, så er forklaringen her.
I Hovborg Vest faldt der i alt 1285 mm regn i hele 2020.
I disse syv måneder faldt der over 100 mm regn, i hver måned:








Januar
Februar
Juni
Juli
August
Oktober
December

152
141
113
158,5
101,5
160,5
111

Andre facts:
I Juli regnede det i 16 dage, i Oktober 21 dage og i November 17 dage.

Bjarne Trøjborg
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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NYT FRA REDAKTIONEN
Årets første blad, er noget anderledes end det plejer at være. Men alt
er jo desværre anderledes i disse tider. Det første blad plejer at være
det blad, hvor næsten alle foreninger i byen, annoncerer deres generalforsamlinger, sådan er det desværre ikke i år.
Vi må alle væbne os med tålmodighed, og tro på at det nok skal blive
godt igen ☺
Jeg vil gerne på HUIF´s vegne sige tak til alle annoncører, såvel ” gamle”
som nye, der har valg at støtte vores blad med en annonce, - uden jer
havde vi ikke noget blad - MANGE tak for det.
Er der evt. andre der gerne vil annoncerer i vores blad, - er I meget velkommen til at kontakte undertegnede. Man kan altid få en annonce
med i bladet.
Bladudvalget
Randi Boisen
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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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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Salg af diverse ting, til fordel for børnecentret
2020 var et træls år for de fleste. Nedlukning af alle aktiviteter, børn
sendt hjem fra skole, men fik dog alligevel et fornuftigt efterår med fritidsaktiviteter og skolegang. Salget af træ varer havde trods alt gode
betingelser med en rigtig god omsætning, nu venter vi bare på normale
tider, så vi kan få børnene sendt på nogle oplevelses ture. Det trænger
de til efter Corona tiden.
Værkstedet fremstiller mange ting til salg. Alt fremstillet i Lærketræ
( ingen imprægnering )
Fuglekasser: stær, musvit, mejse m.m.

1stk 55 kr.
3 stk 150 kr.

Stærestolpe med 6 kasser monteret

600 kr.

Ugle/ falke kasser

150 kr.

Fugle foder huse på fod

225 kr.

Stige golf med 4 spillesæt

250 kr.

Insekt hotel mini fyldt m diverse

250 kr.

Insekthotel midi

350 kr.

Insekthotel maxi, med dobbelt pindsvine-bo

900 kr.

Bænk med ryglæn i 50 mm tykke planker

1000 kr.

Høj bede i 32 x 150 mm planker. fremstilles efter mål.
Standard model 1,0 x 3,0 x 0.6 m

650 kr.

Bestilling af produkter hos Kurt V. 30301401
kurtvad@hotmail.com eller besøg os på Grønagervej 8 Hovborg
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
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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
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 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

Kirkedag

Hovborg Kirke

Lindknud Kirke

7-2-20

Seksagesima

9.00 DK

10.30 DK

14-2-20

Fastelavn

13.30 DK
Familiegudstjeneste1

21-2-20

1. s. i fasten

28-2-20

2. s. i fasten

9.00 AJ
9.00 DK

10.30 DK

1. Fastelavns- og familiegudstjeneste.
DK: Dorte Kirkegaard
AJ: Anna Jensen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Et af børnene fra Holmeåskolen har malet dette fine billede
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HOVBORG KIRKE
Lyset og foråret venter forude
2020 var et hårdt år for mange mennesker, for vores land og for hele
verden. For et år siden havde ingen af os forestillet sig, hvad der ville
komme til at ske – hvad der ville komme til at få så stor indvirkning på
vores liv. Det var uventet, og det gav os en masse udfordringer. Det gør
det stadig. Vi er slet ikke ovre det endnu. Der er mennesker, som stadig
er dybt påvirket af situationen – pga. sygdom, tab, arbejdsløshed, konkurs, ensomhed, nedtrykthed, stress. Vi er nok alle sammen på en eller
anden måde blevet ramt.
Er der da intet håb midt i denne krisetid? Jo, det er der heldigvis. Nu er
der endelig kommet en vaccine, og flere og flere bliver vaccineret. Det
giver os håb om, at vi igen en dag får vores frihed tilbage, at vi igen frit
kan forsamles. Og håb om, at der kommer en dag, hvor ingen behøver
at bekymre sig om at blive syge eller smitte andre. Håb om, at sygehusene bedre kan følge med igen. At økonomien bliver bedre. At arbejdsløsheden falder. Håb om, at vi kommer ud af krisen. At det bliver godt igen.
I en krisetid er der brug for håb og tro. Jesus siger et sted ”Frygt ikke, tro
kun!” De ord kan vi alle sammen have brug for at få at vide, måske i
særlig grad når det hele ser mørkt ud. Der er altid håb, uanset hvor
mørkt det kan se ud. Lige nu er dagene langsomt begyndt at blive længere, og vi går en lysere tid i møde. Foråret venter forude. Ligesom genåbningen af samfundet gør det.
Når Jesus kan sige, at vi ikke skal frygte – der er jo meget, vi kan være
bange for her i livet – så er det fordi, han er Guds søn. Sagt af ham får
de ord vægt, og vi skal prøve at tage dem til os og have tillid til dem.
”Frygt ikke, tro kun!”. Vi skal ikke være bange. Jesus døde på korset for
vores skyld. Derfor vil vi altid være i hans hænder, uanset hvad der sker.
Intet kan skille os fra Guds kærlighed, ikke engang døden. Der er altid
håb ☺
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Ny organist ved Hovborg – Lindknud Kirker
pr. 1. januar 2021
Mit navn er Anne-Kathrine Højgaard Johansen. Jeg er 36 år og bor med
min mand Christian og vores 3 børn i alderen 5-12 år på landet lidt
uden for Grindsted. Her har vi stor have, køkkenhave og frugtplantage
a´ la´ "bonderøven". Jeg nyder at læse bøger, gå/cykle ture, være sammen med venner og familie samt at være FDF-leder.
Jeg glæder mig meget til at starte som organist ved Hovborg og Lindknud kirker fra 1. januar 2021.
Jeg har de sidste 8 år arbejdet ved Grindsted kirke og ser nu frem til at bidrage til
gudstjenesterne i jeres skønne kirker. Jeg
elsker at spille orgel og klaver, er uddannet
fra Musikkonservatoriet i Esbjerg, og har
derudover mange års erfaring med korledelse bl.a. fra Billund Kulturskole og Den
Jyske Sangskole, så jeg håber at kunne genskabe den gode kortradition for både børn
og voksne i kirkerne.
Jeg ser frem til at blive en del af både medarbejder-teamet og lokalsamfundet.
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HOVBORG KIRKE
Menighedsrådet har konstitueret sig pr. 1.12.2020
Formand
Næstformand
Kirkeværge
Kasserer Intern
Sekretær
Præst
Kasserer Ekstern
Medarbejder rep.

Steen Pedersen
Doris Jepsen
Eva Burkal
Ulla A. Harrison
Karin G. Holm
Dorte Kirkegaard
Helle Schøler
Mogens Friisgaard

Øvrige meddeler:
Hovborg Kirke 125 års jubilæum d. 24/1- udsat på ubestemt tid.
Menighedsrådsmøde i Huset d. 27/1 - Aflyst
Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd

Kommende musikarrangementer i Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:
Haderslev Domkirkes Pigekor.

36

37

38

HOVBORG KIRKE
På grund af HUIF bladets deadline var det kun muligt at bringe
nedstående på hovborg.net i december. For det tilfælde at nogen af jer
ikke bruger nettet så meget, har jeg bedt HUIF om at gentage det her:
Vejle d. 6/12 - 2020

Tak for gaven!
Jeg vil gerne sige varmt tak for den flotte gave, I har samlet ind til i Hovborg Kirke. Jeg blev meget rørt over den og især de mange underskrifter
på kortet, I havde vedlagt!
Det har været en 'fest' at være organist for jer i Hovborg, ikke mindst
fordi I har været så gode til at give udtryk for, at I var glade for min indsats: Blomster, taler og ros til koret i lange baner, så lange at jeg har
måttet sige: "Nu kan de unge mennesker ikke tåle mere ros, så bliver de
ikke til at være i nærheden af!" ☺
Noget af det, jeg har været allermest glad for, er de små bemærkninger
til mig i kirken efter gudstjenesten. Det kunne fx være: "Vi kan nu godt
høre, når det er dig der spiller". Og jeg har kun kunnet svare: "Beklager,
jeg gør mit bedste!" ☺
Jeg ønsker jer alt godt fremover.
Gregers Kirkelund
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KUNSTFORENING
Velkommen til generalforsamling i
Holmeå Kunstforening 2021
Alle er velkomne – hvis ”corona” tillader det
Onsdag d. 10. marts kl. 19.00 2021
Desværre bliver det en mere afdæmpet version end de andre år, da vi
pga. Corona ikke har mulighed for at planlægge med en udefrakommende gæst til et foredrag også.
Da vi heller ikke er sikre på, at der kan komme gæster udenfor bestyrelsen, så bliver der heller ikke udlodning af gaver efter generalforsamling.
Der vil være kage og kaffe under mødet.
Holmeå Kunstforening vil gerne være en dynamisk forening, så der er
altid plads til nye interesserede, nye ideer, sjove input, kreative evner
samt tid og lyst til at være med i foreningens aktiviteter.
Vi er glade entusiaster, der godt kan lide at være kreative på forskellige
niveauer og indenfor forskellige genre, som interesserer os. Her er
plads til alle, der gerne vil være med.
Hvis du vil høre mere eller har forslag/kommentarer, som skal behandles på generalforsamlingen, er du velkommen til at henvende dig til formand Søren Brandbyge på sab@brandbyge.dk , så det kan komme på
dagsordenen.
Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter på
vores hjemmeside: http://holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebookside: https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.
Dagsorden til generalforsamling
• Velkomst v. formand Søren Brandbyge
• Valg af dirigent, referent og stemmetæller
• Formandens og bestyrelsens beretning
• Kassererens aflæggelse af foreningens regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisor
• (på valg er: Karin, Anita, Jane, Søren, Tage, Birthe og Simone)
• Evt.
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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BØGEVANG
Alle aktiviteter er desværre aflyst indtil videre.

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE
Aflysning af vinterens foredrag!
På grund af corona situationen ser vi os nødsaget til også at aflyse anden halvdel af sæsonens foredrag. Vi forsøger at tilbyde samme foredrag i sæson 2021-2022.
Venlig hilsen bestyrelsen for Lindknud Aftenhøjskole.
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Lidt vinter, og hermed snemænd kunne det blive til, først i januar.
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AKTIVITETSKALENDER
10.02.21
26.02.21
10.03.21
18.03.21
14.04.21
30.04.21
02.05.21
06.05.21
11.08.21
20.08.21
07.09.21
13.10.21
09.11.21
09.12.21

Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.30 Vandværkets generalforsamling, på Kroen
Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor.
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset.

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
2021
Torsdag d. 18. feb.
Torsdag d. 18. marts
Torsdag d. 22. april
Torsdag d. 27. maj
Torsdag d. 22. juli
Torsdag d. 19. aug.
Torsdag d. 23. sept.
Torsdag d. 21. okt.
Torsdag d. 18. nov.

Blad udkommer i uge 9
Blad udkommer i uge 13
Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 23
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.
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