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”Amaroneaften” 

En aften med 

middag, gode vine 

fra Valpolicella 

Classico og for-

tælling 
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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 

 

Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 

 

Stof til næste nummer af bladet sendes 

senest torsdag den 21. februar 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  

   Nr. 1                   40. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Kroen med sin fine julebelysning. 
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NYT FRA HUIF 

SIDEN SIDST 

Knap er det nye år startet og vi er i gang igen. Godt skudt i gang af fit-

ness der i samarbejde med Takaledougou gruppen havde inviteret til Fit 

og Fedt, aktiviteter og kaffebord, lørdag den 5. januar. Fitness har fuld 

fart på nye tiltag og aktiviteter, 

som der var rig mulighed for at 

danne sig et indtryk af til åbent hus 

arrangementet. Det er fantastisk at 

være en del af et samfund der lø-

bende udvikler og sætter nye ting i 

gang, det er et godt tegn på at vi 

følger med tiden. 

 

Skulle du sidde og have lyst til at byde ind på en opgave. Enten i forbin-

delse med de enkelte udvalg eller noget andet i foreningen, hører vi 

meget gerne fra dig. 

 

GENERALFORSAMLING 

Vi nærmer os snart tiden for generalforsamling i HUIF, tirsdag den 19. 

februar, se herom andetsteds i bladet. Så jeg vil opfordre til, at man 

møder op til generalforsamlingen. Ole og jeg selv er på valg. Ole er dog 

trådt ud af forretningsudvalget da han flyttede fra byen og der skal der-

for findes en ny. Er du interesseret i få indflydelse i forretningsudvalgs-

arbejdet og ønsker, at hører nærmere omkring opgaverne, skal du være 

velkommen til at rette henvendelse, og hører nærmere inden. Husk det 

er på generalforsamlingen der er mulighed for at få indflydelse. De en-

kelte 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. 
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NYT FRA HUIF 

BLAD & ANNONCESALG 

Nytårsskift er også lig med gentegning af annoncer til bladet. Der sker 

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 

kommer ud til mange mennesker, med information om aktiviteterne i 

området. Derfor vil jeg også gerne opfordre til at I bakker op om annon-

cørerne, de støtter os. Og skulle I komme til at nævne deres flotte an-

nonce når i handler, gør det ikke noget ;-) 

PRÆMIESPIL 

I den forgange tid har der været en masse frivillige i gang med præ-

miespilssalget, men skulle der være nogen der er blevet forbigået, skal i 

henvende jer til Mogens, så vil han helt sikkert hjælpe med dette.  

Husk også at følge med på vores Facebookside: https://

www.facebook.com/HovborgUIF   

Godt nytår. 

Thomas Nørager Matthesen 

https://www.facebook.com/HovborgUIF
https://www.facebook.com/HovborgUIF
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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HUIF & FITNESS 

 

Hovborg UIF  og Hovborg Fitness afholder 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 19. februar 2019 

i Aktivitetshuset,  Hovborg 
 

Hovborg Fitness kl. 18.30 

Hovborg UIF kl. 19.30 
 

Dagsorden iflg. Vedtægter 
 

Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af  HUIF`s mange 
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, 
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, 
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.  

Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen 
og give deres mening til kende. 
    

     Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød. 
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Dagsorden for HUIF’s generalforsamling  
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af beretninger 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 

4. Indkomne forslag 

  NB!  Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for 
  manden senest 12. februar 2019       

5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammen-
sætning 

6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer 
 På valg er:  

   Ole Nielsen (modtager ikke genvalg) 

   Thomas Nørager Matthesen 

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget  

   (pt. Nicolaj Pedersen & Morten Lindgaard) 

8. Valg af revisor 
 På valg er: Erling Skovsgaard,  

  valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp) 

9. Evt. 

Vel mødt 
H.U.I.F. 

 

NYT FRA HUIF 
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Dagsordren for Hovborg Fitenss´s Generalforsamling             

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  På valg er: 
   Edwin van Kouwen 
   Børge Nielsen  
   Jonathan Vejgaard ( modtager ikke genvalg ) 

7. Valg af 2 suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Evt. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsam-
lingen og give udtryk for ønsker til kommende år. Efter Fitness general-
forsamlingen starter generalforsamlingen for HUIF kl. 19.30. 

FITNESS 
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HÆRVEJESKLYNGEN 
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FASTELAVN 
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HUIF Præmiespil 2019 

Tusind tak til vores præmiespil sælgere, uden jer var der ikke noget 
præmiespil i HUIF. 
 

Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2019. 
 

Hvis der skulle være nogen, der ikke har nået at købe et lod.  
Kan man henvende sig til Mogens tlf.: 60 95 94 80 
 

HUIF´s præmiespilsudvalg ønsker alle held og lykke 
 

Else Gjerlevsen, Theodor Starup & Mogens Nielsen 

NYT FRA HUIF 

Jeg vil gerne på HUIF´s vegne side tak til alle annoncører, såvel ” gamle” 

som nye, der igen har valg at støtte vores blad med en annonce, - uden 

jer havde vi ikke noget blad - MANGE tak for det. 

Randi Boisen 

NYT FRA REDAKTIONEN 
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ANTENNEFORENING 

Hovborg antenneforening afholder ordinær  
generalforsamling , onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00  

på Hovborg Kro 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet fremlægges. 

4. Indkomne forslag. 

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20.  

  februar 2019 

5. Valg af bestyrelse: 

  På valg er: Jesper Ramsgaard (modtager genvalg) 

                Theodor Starup (modtager genvalg) 

   Dorthe Munk Jørgensen (modtager genvalg) 

6. Valg af suppleant:   

  På valg er: Mogens Nielsen 

    Jesper Mikkelsen 

7.  Valg af revisor: 

  På valg er: Michael Ravn (modtager ikke genvalg) 

8. Stofa Evt. besøg af Stofa Allan Petersen 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 
 

Husk: Det er på generalforsamlingen du kan gøre din indflydelse 
gældende. Det er her du kan sige din mening, så derfor mød op !! 
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HUSET &VENNEFORENINGEN 
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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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Så er det igen tid til medlemsbetaling til  
Støtteforening for Holmeå Børnecenter for 2019 
 

Foreningen er en Støtteforening for Holmeå Børnecenter. Det vil sige, 
at vi yder økonomisk støtte til, at børnene og eleverne i Holmeå Børne-
center kan få ekstra oplevelser eller ting.   
  

Foreningen er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om børne-
centret og dermed lokalsamfundene. 
 

Hvad yder foreningen støtte til: 
Til den årlige juleklippedag i skoledelen giver støtteforeningen æbleski-
ver til alle børn og voksne. Vi deltager i de to årlige overnatningsweek-
ender for børn, som arrangeres i samarbejde med HUIF og LGU. I 2018 
har vi, givet kagemand til Børnecentrets 1 år fødselsdag, betalt for små 
legeredskaber til skolegården og betalt for en bus, til en tur som hele 
skolen var på i juni. 
 

Du kan støtte ved at blive medlem, pris for et kalenderår  
(1. januar – 31. december) 
 

 Enkelmedlemsskab   100 kr. 
 Husstandsmedlemsskab   200 kr. 
 Virksomhedsmedlemsskab  300 kr. 
 

Beløbet kan indbetales på konto 6234 0760231371 
Du kan også indbetale via Mobilepay 2945 3875 (Dorthe Nørager Mat-
thesen) 
Husk at skrive navn og gerne mailadresse. 
 

Herudover modtager foreningen frivillige bidrag. Ligesom foreningen 
ved arrangementer har brug for frivillige der kan give en hånd med.  
 

 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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Hovborg får fremtidens Dagli’ Brugs. 
 

Bestyrelsen og uddeler har i samråd med vores rådgiver, besluttet at 
give jer en fødselsdagsgave i anledning af Brugsens 109 års fødselsdag. 
Vi har lyttet til jer gennem vores kundeundersøgelser, og gennem sam-
taler med kunder. Vi er kommet frem til at I gerne vil have løftet kvali-
teten i butikken, mere fokus på fødevarer og plads til at komme rundt i 
butikken. 
 

Vi har valgt at investere i en helt ny frugt og grønt afdeling, med en 5 
meter lang køler, vi har også købt en pålægskøler på 6,25 meter der 
kommer til at stå på væggen ud imod parkeringspladsen. Vores gamle 
kød køler og pålægskøler bliver bygget om til frost. Vi har købt en kød 
køler der kommer til at stå i starten af butikken. Den røde kasse (kasse 
2) bliver sløjfet, til fordel for en disk betjent kasse i sammenhæng med 
bager & lotto.  
 

Vi kommer til at rode en del i uge 9, da vi skal have de to nye kølereoler 
på plads, samtidig skal vi have de gamle ud. Uge 10 bliver også en uge 
med mange spændende opgaver, vi skal have nyt vin inventar monteret 
af inventar snedkere. Fra uge 11 er det alle reoler der står frit der skal 
tømmes og rykkes, og der skal bygges nye sortimenter op. 
 

Heino og personalet er så småt begyndt at flytte lidt rundt på de varer 
der får lidt mindre plads, i forbindelse med ændringen i reol størrelser. 
Det giver mulighed for at gøre en god handel, da der er forskellige varer 
der udgår både i forbindelse med vores ændringer, og ændringer fra 
Coop i forbindelse med års forhandlingerne. 
 

Vi skal have flyttet samtlige varer i løbet af vores ombygning, så vi hå-
ber I har tålmodighed med os, og tager ombygningen med et smil  
 

På vegne af personale & Bestyrelse 
Mogens Nielsen 
Formand 
Tlf.: 60 95 94 80 

 



22 

Nyt fra arbejdet i Hærvejsklyngen. 
 

De forskellige grupper i hærvejsklyngen er kommet rigtig godt i gang 
med arbejdet, for at sætte skub i udviklingen i klyngens landsbyer, Lind-
knud, Bække, Gesten, Gjerndrup og Hovborg. 
 

Vi valgte fra starten, da vi søgte om at blive klynge, to temaer: Bosæt-
ning og Turisme. De to arbejdsgrupper har allerede flere gode forslag til 
udvikling på områderne. Så er vi så heldige at vi er blevet udvalgt til at 
tage del i DGI og VELUX Fondens Projekt Unge i Landsbyklynger, noget 
vi sendte ansøgning om her i efteråret. Der er allerede gang i et projekt 
med E sport for unge. 
 

Så har vi jo optaget en film, 
som flere af jer her i Hovborg 
var involveret i. En 5 minutters 
film, der fortæller om nogen af 
de mange muligheder vi har i 
vores fantastiske naturområde. 
Den er færdig og meget flot.  
Herudover får vi lavet en to mi-
nutters ”turistfilm” målrettet til 
de turister, der kunne tænke 
sig at komme til området. 
 

Det hele bliver præsenteret ved en gallapræmiere i Biografen i Brørup 
den 24. februar kl. 14.00. Men da vi gerne vil holde en fin gallapræmie-
re, ligesom i Hollywood, med lidt godt til halsen og rød løber og det he-
le, skal der jo være lidt mere at byde på. Derfor har vi fået Bird Eye Pic-
tures, som har optaget filmen, til at lave en halv time med nogle af de 
flotte optagelser som de har i kassen.  De har fået skuespilleren Jens 
Arentzen ( I kender ham sikkert bedre som Ulrik i Matador) til at indtale 
tekst til den halve time, vi har lavet en lille ”H.C.Andersen” historie der 
passer til de flotte billeder. Vi vil selvfølgelig invitere både Jens Arent-
zen og de to skuespillere der er med i filmen til præmiere. Se indbydel-
se andet sted i bladet. 

HÆRVEJESKLYNGEN 
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HÆRVEJESKLYNGEN 

Hærvejsklyngen har flere spændende arrangementer på tapeter her i 
foråret. I slutningen af marts bliver der en ”studietur” for klyngens lo-
kalråd og andre foreninger. Programmet er ikke helt færdigt, men vi 
satser på at besøger nogle andre landsbyer, der også er sluttet sammen 
i en klynge + noget ”tant og fjas” undervejs. Vi kører med bus. 
 

Der arbejdes også en del i arbejdsgrupperne og i styregruppen med kol-
lektiv trafik, så det kommer der også mere om i løbet af forsommeren. 
 

Den 27. april bliver der et stort event i samarbejde med Landdistrikter-
nes Fællesråd. Det bliver her i Hovborg med deltagelse af en masse ak-
tører. Det bliver bygget op som en slags messe med stande, vi kalder 
det ikke stande aktørerne får, vi kalder det energifelter. Der skulle ger-
ne genereres en masse positiv energi til fremtidens landsbyer. Vi har 
allerede tilsagn fra en del, der gerne vil være med. Der bliver energifel-
ter hvor man kan få en snak om Sundhed, bæredygtighed i landsbyen, 
transport i fremtidens landsby, kreditgivning til huse og byggeri, bolig-
selskaber skal komme med bud på fremtidens byggeri til både unge og 
ældre, skolerne deltager med elevernes bud på hvordan de kunne tæn-
ke sig at bo o.s.v. Det kommer I til at høre meget mere om. Midt i hallen 
bliver der et Tingsted, hvor der hver halve time bliver et kort oplæg fra 
en af aktørerne med efterfølgende debat. Det hele foregår fra kl. 11 – 
16 den 27. april. 
 

Klyngens arbejdsgrupper delta-
ger selvfølgelig også, hvor de 
kommer med deres bud på 
fremtiden i vore landsbyer. Vi 
vil også invitere de andre 
landsbyer i kommunen. Biblio-
teket, kommunen, spejderne, 
ældresagen er blot nogle af de, 
der også deltager 



24 

Nørre Torv 1 

7200 Grindsted  



25 

VANDVÆRK 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
I Hovborg Vandværk. 

Afholdes fredag d. 22. februar 2019 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  

   Børge O. Nielsen 

Punkt 7: Valg af revisor og suppleant.  

  Efter tur afgår:   

   Lars Lund Petersen 

Punkt 8: Eventuelt. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Kun skriftlige forslag behandles. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
 

http://images.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi399iy2IjLAhUrMJoKHULVAUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ferritslevvand.dk%2F&psig=AFQjCNGgCpv_2bHa6AqnBYxP5sGzGxqOwQ&ust=1456138401397308
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Vikarpræst fra 1. februar: 
Sidsel Keibel Blom  
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed) 
Lindknud-Hovborg Pastorat 
 
Tlf: 75 38 80 31 
Email:  
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 benyt-
tes 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 

SKB: Sidsel Keibel Blom   
IB: Inge Klarlund Bach 
 

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

 
 

Velkommen til vikarierende præst 

Vores præst gennem otte år Helle Nørby har desværre valgt at opsige 
sin stilling som sognepræst med udgangen af marts måned 2019. Helle 
Nørby har ansøgt og fået bevilliget sin endnu ikke fuldt afholdte foræl-
dreorlov, ferie og friweekend og går derfor fra som præst allerede d. 
15. januar 2019. 

Til at varetage sognepræstens forpligtelser er Sidsel Keibel Blom ansat 
som vikar og tiltræder den 1. februar. Sidsel er 33 år og bosat på Fanø, 
og hun vil senere præsentere sig selv HUIF-bladet 

Vi byder velkommen til Sidsel Keibel Blom. 

På vegne af Hovborg menighedsråd,  
Poul Hansen 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

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

10. feb 5.s.e. H3K 10.30 IKB   

17. feb Septuagesima   14.00 SKB 

24. feb Seksagesima 9.00 SKB   

3. mar Fastelavn 9.00 SKB 10.30 SKB 

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

TAK for grin og for gråd – TAK for alt hvad I har lært mig 

Som nyuddannet teolog stod jeg for 10 år siden med store overvejelser 
om at blive præst: Jeg syntes det var en stor mundfuld og måtte bruge 
et par år på at samle mig lidt mod til, inden jeg blev ordineret til stillin-
gen som sognepræst i Lindknud, Hovborg og Brørup sogne.  

Det blev dog en beslutning, som jeg aldrig har fortrudt – Jeg har altid 
følt mig godt modtaget uanset hvilken del af sognene jeg har bevæget 
mig rundt i og hvilken anledning jeg er kommet i. TAK for det. 

Meget er dog sket siden jeg kom hertil i 2010 – både i mit eget liv og i 
sognene, og jeg vil derfor gerne takke jer for en god og lærerig tid, og 
for alt hvad jeg har fået lov til at dele med jer – både i gode såvel som 
svære stunder. 

Nu står jeg så som en knap så uerfaren præst, men med en beslutning, 
der har været mindst lige så svær, som den at give sig i kast med præ-
stegerningen – nemlig at forlade den igen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at 
jeg kommer til at savne I skønne menigheder og det altid gode samar-
bejde med kirkebetjening og menighedsråd, men samtidig glæder jeg 
mig også til at få mere tid sammen med familien.  

Jeg ønsker jer alt det bedste fremover og håber fortsat, at kirken vil væ-
re en naturlig del af lokalsamfundet, som det sted man altid kan komme 
– både når hverdagen bugter sig afsted, og når livet byder på både sorg 
og glæde. 

Helle Nørby 

Malmros kommer til byen – næsten… 

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00 kommer filminstruktøren Nils 
Malmros og holder foredrag i Brørup Bio. Malmros er kendt for sine 
meget personlige film, der skildrer alt fra hans barndom, ungdom 
(Kundskabens træ) til en skandalesag, som involverede hans 
far. Alligevel fremstår ‘Sorg og glæde’ som den mest personlige film til 
dato. Ved denne aftens foredrag vil Nils Malmros i første halvdel af sit 
foredrag fortælle om, hvorfor hans film har rod i hans eget liv. I anden 
halvdel vil han vise uddrag fra ”Sorg og Glæde” og redegøre for hans 
livs mest personlige film.                            Helle Nørby 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 

 
Kommende musikarrangementer i 

Lindknud og Hovborg Kirker: 
 

 
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 

  

  Dato endnu ikke fastsat 

    Familien Falk Magnussen 
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Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 15.00,  
i Lindknud Kirke 

Historien om Kim Larsen 
Karsten Holm synger Larsens sange og fortæller noget af historien 
Danmarks nationalskjald, Den store gavflab, eller bare Kim Larsen - født 
Kim Melius Flyvholm Larsen, d. 23. oktober 1945, død d. 30. september 
2018. Kim Larsen fik sit gennembrud i 1969 med 
gruppen Gasolin, og siden slutningen af 70'erne har han været Danmarks 
førende og bedst sælgende sanger og komponist. 
 

Da han startede i begyndelsen af 70´erne var han én af de kunstnere, som 
man enten ikke kunne fordrage eller elskede. Alt dette er ændret i dag. 
Alle elsker Kim Larsen - ung som gammel. 
 

Derfor er tiden også moden til at lave et sangforedrag, der hylder ham. 
 

Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i mange år, og det var ikke 
svært at sammensætte materialet til dette sangforedrag, og så har han 
altid haft visse fortrin for af gi' den som Kim Larsen, nemlig flaben/
munden. Og Karsten kan ramme tonen, så man kommer i tvivl om det er 
Larsen selv. 
 

Ud over sangene og musikken vil Karsten Holm også fortælle historien om 
Kim. Vi skal have de gode sange fra "Langebro", "Maria" til nyere, så som 
"Dengang da jeg var lille". Udover at synge sine egne sange har Kim Larsen 
også gennem hele karrieren fortolket 
andres sange, f.eks. Med "Sange fra 
glemmebogen" som vi også skal høre 
et par stykker af. Når Kim Larsen fortol-
ker en sang, lyder det altid som han 
selv havde skrevet den. 
 

Eksempler fra repertoiret: 
• Langebro 
• Masser af succes 
• Dengang da jeg var lille 
• Papirsklip 
• Den første gang jeg så dig 
• Kvinde min 

HOVBORG KIRKE 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

FITNESS 

 Lørdag d.5. januar 2019 var Hovborg Fitness og Takaledougou-gruppen 

gået sammen om et åbent hus-arrangement i Aktivitetshuset Hovborg.  

Hovborg Fitness tilbød at man 

kunne komme og prøve de hold 

som tilbydes i forårssæsonen, 

samt fitnesscenteret. Der var gang 

i den fra kl.10 hvor Senior Fitness 

lagde hårdt fra start, derefter fulgt 

af Cross Gym, Spinning, Body Fit 

og Yoga.  

http://www.hovborg.net
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Salg af diverse træprodukter 
Vi har netop sagt farvel til 2018, salget af vores træprodukter har haft 
et forrygende godt år. Overskuddet har beløbet sig til 16000 kr. 
Vi håber 2019 kan blive lige så god og 
måske endda med øget salg. Der kom-
mer løbende nye ideer til med større 
eller mindre succes. 
Vi har vores fuglekasser til stære, mej-
ser, musvitter. 1 stk. 55 kr. 3 stk. 150 
kr. 6 stærekasser bygget på 4 m stolpe 
600 kr. 
Stigegolf med 4 spillesæt golfkugler 
250 kr. 
Fuglefoder huse på stolpe 225 kr. Mindre foderhuse til ophæng 75 kr. 
Træ mand og dame på bænk 300 kr. 

Insekthoteller til opfyldning af 
diverse lækkerier for insekter-
ne, der jo som bekendt, har 
trange kår. Vi kan nok ikke red-
de alle arter, men kan da gøre 
et forsøg. Pris afhænger af hvor 
stort hotellet skal være, der kan 

evt. indbygges redekasse og pindsvine hus. 
Højbede 32 x 150 mm planker med 75 x 75 mm stolper + stolpehat  
Dimensioner efter bestil-
ling. Standard mål 3,0 m x 
1,0 m x 0.60 m, 650 kr. 
Alle produkter er fremstil-
let i lærketræ , derfor ingen 
imprægnering i vores varer. 
 

Bestilling af varer kan ske 
på tlf. 30301401 eller mail 
kurtvad@hotmail.com 

 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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Gymnastikopvisning 

2. marts 2019 i Lindknud Hallen 

Så nærmer opvisningen sig. En masse sprudlende gymnaster giver den 
hele armen, og viser hvad de har lært af nye tricks, spring og serier i lø-
bet af den forgangene sæson. 

Det hele sker lørdag den 2. marts kl. 16.00 – 21.00 

Dørene bliver åbnet kl. 15.15 så der er mulighed for at komme i god tid. 

 Indgangs priser: 

  Under 3 år gratis 

  Børn til og med 13 år 25 Kr.  

  Voksen 50 Kr. 

Under og efter opvisningen vil der være mulighed for at købe  noget 
aftensmad, snolder, sodavand, kage og kaffe. 

Til alle interesserede er der efter opvisningen diskotek så man kan kom-
me ud og danse lidt, hvis man ikke fik brugt alt sin energi til opvisnin-
gen. Der vil være åben i klubhuset hvor der er lidt mere dæmpet lyd.   

Der er mulighed for at betale med mobilpay. 

Der bliver igen i år taget billeder som kan bestilles oppe i klubhuset hele 
aften (Pris 40 kr. pr. billede) 

Vi glæder os rigtig meget til opvisningen 

 

Venlig hilsen og på gensyn  

Gymnastikudvalget 

LINDKNUD G&U 
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MODEOPVISNING 

VED PRIKKEN I VORBASSE 

TORSDAG D. 28. MARTS KL. 19.00 
  
Vi har sammen med PRIKKEN planlagt en modeopvisning af dametøj 

 i butikken i Vorbasse. 

 

Så tag en smut med til Vorbasse og se noget af deres spændende tøj. 

Der er også mulighed for at prøve og købe tøj denne aften. 

PRIKKEN giver denne aften 10 % rabat på ikke nedsatte varer. 

 

PRIKKEN er vært med et traktement denne aften. 

 

Vi håber på en rigtig hyggelig aften. 

 

 

Vi mødes ved Brugsen i Hovborg kl. 18.40 og kører samlet til Vorbasse. 

 

Prisen for denne aften incl. kørsel er: 

 Medlemmer:    25 kr. 

 Ikke-medlemmer:   45 kr. 

 

 

Der er begrænset deltager-antal – så det er først til mølle. 

 

TILMELDING SENEST SØNDAG  D. 24. 

MARTS TIL 

 

Hanne Fogh-Madsen       Tlf.  61548238 

Jytte Pedersen                 Tlf.   40337754 
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HOLMEÅ BØRNECENTER 

Børnehavedelen i Lindknud bygges op og lærings- 
miljøer ude og inde på skolen shines op. 
 

I ugen op til jul blev byggetilladelsen og afgørelserne på licitationen 
godkendt. Dermed var startskuddet lydt. 
 

Der gik således ikke mange dage mellem at disse positive mails tikkede 
ind i mailindbakken, til håndværkerne gik i gang. 
 

Et nyt rengøringsrum er bygget og etableret. Gulvet i det store sam-
lingsrum er brudt op og det er nu klart til etablering af varme i gulvet. 
ABA – Automatisk Brandalarm er etableret. Planen for arbejdet er tids-
mæssigt overskredet lidt, men ikke noget, der pt. får den store betyd-
ning. Vi forventer stadig at få overdraget de færdige lokaler klar til ind-
flytning i maj måned. 
 

Den forventede lukning af den fælles grus/asfaltvej Lindknudvej / Hov-
borgvej med naboerne rundt om skolen er blevet minimeret.  
 

Sideløbende med dette byggeri ønsker vi at shine skoledelen op med de 
midler vi har. Midlerne skal tænkes bredt, idet vi kun har yderst be-
grænsede økonomiske midler til disse ekstra tiltag. Derfor vil vi ud over 
at få malet gangarealer og klasselokaler samt faglokaler på indskolings- 
og mellemtrins-gangen genbruge det vi har, i andre og bedre sammen-
hænge. Således kan vi fx genbruge vore garderober ved at male og kø-
be nye plader og riste. Købe grønne planter og genbruge møbler til vore 
læringsarealer / gruppearbejdspladser på gangene. Genoptegning af 
spil, kompas mm. i skolegården. 
 

Selve arbejdet i klasserne med at tage ned, hænge op og indrette er der 
planer om at inddrage forældrerådene i klasserne i. Så snart vi har en 
mere detaljeret plan for malearbejdet i klasserne, bliver forældreråde-
ne derfor kontaktet om dette. 
 

I de beskrevne arbejdsopgaver har vi flere nøglepersoner ud over de 
allerede nævnte. Medarbejderne inddrages i indretningsplanerne hen 
ad vejen og en klar nøgleperson er vores nyansatte serviceleder John 
Seidel Skov, som havde første arbejdsdag mandag d. 7. januar. John er  
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allerede gået særdeles aktivt og konstruktivt til opgaverne og 
vi er glade for, at vi nu dagligt har serviceleder tilknyttet vore Holmeå 
Børnecenter. 
 

Eleverne skal naturligvis også inddrages i vores arbejde. Således inddra-
ges elevrådet på Holmeå Børnecenter i arbejdet med de nye læringsmil-
jøer inde og ude. Torsdag d. 10. januar havde elevrådet besøg af Benja-
min Krause, repræsentant fra De danske Skoleelever (DSE) som afhold-
te kursus i et aktivt elevråd.   
 

Vi arbejdede blandt andet med ideer til nye læringsmiljøer ude og inde 
– her inddrages eksempelvis det nye grønne område ved siden af den 
nye P-plads bag skolen, hvor elever og børnehavebørn samt SFO børn 
får nyt udeområde, der bl.a. skal kompensere for den del af skolegår-
den, der skal inddrages til børnehavens legeplads.  
 

2019 bliver således et år, hvor der vil ske megen udvikling også på det 
fysiske område. Vi glæder os over disse positive processer og ser frem 
til, at vi til sommer skal have klippet den røde snor til børnehavedel og 
samtidig holde åbnet hus, hvor vi kan vise jer alle, hvor flot det hele er 
blevet. 

HOLMEÅ BØRNECENTER 

Insekthotel fremstillet i lærketræ. 

Kan bestilles ved Kurt Vad ( se 

også andet sted i bladet ) til for-

del for Holmeå Børnecenters 

støtteforening. 

Den viste størrelse UDEN fyld 200 

kr. med fyld 350 kr. 
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Referat fra generalforsamlingen i  Hovborg  
Borgerforening 2018 
 

20 var mødt på Hovborg Kro til generalforsamling i Hovborg Borgerfore-
ningen den 27. november. 

Formanden Inge Jørgensen kunne berette at borgerforeningen havde 
afholdt den traditionsrige januar fest,  hvor mange deltog. Til Sct. Hans 
aften, hvor Poul Hansen holdt båltalen og Tony Larsen og Helle Bodi 
spillede var der også godt fremmøde. Udover de to arrangementer står 
borgerforeningen for julebelysning . Borgerforeningen ejer det lille an-
læg med skoven bagved brugsen, som benyttes af mange af byens bor-
gere og ikke mindst turisterne. Der er stor glæde over den lille nye lege-
plads, som lokalrådet har fået etableret, med nye borde bænke, og le-
geredskaber til de mindste.  

Bestyrelsen havde stillet forslag om at nedlægge foreningen, da der er 
så mange foreninger i Hovborg. 
Efter en del debat enedes forsamlingen om at vente et år og se tiden 
an, i løbet af året kan bestyrelsen så evt. sondere terrænet og se om 
det er en mulighed at slutte sig sammen med en anden forening i byen, 
eller om man ønsker at fortsætte som selvstændig forening.  
 
Inge Jørgensen og Erik Andersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 
Heino Pedersen valgtes til bestyrelsen for 1 år og Else Skovsgaard tilbød 
at varetage regnskabet det kommende år, dog uden at være have direk-
te sæde i bestyrelsen. Dette blev vedtaget. 
Til revisorer valgtes Henning Hansen og Johanne Jørgensen. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Yvonne  Kristiansen 
Jens Haahr Jensen 
Inge Andersen 

BORGERFORENINGEN 



45 

Snerydning og glatførebe-

kæmpelse af fortove i Hovborg. 

Pris  Parcelhus: 700,- kr. 

 Hjørnegrund: 1400,- kr. 

Donslund Multiservice 

Ivan Trøjborg 

29 43 47 04 
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 



47 

BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang Februar og Marts 2019 
  

Onsdag den 30. januar.  Kl. 14.00 – 16.00  
Spilledag         
 

Onsdag den 6. februar. Kl. 14.00 – 16.00 
Portvinstur til Dourofloden i Portugal. Jens og Elisabeth Hansen fortæl-
ler og viser billeder fra en rejse med besøg på vingårde, i portvinshuse 
og på korkfabrik. Pris 35 kr. incl. smagsprøver på portvin. 
 

Onsdag den 13. februar. Kl. 13.45 – 16.15 
Besøg på Debelgård. Et besøg på et moderne, økologisk landbrug med 
højteknologisk stald. Debelgård er certificeret med dyrevelfærdsmærket 
fra Dyrenes beskyttelse. Vi får en rundvisning og historien bag familiens 
arbejde. Pris 20 kr.                                                             
 

Onsdag den 20. februar. Kl. 12.00   
Spis-sammen-dag.  
Tilmelding senest mandag den 18. februar. Pris  60 kr . 
 

Onsdag den 27. februar. Kl. 14.00 – 16.00  
”Det Gode Liv”  Et ressource- og behandlingscenter  Mange har sikkert 
lagt mærke til, der igen er liv i den tidligere Gjerndrup kro . Nu er det et 
center for misbrugsbehandling. Hvad dækker det mon egentlig over? 
Trine Fynbo arbejder der, og kommer og fortæller om stedets virke, til-
bud og mål. 
    

Onsdag den 6. marts  
Besøg på politimuseet i Kolding. Kl. 12.45 – 17.15   Et museum med for-
tællinger om politiets historie og arbejde både før og nu - krydret med 
anekdoter og historier fortalt af rundvisere, der selv har virket i politiet. 
Vi hører både om kriminalsager, retssager og katastrofeberedskab.                                                 
Museet serverer kaffe og lagkage. Tilmelding senest mandag den 4. 
marts. Pris 90 kr. 
 

Brugergruppen 75388009/20433787 
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Lindknud Aftenhøjskole 2018-2019 
Foredragene foregår på Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud .  

Mødetidspunkt alle torsdage kl. 19. 
 

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 mo-
dernisere 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’B-

rugsen Lindknud.  Tak til Team Lindknud.  

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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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/ 

mailto:dofam@yahoo.dk
http://www.dofamfarver.dk/
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Denne annonceplads er tom. 

Den kan blive din for 735,-kr/år. 

Slå til nu, kontakt redaktionen. 
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PRÆMIESPIL 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 
29.01.19 Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke 
19.02.19 Kl. 18.30 Generalforsamling Hovborg Fitness, i HUSET 
19.02.19 Kl. 19.30 Generalforsamling HUIF, i HUSET 
20.02.19 Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen 
21.02.19 Kl. 19.00 Generalforsamling Venneforeningen, i HUSET 
21.02.19 Kl. 19.30 Generalforsamling Hovborg Aktivitetshus, i HUSET 
22.02.19 Kl. 19.30 Generalforsamling Hovborg Vandværk, på Kroen 
23.02.19 Kl. 15.00 Karsten Holm, synger Kim Larsen sange, Lindknud Kirke 
24.02.19 Kl. 14.00  Gallapremiere film om Hærvejsklyngen - Brørup Bio 
27.02.19 Kl. 19.00 Generalforsamling antenneforeningen, på Kroen 
28.02.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
02.03.19 Kl. 16.00 Gymnastikopvisning i Lindknud Hallen. Arr.: LGU 
10.03.19 Kl. 13.30 Fastelavnsfest starter i kirken, efterfølgende i HUSET 
28.03.19 Kl. 19.00 Modeopvisning ved Prikken i Vorbasse. Arr. Husholdningsf. 
24.04.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
27.04.19 Kl. 11-16 Event med Landdistrikternes Fællesråd i Hovborg 
07.05.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
24.05.19 Kl. 18.00 Skolefest Holmeåskolen 
17.05.19 Konfirmation Lindknud Kirke 
19.05.19 Konfirmation Hovborg Kirke 
08.08.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
16.08.19 Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam ) 
09.10.19 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET 
05.11.19 Kl. 19.00 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 an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

  2019 
 

Torsdag d. 21. 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. 

 
 
www.agerbæk-el-service.dk 

AGERBÆK EL-SERVICE 
Nørremrken 1 - 6753 Agerbæk 

Tlf. 75 19 62 00 -  75 19 62 15 
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