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Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 19. juli 2018
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Årets konfirmander i Hovborg Kirke
( Foto: Susanne Mikkelsen, Lindknud )
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NYT FRA HUIF
Så er det ved at være sommer, forsommeren har godt nok taget revanche ift. sidste års regnfulde vejr. Træerne er ved at være sprunget ud og
fuglene har travlt.
Tillykke til alle konfirmanderne, håber I havde en god dag, og solen må
have skinnet på jer alle.
SPONSORAFTALE
Torsdag den 24 maj, skrev vi under på en ny sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland, hvilket betyder at vi er sikret et minimumsbeløb på
10.000kr. pr. år og derudover 1.000kr. pr. husstand der flytter bank til
Sparekassen Kronjylland. I det første år og året efter 500kr. For enkelt
personer støttes der med det halve ved bankskift. Vi håber, at man hvis
man overvejer et
bankskifte, at man så
vil tage Sparekassen
Kronjylland i betragtning, så man på den
måde også støtter os.
Der forefindes henvisningskort i Huset, så
man på den måde sikre at støtten går til
HUIF. Støt vores sponsorer de støtter os. På
billedet er det Mads
Kristensen, Thomas
Nørager Matthesen og Per Midtgaard-Olesen fra forretningsudvalget,
fra Sparekassen Kronjylland er det H.C. Christensen, Dorte Askou Olsen
og bag ved kameraet deltog Lisbeth Høj Lauridsen.
ARBEJDSDAG I KLUBHUSET OG VED TENNISBANEN
Fredag den 25 maj, var vi samlet 20 personer for at gøre klubhuset, tribunerne ved fodboldbanen, området omkring tennisbanen og krokethytten, forårsklar. Det gik rigtig godt. Så nu er krokethytten opfrisket
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NYT FRA HUIF
med maling, der er kommet brædder på skuret ved klubhuset, tennisbanen er blevet frigjort hele vejen rundt, så der igen er lidt luft omkring
denne, tribunerne er er blevet opfrisket med træbeskyttelse og der blev
generelt ryddet op, super flot arbejde af alle de frivillige. Vi mangler dog
stadig noget grus på banen, for at denne er helt klar til at blive taget i
brug igen. Men her arbejder vi på en helt anden og forbedret løsning, så
i år for den lov til at se lidt kedelig ud, indtil vi forhåbentlig kan gøre noget ekstraordinært for denne.
SOMMERFEST
Tiden nærmer sig til sommerfesten i uge 26. Vi ser frem til, at en masse
Hovborg borgere møder op til en festlig uge med mange spændende
aktiviteter. Se byfestprogrammet andetsteds.
Efter en proces fra efteråret hvor byfestudvalget har arbejdet intenst,
for at vi endnu engang kan gå en spændende uge i møde, ligger programmet nu fast. Uden jeg er helt inde i alle detaljerne, tør jeg godt at
sige at vi roligt kan glæde os, det bliver en forrygende uge.
En god sommerfest er betinget af hjælp fra de mange frivillige og vores
gode sponsorer. Vi er meget taknemlige for den opbakning der ydes, og
håber også I vil være klar i år, tusind tak for alt den hjælp der gives. Hvis
du ikke er blevet spurgt og gerne vil hjælpe, kontakt da en fra festudvalget.
I forbindelse med sommerfesten uddeles der som sædvanligt Hov Hov
potten, læs nærmere herom andetsteds i bladet, og kom gerne med begrundet forslag til kandidater til prisen.
GRILL
Grillen kan stadig lånes helt gratis, eneste krav er at den stilles rengjort
tilbage i skuret bag ved klubhuset og at den bookes ved mig inden, skriv
eller ring på 4160 1134.
Vi ses til byfesten.
Thomas Nørager Matthesen.
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TØJ TIL HELE FAMILIEN HOS TØJ-TORVET AGERBÆK

Tjek Tøj -Torvets facebook - www.facebook.com/tojtoorvet
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Holmeå Børnecenter fyldte 1 år, d. 1. maj.
Alle børn, elever og voksne
var derfor samlet til fødselsdag i Lindknud.
Børnecentrets støtteforening gav kagemand, Brugsen i Lindknud sponsorerede saftevand og lokalpolitiker Henning Aaskov afslørede vores nye logo og navneskilt, hvorefter den nye Børnecentersang blev sunget af både små
og store.”

Foto: Trine Nielsen – Photo by TP

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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SANKT HANS
Sankt Hansaften i Hovborg
Lørdag d. 23. juni
Sædvanen tro mødes vi i krohaven, hvor der kan købes forskellige forfriskninger fra kl. 20.30
Bålet tændes kl. 21 og der er sang og båltale af Poul Hansen
i haven.
Kom og vær med til en traditionsrig midsommeraften.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen.

VENNEFORENINGEN
Kære Hovborgere,
Vi kommer til jeres dør for at sælger medlemskort i uge 22 og 23.
Venneforeningens formål er at skaffe midler til Hovborg AktivitetsFritids og Kulturhus, ved at afholde arrangementer så som foredrag,
musikarrangementer, fastelavnsfester mm. og derved tilgodese
”Husets” vedligeholdelse og reducere lejeudgiften til foreninger og brugere.
Vi modtager meget gerne forslag til arrangementer.
Tag godt imod vore sælgere. Medlemskontingentet er kr. 50,Med venlig hilsen
Karin Kamp
Tlf. 26 73 83 44
Pva Venneforeningen
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MATERIELUDLEJNING
FOR PRIVATE OG ERHVERV
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Tirsdag d. 19.6. kører vi til Bjerlev v. Jelling
og besøger

Her skal vi besøge Per Eskelund Mortensen, der i de sidste ca 20 år har
produceret og forædlet mange roser.
Vi skal høre om hans enkeltmandsfirma, se på massevis af roser - og har
denne aften også mulighed for at købe haveroser med hjem.
I kan finde meget mere om Per Eskelund Mortensen på rosenmageren.dk
Bestyrelsen tager kaffe og kage med, som vi nyder blandt roserne.

Vi mødes kl. 18.00 ved Brugsen i Hovborg og kører samlet til Bjerlev i
private biler.
Prisen for denne tur incl. kørsel, kaffe og kage er
30 kr. for medlemmer
50 kr for ikke-medlemmer.
TILMELDING SENEST D. 14. 6. TIL
Hanne Fogh-Madsen

tlf.

61548238

10

Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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Efter Dagli´ Brugsens generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig
som følger:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Øvrige:
Suppleant:

Mogens Nielsen, Tlf.: 6095 9480
Søren Ramsgård
Edwin van Kouwen
Inge Andersen
Randi Boisen
Courtney Bradley

HUSK at sætte X i kalenderen.
I forbindelse med landsbyfestivallen, afholdes der traditionen tro
Grill og musik på Brugsens P-plads.

Fredag d. 17. august kl. 18,00
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Vi har fået planlagt vores arrangementer for
resten af 2018 og lidt ind i 2019.
SÆT GERNE X I KALENDEREN ALLEREDE NU.
Mere information om de enkelte arrangementer kommer senere.
Tirsdag d. 19. 6. kl. 18.00
Vi besøger Rosenmageren i Bjerlev v. Jelling.
Mere info andet sted i dette nummer af HUIF bladet.
Onsdag d. 22. 8. kl. 19.00
Vi kører til Tambours have v. Karlsgårde sø.
Torsdag d. 20. 9. kl. 18.00
På tur til Voddersminde i Holsted – hvor vi spiser aftensmad.
Torsdag d. 11. 10. kl. 19.00
Vi besøger Hobbybiksen i Agerbæk.
Søndag d. 4. 11. kl. 18.30
Bankospil i HUSET
Fredag d. 30. 11. kl. 19.00
Vi får igen i år besøg af Danny Bruuslund og Jes Christensen, der vil fortælle og synge om Julens historie og traditioner.
Fredag d. 25. 1. 2019 kl. 18.00
Madaften i HUSET
Onsdag d. 20. 2. 2019 kl. 18.30
Vi besøger TV SYD i Kolding, hvor vi får en rundvisning.
Marts.
Modeshow – vi ved endnu ikke, hvor og hvornår det bliver.

RIV SIDEN UD OG HÆNG OP PÅ KØLESKABET
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HOLMEÅ BØRNECENTER
CYKELSPONSORLØB 4. - 5. KLASSE
Vi skal til Tyskland på lejrtur til efteråret 2018.
I den forbindelse afholder vi cykelsponsorløb fredag den 08-06 2018
Cykelløbet skydes i gang kl. 17.00 fra Huset, Hovborg
og der køres 1 time.
Vi sørger for at du kan købe aftensmad:
Grillpølser m/ kartoffelsalat/salat/brød
Kage- kaffe
Sodavand-øl
Der sælges lodder til lotteri og der er mulighed for at gætte på
det samlede antal cyklede omgange.
Du kan betale med kontanter, dankort og mobilepay.
Kom og støt vores tur og vi sørger for en hyggelig aften.
Hilsen
Os alle i 4. - 5. Klasse
Holmeå Børnecenter
Kontaktperson omkring arrangementet:
Peter Skjøth 20757002

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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Løsningen ligger i luften
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BYFEST

HVEM SKAL HAVE HOV HOV POTTEN 2018??
AFLEVER DIT FORSLAG, PR. MAIL ELLER I POSTKASSEN I DAGLI’ BRUGSEN, HOVBORG. HUSK DIN BEGRUNDELSE OG DIN
UNDERSKRIFT
HOV HOV POTTEN UDDELES VED BYFESTEN 2018
Tidligere modtagere af HOV-HOV POTTEN

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Erik Hansen
Kronborg Bech
Svend Dyring
Else Gjerlevsen &
Poul Henrik Bruun
Theodor Starup
Per Lund Petersen
Agnete Andersen
Helge Hansen
Dorthe Madsen
Kurt Hansen
Tage Hansen
Jytte Rønne
Rita Mahler
Eva Burkal
Eilif Thøgersen
Kurt Vad Sørensen
Dorthe Geiser
Jørgen Hundsdahl
Verner Mahler

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Åge Jakobsen
Karin Kamp
Carlo Burkal
Jette og Henning
Gjerlevsen
Hans Larsen
Frida Hansen
Erik Therkelsen
Nicolaj Pedersen
Ole Madsen
John Nielsen
Tove Burkal
Jesper Mikkelsen
Christian Christansen
Poul Hansen
Dorte Olsen
Ingrid Roed
Anette og Michael Ravn
Jan Erik Hansen

BYFEST
KRITERIER FOR UDDELING AF HOV HOV POTTEN
1. Prisen er indstiftet af Hovborg UIF
2. HOV HOV POTTEN gives til en person der gør eller har gjort en
stor indsats i HUIF

3. HOV HOV POTTEN uddeles ved den årlige sommerfest
4. Ved overrækkelsen uddeles en HOV HOV POTTE
5. Prisen overrækkes af formanden for HUIF
6. Indstillingerne skal være skriftligt begrundede forslag. Forslagene skal afleveres i HUIF´s postkasse i Dagli`Brugsen, Hovborg
senest den 23. juni. Eller sendes til Thomas Matthesen pr. mail
til matthesen@icloud.com
7. Indstillingerne til prisen foretages af personer bosat i Hovborgområdet
8. Udvælgelsen til prisen foretages blandt de indkomne forslag af
HUIF´s formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

9. Prisens uddeling kræver absolut flertal i det punkt 8 nævnte
udvalg
HVEM SKAL MODTAGE HOV HOV POTTEN 2018 ???
KOM MED DIT FORSLAG !!!!
(Husk begrundelse og underskrift!)
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NYT FRA HUIF
Nu kan du også støtte HUIF med dit Dankort. Det er supernemt, og OK betaler sponsorbeløbet. Hent OK’s Tank & Betalapp, og tilføj dit Dankort i appen. Så støtter du HUIF med 5
øre/liter, hver gang du tanker bilen.
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BYFEST

TIRSDAG:
Kæmpe Banko
I festteltet på Hovborg Stadion.
Tirsdag d. 26. juni kl. 19.00
12 x 1 række – præmie til en værdi af ca. Kr. STOR
12 x 2 rækker – præmie til en værdi af ca. Kr. STØRRER
12 x 3 rækker – præmie – værdi Kr. STØRST
mindst en ekstra omgang med kortet fuldt
hvor vi spiller om en ”stor præmie”

Kortpris: 8 kr. pr. stk. – 3 for 20,Ved flere banko samtidig på 1 og 2 rækker skal der
rafles om præmien.
Ved flere banko samtidig på fuld kort skal der deles.
Præmien kan ikke byttes til kontanter.
Der kan købes amerikansk lotteri og nøgler til skattekisten.
I teltet kan der købes kaffe, kage, øl, vand, is og pølser mm.
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TIRSDAG:
VM Fodbold i det lille telt tirsdag d. 26. juni kl. 16.00
Danmark – Frankrig
Kom og oplev VM stemningen når Danmark spiller mod Frankrig
Der sælges naturligvis kolde fadøl!

ONSDAG:
Onsdag den 27. juni kl. 18.30
Vi inviterer alle interesserede til fælles
hygge/spisning
m/grillet svinekam.
Stor salatbar med div. dressinger, tilbehør og nye kartofler samt sauce.
Brød og smør fra Hovborg Kro til den favorable pris af:

Voksne: Kr. 65,00
Børn: Kr. 40,00
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

Malerfirmaet DOFAM Farver
TRÆNGER BOLIGEN TIL EN OPFRISKNING INDE OG/ELLER UDE?

Brug din lokale malermester - Mester kommer selv.
Totalløsning
Samarbejdsløsning
Gør-det-selv løsning
Køb af maling + malerarbejde
Hjælp selv med at male
Køb af maling m.m.

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/
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TORSDAG
Sommerfest Petanque
Torsdag d. 28 juni kl. 17.00
Har du lyst til lidt motion og derefter lidt godt at spise, uden at skulle
løbe flere kilometer så er muligheden her. Vi laver igen en petanque
turnering i forbindelse med sommerfesten. Man kan rolig springe
aftensmaden over da det store pølsebord er inkluderet i prisen for at
deltage. Der er dog kun plads til 16 spillere. Ved for mange tilmeldte vil
der blive brugt først til mølle princippet.
Pris for petanque og efterfølgende pølsebord 50,Tilmelding senest mandag d 26 juni til Erik tlf 75396317 eller 21960148
gerne sms.
P.s. Hvis man evt. gerne vil træne lidt før den store dyst er det stadig
gratis at benytte petanque banerne, dette gælder for alle der gerne vil
benytte banerne. Man skal dog beregne selv at have kugler m.m. med
da der ikke er ret mange kugler tilbage i kassen.
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TORSDAG:
Løb
Torsdag d. 28 juni
Torsdag er der traditionen tro Hovborgløbet og det store pølsebord.
Som noget nyt i år vil der også være en 5 km Walk!
Du kan deltage i løbet for 100 kr. tilmelding via nettet her:
http://www.app.lap.io/event/2018-hovborg-loebet/register
Yderligere info:
https://da-dk.facebook.com/HovborgLobet
Efterfølgende er der pølsebord kl. 19.30. Prisen for løbere er
inkl. pølsebord.
Prisen for pølsebordet, for øvrige er:

50 kr. for voksne.
25 kr. for børn.
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FREDAG:
KÆMPE TELTBAL
FREDAG DEN 29. juni kl. 21.00 – 02.00
Happy Hour kl. 21.00 – 22.00
I TELTET PÅ HOVBORG STADION
DJ smōr og FOOL
MUSIK OG UNDERHOLDNING DER RYKKER

KOM OG OPLEV MUSIK
OG FED STEMNING
FORSALG (se Facebook: Hovborg Byfest) KR 100,-

ENTRÉ I DØREN KR. 120,MØD OP - OG FÅ EN KANON AFTEN!!

27

BYFEST

FREDAG:
Fredag d. 29. juni kl. 18.00
Fodboldturnering
Senior og Oldboys på Hovborg Stadion
Kom og se noget fantastisk fodbold!

Damehåndbold
Stort lokalopgør i damehåndbold!
Kom og hep!
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LØRDAG:
Lørdag d. 29. juni kl. 9.30
Super sjov og hyggelig lørdag på pladsen
BRUNCH
Kom om og start lørdagen til brunch fra 09.30.
Der vil være rig mulighed for at starte dagen på en
god måde og få lagt en god bund.
Pris kun 30 kr./person

SJOVE AKTIVITETER
Få en tur på en Segway på pladsen, spil golf med Ole Madsen (og vind
præmier!) eller oplev Hovborgmesterskabet i rundbold!
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LØRDAG:
Lørdag d. 30. juni kl. 14.30 – 15.30
DET STORE KAGEBORD
Kagebagere søges !
Kunne du tænke dig at bage en
kage til sommerfesten?
Lørdag er der behov for kager til det store kage-bord, her vil
det være rigtig dejligt, hvis vi kunne diske op med mange
forskellige slags lækre kager.
Så har du lyst til at bage en kage eller måske flere så
kontakt venligst:
Eva Burkal pa tlf.: 6154 2527
hurtigst muligt.
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LØRDAG:
Lørdag den 30. juni er der stor
LØRDAGSFEST i TELTET på FESTPLADSEN
Forfesten starter kl. 17.00
Lækker lørdags menu fra
Hovborg Kro
Stemningen leveres af Playlisten

Entré og spisebilletter købes i forsalg
inden d. 17/6 til 200,00 kr.
Pris efter d. 17/6, 225,00 kr.
Bordbestilling – bordbestilling er efter først til mølle
princippet fra kl. 16.00 i teltet.
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HOVBORG KIRKE
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 benyttes 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
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Hovborg kirke

Lindknud kirke

3. juni

1.s.e. Trin

10.30 HN

9.00 HN

10. juni

2.s.e. Trin

9.00 HN

10.30 HN

17. juni

3.s.e. Trin

24. juni

4.s.e. Trin

10.30 HN

9.00 HN

1. juli

5.s.e. Trin

9.00 HN

10.30 HN

8. juli

6.s.e. Trin

15. juli

7.s.e. Trin

22. juli

8.s.e. Trin

29. juli

9.s.e. Trin

9.00 KFM

5. august

10.s.e. Trin

10.30 HN

9.00 HN

10.30 HN
9.00 AME
9.00 AME

9.00 HN

HN:
Helle Nørby
AME: Anna Marie Erbs
KFM: Knud Fensteen-Madsen
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby
Gør ulvetimen til skumringstid
Som et nyt tiltag inviterer kirkerne i Lindknud og
Hovborg børn og barnlige sjæle til skumringstid:
En lille halv times gudstjeneste i børnehøjde, hvor
vi mens dagen går på hæld vil lade aftenen indfinde sig med en kort fortælling, sang og musik.
Næste gang der er skumringstid er onsdag den
13. juni kl. 16.30 i Hovborg kirke, hvor alle naturligvis er velkomne.
36
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HOVBORG KIRKE
Gospelkor -Sangere søges
Kom og vær med – lad os sætte os selv på spil –
og øve gospelsang til
Gudstjeneste i haven ved Hovborg kro
d. 17. august 2018 kl. 16:00
Gospelsangerinde Maria Norby
og hendes pianist, m.fl. vil deltage.

Kom og deltag i workshop for alle.
Maria vil lære os sangene til dagen.
Der vil være øve gang torsdag d. 16. august 2018,
- dag før koncerten.
(tidspunkt offentliggøres senere)

Send sms til Karin Holm – mobil nr. 61447071 senest d. 1. juli 2018.
Af hensyn til videre planlægning, er det vigtig at du tilmelder dig senest
denne dag.
Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd
39
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Program
Fredag d. 17. august
Kl. 16:00
Menighedsrådet - friluftgudstjeneste og Gospel koncert
Kl. 18:00
Dagli´ Brugsen - Grill og musik
Lørdag d. 18. august
Kl. 10:00-15:00 Kantstensmarked – Musik - mm.
Kantstensmarkedet er i år ændret lidt.
Der er to områder.
Boder:
Bagagerumsmarked:

Holmeåvej fra Brugsen til Kroen,
ca. 3 m pr sælger.
Brugsens parkeringsplads så tæt som bilerne kan
stå

Der er ingen betaling eller tilmelding.
Men der er først til mølle princip, fra kl. 8,00 den 18 08 2018, kan man
komme og melde til i informations teltet, og her efter sætte sin bod/
bagagerum op.
Spørgsmål eller idéer så kontakt styregruppen.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Hovborgs landsbyfestival:
Thomas Peter Thøgersen - Kurt Hansen Smidt - Mogens Nielsen
41

KROKET
Kroket turneringen er godt i gang. Vi deltager i turneringen med 3 hold.
1 i Mesterrækken 2 og 2 hold i C 1. Alle hold har spillet 4 kampe og med
blandede resultater. C1 hold 1 har hidtil klaret sig bedst med 13 point
ud af 16 mulige og en + score på 119. 5 point foran nr. 2 der samtidig
har en score på – 5.
C 1 hold 2 har opnået 9 point og ligger i øjeblikket på en 2 plads.
Værst ser det ud for vores M 2 hold. De har endnu ikke opnået en sejr
og indtager sidste pladsen med 4 point.
Der er sikkert mange der ikke ved hvordan pointberegningen ser ud.
Der spilles om 4 point i hver kamp, 1 kamp består af 4 matcher der gives 1 point for hver vundne match. Vinderen af hver match er det hold
der først opnår 20 point + - pointene er den forskel der mellem scoringerne i alle 4 matcher. Så C1 hold 1 har haft nogen overbevisende sejre.
Er der nogen der har lyst til at være med, træner vi hver tirsdag og torsdag hele året rundt. Alle er velkommen til at prøve
spillet. Hvis du kun er interesseret i at kigger spiller
M 2 holdet hjemme mandag den 11 juni kl. 18,30
hvorefter der er sommerferie til den 23 juli.
C 1 holdene har hjemmekampe tirsdag 12 juni og 23
juli. Tidspunkterne er lidt mere flydende. Enten
Kl.14,00 eller kl. 18,30, men forhør gerne nærmere
Erik Hansen
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang, maj/juni 2018
Onsdag den 30. maj kl. 14.00 – 16.00
KROLF OG STIGEGOLF. Den årlige dyst i krolf og stigegolf. Vi mødes ved
Knudsmindevej 18 eller på Bøgevang.
Onsdag den 6. juni kl. 10.00 – 16.00
HELDAGSTUR TIL KALVØ OG ÅBENRÅ. Vi kører til Kalvø først. Her spiser
vi vores frokost, går en tur og hører lidt om stedet. Bagefter kører vi til
Åbenrå og går en lille byrundtur med Lisbeth som guide. Kaffen drikker
vi i Brundlund Slotshave, før vi vender snuden hjem igen. Pris 95 kr.
Tilmelding senest mandag den 4. juni.
Onsdag den 13. juni kl. 14.00 – 16.00
ÅBENT HUS. Kom og besøg os og se og hør, hvad der foregår. Vi er
mange brugere, der nyder at komme her, men der er sagtens plads til
flere. Måske har netop du en ide til, hvad vi også kunne lave. Et træværksted i kælderen, et madkursus ,– ja hvad ved vi. Vi har kaffe på
kanden og kage på fadet, så kom og se, om der var noget du kunne have lyst til at være med i.
Onsdag den 20. juni kl. 14.00 – 16.00
UD OG SE – ikke med DSB, men med Laurids og os andre. En tur ud i det
grønne sommerland med kaffekurven. Vi lægger ruten efter dagens
vejr.
Pris 30 kr.
Tilmelding senest mandag den 18. juni.
Onsdag den 27. juni kl. 12.00
SPIS-SAMMEN-DAG. Traditionen tro spiser vi stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler og får jordbær til dessert, inden vi siger god sommer og på gensyn til hinanden.
Pris 60 kr.
Tilmelding senest mandag den 25. juni.
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BØGEVANG
Husk vi holder ferielukket i hele juli.
Ferieturen i august uge 34 er fuldt belagt. Vi har
oprettet en lille venteliste.
25. april afholdt Brugergruppen Bøgevang sin
årlige generalforsamling: Margrethe Storm Nielsen genopstillede ikke til Brugergruppen. Tove
Tarp og Jytte Madsen modtog genvalg og Jørgen Skyum blev nyvalgt.
Brugergruppen består udover disse tre også af Margit Poulsen, Ketty
Sørensen, Karen Hansen og Elisabeth Hansen samt Kirsten Olesen.
Tak til Margrethe for 10 års indsats, heldigvis fortsætter Margrethe som
bruger :-) Velkommen i gruppen til Jørgen.

Der blev tirsdag d. 17. april afholdt generalforsamling i Hovborg Husholdningsforening.
Efterfølgende er der blevet holdt bestyrelsesmøde, hvor foreningen
konstituerede sig således.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Skriftfører:
Medlem:

Hanne Fogh-Madsen
Hedvig Thøgersen
Jytte Madsen Ehmsen
Inger Sørensen
Jytte Pedersen

Suppleanter:

Ingse Jørgensen
Lene Iversen
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HOLMEÅ BØRNECENTER
I uge 20 afholdte Holmeå Børne Centret sin årlige emneuge. Fra planlægningsfasen var det vigtigt, at vi fik inddraget lokalkulturen. Derfor
var både Hovborg og Lindknud vores udgangspunkter.
Vi havde inddelt skolen i forskellige aldersgrupper. Mellemtrinnet med
4. 5. og 6. klasse var i en gruppe for sig, og indskolingen med 0. klasse
op til 3. klasse var i deres egen gruppe. Førskolen hægtede sig på indskolingen i nogle dage, hvilket var en stor succes.
Mellemtrinnet. Vi cyklede glade af
sted til Hovborg 32 mand, to lærere
på cykel og en i bil. I Hovborg fik vi
en god pause på legepladsen ved
den gamle skole. Herefter bød Poul
Hansen fra lokalhistorisk arkiv på et
30 minutters foredrag omkring Hovborg under anden verdenskrig.
Oliver og Louise ser på gasmaske.
Poul fortalte også om en masse materiel (gasmaske, ammunition og et
Hitler portræt) som var blevet efterladt i lokummet på Hovborg skole,
og det var sjovt for børnene at holde tingene i hånden.
Herefter cyklede 4. 5. og 6. til Hovborg Kro, hvor Jørgen fortalte lystigt
omkring kroens historie. Kroen er fra 1790, og anlagt et strategisk sted,
hvor studedriverne kunne komme over Holmeå. Kroens opland med
omkring 1.000 tdr. land
græseng, gav god græsning til
studene. Dyrene skulle til Tyskland, en dansk eksportvare –
interessant at den vej som på
dansk overordnet benævnes
Hærvejen på tysk hedder Ochsenweg. Jørgen fortalte om en
bro ved åen, som
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HOLMEÅ BØRNECENTER
kroen havde søgt midler til at få fornyet og det var mange penge omkring 80-100.000 kroner. En ting at skrive sig bag øret er, at haven ved
Hovborg Kro er offentlig tilgængelig.
Kroen i dag er en stor arbejdsplads for oplandet, det er kursuscenter og
hotel, - selvom man før har betjent mange landbrugere, er denne forretning svundet noget. Hovborg Kro er stadig en perle og stolthed for
området, både med dets rige historie og glade og joviale vært og medarbejdere. Jørgen og Dorte fra
kroen (Dorte er Jørgens datter
og mor til Niklas fra 3. kl. og
David fra 0. kl. på Holmeå Børnecenter), diskede op med
saft og pommes frites til børnene – og det er ganske vist!
Aldrig er der spist så mange
pommes frites i Hovborg og
Lindknud sogne☺ Tak til Hovborg kro!
At kartoflen kom til Europa i 1500 tallet, nyder børn godt af i dag:-)
Indskolingen på Holmeå Børnecenter havde en rigtig vellykket emneuge, hvor det var Lindknud og byens historie, der blev udforsket. Mandag bød på besøg på jernalder bopladsen, hvor der blev fortalt levende
om livet dengang af en fra lokalarkivet, og hvor alle fik lov at prøve at
skyde med bue og pil, lege pindelege og hjælpe med at bygge videre på
en væg i huset. Det var populært og der var høj aktivitet. Dernæst var
kirken på programmet, hvor vi bl.a hørte om den frygtelige Lindorm, og
hvordan man fik bugt med den. Vores guide – igen en god fortæller fra
lokalarkivet, viste også, hvor man kunne finde et noget usædvanligt dyr
på altertavlen. Vores guide havde også et bud på, hvordan Lindknud
har fået sit navn, og et synes børnene var et godt bud.
Endelig var der en fin guided tur rundt i byen - igen med en kyndig fortæller fra lokalarkivet, hvor vi hørte om, hvor skolen før havde ligget, og
om alle de forretninger og virksomheder, der havde været i byen mm.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Tirsdag var alle fra indskolingen sammen med førskole-børnene i Klelund Plantage. Her hørte børnene om den engelske flyver, der var styrtet ned. Alle (næsten☺)var oppe i tårnet og nyde udsigten, og der blev
lavet flotte billeder af sten og grene, såkaldt ”Landart”. Tilsidst kom
støtteforeningen med pizzasnegle og saft, så afslutningen på dagen
kunne ikke være bedre.
Onsdagen var vores store erskursionsdag. Turen gik til Sdr. Hygum
Hjemstavnsgård ved Rødding. Gården fremstår som for 100 år siden, og
ca. 20 frivillige, mange i kostumer, stod klar med 24 arbejdsstationer og
børnene var inddelt i
9 hold á ca. 10 børn.
Så gik værkstederne i
gang: Smedjen var
varmet op, klatkagedejen var rørt, den
gamle rebslagningsmaskine holdt næsten ikke stille i 6 timer og gamle anekdoter summede ud
over hele gården.

Silke fra 2. står klar til at lave et reb
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Det var vigtigt for skolen, at børnene fik en praktisk oplevelse, som også
var historisk – det kalder man på fremmedsprog taktil pædagogik, dvs.
at man får lov til at røre og gøre, og ikke kun at høre. Børn i 1900 tallet
har sikkert været trætte efter dagens dont, og det var vores også.
Emneugen overordnede mål var at formidle historie, lokalkultur og natur uden forelæsninger og tunge bøger – men derimod at tilegne viden
via praktisk hårdt arbejde, og opleve naturen via cykel og gåben. Om
det er lykkedes ved kun børnene, men medarbejderne havde også en
dejlig uge.
Vi ses til emneuge 2019
vh Holmeå Børnecenter

Patrick fra 2. insisterede på et knus af storebror Philip fra 6.
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AKTIVITETSKALENDER
08.06.18
Kl. 17.00 4./5. klasse cykelsponsorløb ved HUSET
12.06.18
Sogneudflugt
19.06.18
Kl. 18.00 Tur til Rosenmagerne, att.: Husholdningsforeningen
23.06.18
Kl. 20.30 Sankt Hansaften i Kro Haven, bålet tændes kl. 21.00
Uge 26
Byfest
17+18.08.18 Landsbyfestival
14.08.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
22.08.18
Kl. 19.00 Tur til Tambours have, att.: Husholdningsforeningen
20.09.18
Kl. 18.00 Tur til Voddersminde, att.: Husholdningsforeningen
03.10.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
11.10.18
Kl. 19.00 Tur til Hobbybiksen, att.: Husholdningsforeningen
02.11.18
Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”
04.11.18
Kl. 18.30 Bankospil i HUSET, att.: Husholdningsforeningen
13.11.18
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
30.11.18
Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen, att.:
Husholdning
25.01.19
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, att.: Husholdningsforeningen
20.02.19
Kl. 18.30 Tur til TV SYD, att.: Husholdningsforeningen
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
2018
Torsdag d. 19. juli

Blad udkommer i uge 31

Torsdag d. 16. aug.

Blad udkommer i uge 35

Torsdag d. 20. sept.

Blad udkommer i uge 40

Torsdag d. 18. okt.

Blad udkommer i uge 44

Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 48

Redaktionen ønsker alle en rigtig
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