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Indvielse af den nye bænk ved søen ( foto: Tage Brøgger )
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NYT FRA HUIF
Så er det ved at være sommer. Træerne er ved at være sprunget ud og
fuglene har travlt.
Men alt er stadig ikke som det plejer konfirmanderne kigger ligesom
resten af landet, mod fremtiden, og alle ser frem en mere normal hverdag igen.
Vi kan dog glæde os over at nogle af de udendørs aktiviteter er startet
op igen, herunder kroket og tennis, samt fodbold i det omfang det er
muligt.
TENNIS
Jeg træner selv tennis sammen med Kim hver tirsdag, og da vi nu er så
heldige at have hele 10 spillere til træningen, har vi nu delt holdet op i
2, fra 16.30 – 17.30 og fra 17.30 – 18.30, så vi overholder det maksimale antal på 10 personer inkl. trænerne.
Tennisbanen kan benyttes hvis den er ledig. Det koster 200kr. i kontingent for tennisspillere, som betales over klubmodul.
Tennistræningen koster ligeledes 200kr. i kontingent for tennisspillere.
Hvis man går til tennistræning, må man ligeledes bruge banen alt det
man vil.
Der gælder følgende restriktioner ifm. Tennis:
• Vask hænder før og efter tennis.
• Hold afstand
• Mød omklædt hjemmefra
• Brug egen ketcher, (ved børnetræning finder vi en løsning såfremt
man ikke selv har en ketcher)
SOMMERFEST
Tiden nærmer sig til sommerfesten i uge 26. Normalt vil det være lig
med en god sommerfest. Den er dog aflyst i år på grund af omstændighederne.
I forbindelse med sommerfesten uddeles der som traditionelt Hov Hov
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NYT FRA HUIF
potten, det er selvfølgelig også lidt ændret i år, men det
er vores intension, at finde et tidspunkt, senere på året, hvor den kan
blive uddelt. Så hvis du allerede nu har et godt bud på hvem der kunne
være modtager af Hov Hov Potten i år, må du meget gerne starte op på
kladden.
Hov Hov Potten gives til en person der gør eller har gjort en stor indsats
i HUIF, og indstillingerne til prisen, foretages af personer bosat i Hovborg området.
OK SPONSSORSTØTTE
OK er opmærksom på, at mange klubber og foreninger er udfordret i
den her særlige coronatid. Sammen med deres forhandlere giver de
derfor 30 % ekstra på næste afregning, så vi i foreningen får lidt ekstra
støtte.
Se mere på www.ok.dk/30ekstra
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.
Thomas Nørager Matthesen.
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FITNESS
Ekstra ordinær Generalforsamling
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i Hovborg Fitness,
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 i Huset med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Indkomne forslag
3. Udpegning af udvalgsmedlemmer og udvalgsformand
4. Evt.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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KUNSTFORENING
Velkommen til generalforsamling i
Holmeå Kunstforening 2020
Alle er velkomne
Program
Onsdag d. 17. juni kl. 19.00
Her afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsamling med vores efterfølgende, traditionelle udlodning af kunstværker m.m. til medlemmer.
Nogle år har vi kunnet præsentere et spændende oplæg med en
gæst udefra – og det kan vi også i år; Den ene af stifterne bag
den socialøkonomiske virksomhed Zendoo i Kolding kommer og
fortæller om deres tilblivelse, virke og de kreative ting, de laver og sælger ud af. Zendoo hjælper og ansætter sårbare personer tilbage på arbejdsmarkedet. Vi producerer unikke produkter
i overskudsmaterialer fra Ecco og Kvadrat - det gør vi for at tage et miljømæssigt og socialt ansvar. Alt overskud bruges til at
give job til udsatte borgere.
19.00-19.30 Zendoo oplæg v. Sanne Ravn Lorenzen
19.30 – 20.30 Generalforsamling
20.30-21.00 Udlodning af kunstværker, kaffe og kage
Udlodningen sker til medlemmer, der deltager til geneforsamlingen. Alle der har deltaget på kursus siden sidste generalforsamling er automatisk medlem. Der vil være gevinster fra forskellige
kunsthåndværkere.
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.
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KUNSTFORENING
Hvis du vil høre mere eller har forslag/
kommentarer, som skal behandles på generalforsamlingen, er du
velkommen til at henvende dig til formand Anita Moesgaard Nielsen på anitamnielsen@gmail.com , 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
Vi opfordrer alle, der er nysgerrige til at høre om vores aktiviteter til at komme til vores generalforsamling.
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.

Dagsorden til generalforsamling
•

Velkomst v. formand Anita M. Nielsen

•

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.

•

På valg er Tage Brøgger (ønsker ikke genvalg), Birthe Pedersen (gerne genvalg til suppleantpost), Hanne Ernst
(modtager genvalg), Marianne Thomsen (modtager genvalg).

•

Valg af revisor

•

Evt.

•

Lodtrækning
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KUNSTFORENING
Ny smuk bænk ved regnvandsbassinet i Kroens eng.
Børnebilledskolens bænk skulle flyttes, så kl. 10.30 var der “kaffe med
Kurt” på Grønagervej, herefter på trailer til Kroens eng ved regnvandsbassinet. Dorthe og Jørgen fra Kroen bød os velkomne med champagne,
flødeboller og det hele. - Vi kunne så aflevere en bænk, hvorpå der står
at læse:
“Oliver J., Aron, Steen, Agner, Theis, Esben, Sigrid, Kurt, Jonas, Tage,
Nanna, Oliver og Astrid gjorde denne bænk i Holmeå Kunstforenings
børnebilledskoleprojekt: “Træ - Hammer - Søm” år 2020”
Billedskolen undlod bevidst at lave et tilhørende bord, da vi ved, at et
veldækket bord er at finde i krostuen.
- I stedet for blev der fremstillet “kat” og “insekthotel” pluralis.
Kunstforeningen takker, fordi bænken
må stå på byens smukkeste plads, og
mange tak til Esben, Steen, Kurt og
billedskoleeleverne for nogle rigtig
gode og spændende timer i Steens
værksted på Vorbassevej 6.
Holmeå Kunstforening
Tage Brøgger
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KARTOFFELFESTIVAL
Pressemeddelelse:

Vejen Kartoffelfestival i Hovborg går digitalt i 2020
Vejen Kartoffelfestival i Hovborg, som i august 2019 blev afholdt for
første gang og var tænkt som en tilbagevendende festival, ændrer
form i 2020.
På grund af coronahåndteringen bliver kartoffelfestivallen i 2020 ikke
en fysisk fødevarefestival på en dag, men en stribe kartoffelrelaterede
aktiviteter med social afstand over en længere periode. Alt sammen
stadig med kartoffelbyen Hovborg som epicenter. Arrangørerne har
nytænkt konceptet og laver i 2020 en digital festival i stedet for. Fokus
vil stadig være kartoflen for både store og små. Både med smag, nye
anvendelser og klimavenlighed i fokus. Der vil komme en række nye
digitale events, konkurrencer, aktiviteter for skoler og andre sjove features, og arrangørerne forsøger at få enkelte af første års aktiviteter
med i tilpasset form.
Følg med på Vejen Kartoffelfestival i Hovborgs Facebook side for at deltage i den digitale festival.
Vi afslører snart, hvilke events som kommer på Facebooksiden og enkelte events vil blive afholdt i naturen omkring Hovborg. Med afstand
efter de regler, som vil gælde på de pågældende tidspunkter.
I 2021 planlægges Vejen Kartoffelfestival i Hovborg at blive gennemført
i dagene 20. til 21. august. Her er kartoffelfestivallen tilbage som i 2019
- med smagsprøver, inspirationer, maskindemonstration, underholdning og andre overraskelser.
Vejen Kartoffelfestival i Hovborg arrangeres af Hovborg Lokalråd, BJ
Agro, Vejen Kommune og UdviklingVejen.
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KUNSTFORENING
Flere billeder fra flytning af den nye bænk, til søen.

2 gæve træmænd.
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HOVBLOMST
Søndag d. 26. april, midt i corona-tiden, skulle der sås blomster .
Men det var nøje afstemt, max 10 personer, og god afstand, - så ingen
problemer :-)
Der er sået frodige blomsterblandinger med mange forskellige sommerblomster, - samt enkelte steder med solsikker. Det hele kom godt
i jorden i løbet af et par timer, - og om natten var vi så heldige at vor
herre sørgede for regn.
Nu er der kun ventetiden tilbage, til at se hvor smukt det bliver. Det
hele er stille og roligt begyndt at spire.
Mange tak til dem der på den ene eller anden måde har bidraget til
projektet.

Solsikkerne er godt på vej
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HOVBLOMST
Lidt forskellige arbejdsformer.

Nogen arbejder altid som en hest

Men også plads til hygge og afstand.
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Formandens klumme
Fuglene kvidrer, solen bager, Kroen åbner, langsomt er Hovborg og
Danmark, ved at vågne op fra Corona søvnen. Det er dejligt at se lidt liv
i Kroen og byen igen, men ikke alt bliver som før, nogle ting kommer
hurtigt igen, andet tager lidt længere tid.
Brugsen bestyrelse har enstemmigt besluttet ikke at holde grillfest i år.
Der er alt for mange ubekendte, den oprindelige dato den 21/22-08,
her er det ikke muligt at gennemføre Kartoffel festival og grillaften, pga.
forsamlingsforbuddet.
Når vi kommer på den anden side af 1. september, hvor mange private
fester og øvrige arrangementer skulle vi konkurrere med?
Så sæt allerede nu kryds i kalendere den 20-08-2021. Til Brugsens Grillfest.
Musikken er bestilt – John B band, det kan godt i glæde jer til de er gode.
Driften i Brugsen, går pænt, set i forhold til 2019, så går det rigtig godt,
vi møder mange lokale i Brugsen, det er rigtig dejligt, og i er gode til at
handle lokalt, det håber vi at i bliver ved med, også når vi alle må komme ud igen.
Et af de få negative ting pt er de manglende turister i hyttebyen, campingplads og kroen, de er savner.
Men vi er også lidt ramt af de lave brændstofs priser. Som privatmand,
der køre mange kilometer, glæder jeg mig over de lave brændstofs priser, men som formand i Brugsen, ønsker jeg mig at de snart stiger, vi
sælger ca. det samme i liter, men omsætningen er faldet med ca. 35 % i
april. Brugsen fortjeneste er ca. 3 procent af omsætningen. Men lige nu
må vi glæde os over at vi har mange glade kunder. Der køber deres dagligvare og brændstof hos os.
Håber alle får en dejlig sommer.
På vegne af Dagli Brugsen
Mogens Nielsen
Formand
PS. Hold øje med opslag i Brugsen, Hovborg Brugsens Generalforsamling afholdes, så snart det er muligt.
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BORGERFORENINGEN
Vi vil fred her til landsI år giver det en helt ny betydning
når vi skal mødes på en ny måde,
hvor vi skal holde afstand for at synge midsommeren ind, i den flotte
gamle Krohave ved Hovborg Kro.
Borgerforeningen vil gerne holde liv
i traditionen med Sankt Hans bål i
Hovborg kros flotte have, vi har fået
lov til at låne bålpladsen ved Kroen.
Vi har planlagt at starte aftenen i
Krohaven med en verdenspremiere
der vil være en halvtimes koncert
med Hovborg Trio, så glæd dig til
god musik og hygge.

Når vi har nydt den skønne musik
tændes bålet, og vi vil synge midsommervisen.
Der vil i år ikke være båltale, da vi
ikke vil samle folk for tæt på hinanden, i forhold til Covid19 reglerne.
Vi opsætter også familie-pæle så vi kan hjælpe hinanden med at holde
afstand.

Program:
Tirsdag d. 23 juni, Sankt Hans aften i Krohaven
21:00 verdens premiere ved Hovborg Trio
21:30 Sankt Hans bålet tændes
Der vil ikke være salg af kaffe og kage, samt øl og vand, da vi ikke kender
reglerne for denne type aktiviteter fuldt ud i forhold til Covid19.
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TAK
Mange tak for opmærksomheden i forbindelse
med min fødselsdag.
Mange hilsner fra Hans Larsen.

TAK
Vi vil gerne sige tusind tak for den helt overvældende
opmærksom til vores guldbryllup.
Tak til naboer for al jeres arbejde med den flotte
æresport, og tak for morgensang. Det kom helt bag os
at I ville synge morgensang, tak for musik til sangen.
Vi har haft en fantastisk dag, så endnu engang rigtig
mange tak til jer alle.
Kirsten og Peter Bruun

22

23

HUSK alle arrangementer
kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg

mobil: 21 46 31 51
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KROKET
Hvad må man i disse Corona tider?
Vi spiller kroket hver tirsdag og torsdag fra kl. 18,00. Der er
dog ikke så stor deltagelse i øjeblikket. Vi spiller 4 mand på
600 kvm. Efter de nye retningslinjer må vi gerne være 30 - 40
spillere på banerne. Så hvis man vil kan man sagtens spille
uden at komme i nærkontakt med andre.
Er der nogen der har lyst til at være med er de velkommen til
en uforpligtende prøve.
Erik Hansen

PETANQUE
Petanque banerne er også klar hvis der er nogen der vil benytte dem. Det er gratis at benytte banerne. Her er der dog
lidt strengere regler.
1. Man skal medbringe egne kugler.
2. Der må kun spilles på 2 af banerne samtidig, der skal være mindst 1 tom bane mellem dysterne.
3. Banerne skal slæbes over efter brug. Tag evt. handsker
på når du bruger slæbe måtten.
4. Husk at holde afstand.
Når der kun spilles på hver anden bane er der 120 kvm. til
hvert hold at boltre sig på, så det kan sagtens lade sig gøre at
holde en passende afstand. Tag evt. lidt sprit med til hænderne. Måske er det også en god ide at spritte halsen mindst engang hver time.

Erik Hansen
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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
7-6-20
14-6-20
21-6-20
28-6-20
5-7-20
12-7-20
19-7-20
26-7-20
2-8-20

Kirkedag

Hovborg Kirke
10.30 DK
9.00 IKB

Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis

Lindknud Kirke
9.00 DK
10.30 DK

3. søndag efter trinitatis

10.30 DK

4. søndag efter trinitatis

10.30 DK

5. søndag efter trinitatis

10.30 DK

6. søndag efter trinitatis

10.30 DK

7. søndag efter trinitatis

9.00 IKB
14.00 PV1

8. søndag efter trinitatis

Tegn forklaring:
DK: Dorte Kirkegaard
IKB: Inge Klarlund Bach
PV: Peter Viuff
1. Friluftsgudstjeneste i Oplevelsesskoven i Lindknud.
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Aflysning
Menighedsrådenes udflugt, der i år skulle arrangeres af Lindknud menighedsråd, har vi desværre været nødt til at aflyse på grund af reglerne
under covid-19. Udflugten var planlagt til 18. juni. Om det er muligt at
afholde turen senere på året, ved vi ikke endnu, men ellers håber vi, I er
klar til næste år.
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HOVBORG KIRKE
Må det blive en varm og lys skærsommer
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
Det er blevet skærsommer – den tidlige, lyse sommer. Skær betyder lys,
og skærsommer er en gammel betegnelse for juni måned. Salmeverset
er fra den populære svenske salme ”Det dufter lysegrønt af græs”. Her
er sommerens lys og varme, blomster og liv et billede på Guds evighed,
en evig sommer. Jeg kan godt forstå, at mange salmedigtere har sammenlignet Guds evighed med sommeren!
Naturen er så smuk lige nu. Bøgen har den flotteste lysegrønne farve, og
alle andre træer, buske og planter har også fået friske, grønne blade. Der
er et væld af blomster. Det er blevet varmere, og forhåbentlig bliver der
mange solskinsdage i år, også i overført betydning.
Vi har i de sidste måneder manglet den frihed, vi jo ellers oplever som
noget helt basalt her i vores land. Vi har ikke haft friheden til at forsamles. Måske vil vi i den kommende tid, når samfundet åbner sig mere og
mere, sætte endnu mere pris på at kunne mødes frit? For hvor betyder
det dog meget at kunne være sammen med sin familie og sine venner
og i foreningslivet og i de kredse, vi nu engang kommer i. At kunne mødes rigtigt og ikke kun tale i telefon og se på hinanden via en skærm.
Vi kan nu holde rigtige gudstjenester sammen i kirkerne, og hvor er det
dejligt.
Lad os drømme om en varm og lys skærsommer med gode stunder –
sammen .
29

HOVBORG KIRKE
Afløsning pga. kursus og ferie
I perioden fra den 23. – 25. juni er jeg på kursus, men man kan henvende sig til sognepræst Anne Jensen på: e-mail ansj@km.dk eller tlf.
40863391.
I perioden fra den 20. juli til den 9. august har jeg ferie, men man kan
henvende sig til sognepræst Inge Klarlund Bach på: e-mail ikb@km.dk
eller tlf. 20563656.
Rigtig god sommer!
Dorte Kirkegaard

Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 1. oktober: Lindknud Kirke:
Kolding Kammerkor
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Ny dato kommer senere
Dorte Kirkegaard har valgt aftenens sange
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HOVBORG KIRKE
Hovborg menighedsråd inviterer til

Orienteringsmøde
og lidt ”fællessang – live”
torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00
i mødelokalet i Huset.
Gregers og et par fra ”Fællessang – sammen, hver for sig” vil styre fællessangen
Menighedsrådet vil orientere om dets arbejde det sidste år og fortælle
om planerne for de kommende år. Der er valg til menighedsråd i efteråret, og vi vil orientere om valgprocedurer mm. Opstillingsmødet er
fastsat til 15. september.
Vi håber selvfølgelig, at I vil give jeres mening til kende, så vi kan afstemme mål og forventninger. Og vi er meget interesserede i ideer til
nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter.
Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin
Vi håber, du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig
aften.
Venlig hilsen
Hovborg menighedsråd
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Super infoskærme
Vi har sammen med Huset lavet en
aftale med City Info om at låne et
par flotte infostandere der står i
Brugsen og i Huset. Der er lavet en
aftale med City Info om vi kan få to
almindelige skærme der hænger
vandret op i Hovborg, så vi har
kontakt til et par steder mere hvor
det giver mening at vise lokale nyheder til vores turister, kan vi få
dem til at blive i Hovborg en dag
mere så har vores turisme virksomheder vundet noget.
Gitte & Heino har lært at lægge
nyheder ind, vi har den øverste
tredjedel af skærmen hvor vi kan
lægge lokale nyheder og aktiviteter
ind.
Vi glæder os til der igen sker noget
i byen, så vi kan reklamere for Jeres aktivitet.
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LINDKNUD G&U
Motion i det fri.
Undertegnede har besluttet i samarbejde med LGU at fortsætte det gode torsdags– samvær, vi startede op i Lindknud i
2019.
Vi mødes ved Lindknud hallen, hver torsdag d. 9 - 10.
Vi vil gå ture, træne på motionsredskaber, spille lidt bold, små
konkurrencer og andet vi finder på.
Kom med og prøv.
Vi tænker deltagerne er 60+, men alle
er meget velkommen.
Vi mødes - og vi holder afstand.

Mvh. Margith, Signe og Vagn
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Nyt fra Hovborg Brugsforening.
Nu har vi set hvordan 2020 er startet det har indtil videre budt på en del
udfordringer og nye måder at gøre tingene på.
Januar startede fantastisk vi steg i omsætning, i uge tre blev Holmeåvej
så lukket for trafik, det gjorde det ikke nemmere at drive butik i Hovborg. Vi ramte bunden hvor vi havde 18% færre kunder igennem butikken hver dag, og et fald i omsætningen fra uge 3 og frem til starten af
marts.
I marts blev hele landet næsten lukket ned, det gjorde at mange der har
kantineordninger skulle til at spise hjemme, så i marts måned øgede vi
vores omsætning i butikken, men tabte 40% af vores benzin omsætning.
I marts måned kostede prisfaldet på olie og benzin vores lille Brugs
25.000,00 kroner i lager nedsættelser.
Vi har siden påske kæmpet igen med manglende omsætning, vi er påvirket af der næsten ikke er nogen turister der kommer til Hovborg, så nu
glæder vi os over at kroen har fået lov til at genåbne efter Covid19 nedlukningen.
Det er svært at spå om sommeren, vi håber at den bliver lang og god.
Det vil også være dejligt hvis vi kommer så langt at der kan komme flere
turister til Hovborg, da Hovborg Kro, Holme Å Camping, Hyttebyen og
Brugsen har dem som livsnerve, Brugsen overlever på en god sommer
da det er i denne periode vi normalt har vores største indtjening fordi
vores omsætning er en del højere i turist perioden.
Men selv om der har været mange udfordringer i de første fire måneder, så følger vi vores budget på Ebit.
Vores største udfordring er vores manglende omsætning efter de første
fire måneder er vi 252.000,00 kroner efter vores budget, så vi kæmper
alt hvad vi kan for at sælge noget mere så vi kan øge vores indtjening.
Den primære årsag til vi holder vores budget er at vi har fuld fokus på
omkostningerne, eksempelvis løn der har vi brugt 54.000,00 mindre en
vi har budgetteret.
Lad os stå sammen i Hovborg, handel lokalt og støt lokalt.
Med venlig hilsen
Heino
37

LINDKNUD G&U
En lille sommerhilsen fra LGU
( Red. men det kunne lige så godt være skrevet af HUIF, eller andre
foreninger her i Hovborg )
Intet blev som vi troede i år
Motionen står stille
Vi sammen hver for sig går
Voksne som børnlille
Hos LGU vi jer alle savne
Vi håber vi snart med motion kan gavne
LGU håber I alle har det godt, tiden gik pludselig lidt i stå, intet var
som det plejer, vi blev mindet om hvor vigtige alle er, og hvor meget
vi værdsætter, nærvær, fællesskab og sammenhold. En ting som måske bliver taget lidt for givet i tiden.
Vidste du at det altid er de samme som:
• Ryddet op efter et børnearrangement
• Plejer vores stier, så der er plads til at løbe på dem
• Bager til arrangementer
• Er med i vores foreninger og bestyrelser.
• Hjælper med alt det løse til arrangementet
Lige så vel som I har brug for jeres nære, har Lindknuds foreninger
brug for jer !
Hold øje med infoskærmen, på Facebook (alt deles
på LGU og Lindknud siden) samt i Lindknud bladet den lille blå.
Lige pludselig står tiden stille i Lindknud, men det er ikke på grund
af Corona, men fordi vi mangler opbakning fra flere i byen.
Jeg personligt vil blive frygtelig ked af hvis jeg skulle til at ligge og
pendle til Vejen, Holsted og Brørup for at mine børn kunne gå til fodbold, gymnastik, badminton eller yoga.
Men det kan desværre blive enden af det, for har vi ingen frivillige i
bestyrelse eller som trænere, så kan vi ikke løfte opgaven.
Vi mangler stadig gymnastikudvalgsmedlem, træner, hjælpetrænere og frivillige.
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LINDKNUD G&U
Vi har i LGU fulgt sundhedsmyndighederne anbefalinger under Corona, og har derfor lukket meget stille op.
Fodbold for de voksne er gået i gang, og vi har valgt at vente med de
små, da der er alt for mange krav til trænerne, som er svære at overholde med de små.
Lindknud Byfest er desværre aflyst, men vi håber at vi alle kan samles i
byen til små hurtige ideer og dermed være med til at holde sammenholdet ved lige.
Byfesten har booket Alley Cats til næste år, så der tager vi revanche, og
hvem ved, måske når vi at ses til lidt god musik inden året rinder ud.
Vi alle i LGU glæder os til at se jer igen når vores efterårs hold forhåbentligt starter op.
Rigtig god sommer til jer alle
De bedste hilsner på vegne af LGU
Tanja Hellum krog
Formand
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HUIF
Nogen sommeraktiviteter er så småt ved at være i gang igen.
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PRÆMIESPIL
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
28.05.20
09.06.20
11.06.20
17.06.20
23.06.20
18.08.20
23.08.20
30.08.20
15.09.20
08.10.20
12.11.20
30.04.21
02.05.21
20.08.21

Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Ekstra ordinær generalforsamling Hovborg Fitness
kl. 19.00 Orienteringsmøde og ”fællessang - live” i HUSET. Menighedsrådet.
Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Kl. 21.00 Sankt Hans aften i Kro Haven
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00.Konfirmation Hovborg Kirke
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.

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.

Redaktionen
ønsker alle en
rigtig god
sommer.
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INDLEVERINGSFRISTER
2020

Torsdag d. 23. juli Blad udkommer i uge 32
Torsdag d. 20. aug. Blad udkommer i uge 36
Torsdag d. 17 sept. Blad udkommer i uge 40
Torsdag d. 22. okt. Blad udkommer i uge 45
Torsdag d. 19. nov. Blad udkommer i uge 49
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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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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