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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 endnu. Konfirmanderne kigger ligesom resten af landet frem mod mindre restriktive tider, og til september, hvor det bliver deres tur. Alle ser frem en mere normal hverdag igen. Vi kan dog glæde os over at mange af vores aktiviteter er ved
at starte op.
GENERALFORSAMLING
Det lykkedes lige netop, at få dette skriv med i bladet, efter at vi endelig
fik mulighed for at holde generalforsamling. Tina Jønsson og jeg var på
valg i forretningsudvalget og genopstillede ikke. I stedet blev Nella Benedictus og Tore Moesgaard Nielsen valgt ind, to rigtige stærke kræfter,
vi må alle hjælpe det nye forretningsudvalg godt på vej. I den kommende periode skal de konstituere sig, men det skal i nok hører mere om
senere.
På generalforsamlingen blev der ligeledes oplyst om udskiftninger i de
forskellige udvalg herunder fitness & badminton, som har fået helt nye
udvalg.
Beretningerne bar generelt præg af et år der var udpræget af corona,
forståeligt nok, da aktiviteterne har været ganske meget begrænset.
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NYT FRA HUIF
Vi mangler stadig en ny kasserer hvilket vi snart også håber snart at
kunne finde, da Elin ligeledes stoppede ifm. generalforsamlingen. Vi søger en person der er god til struktur og overblik. Den nye kasserer vil få
mulighed for at være med til at afgøre hvor mange af opgaverne der
skal tilkøbes eksternt, men Elin vil ligeledes være med til at sikre en god
overdragelse og den nødvendige oplæring.

Økonomisk er vi stadig en rigtig sund forening, og det lykkedes at komme ud af 2020 med et lille overskud på ca. 13.600, ikke mindst hjulpet
godt på vej af gode sponsorer, midler fra hjælpepakke og et rigtig pænt
nedslag i huslejen fra Huset, stor tak til dem alle.
SOMMERFEST
Tiden nærmer sig uge 26 som normalt er sommerfestugen. Den er dog
aflyst i år på grund af omstændighederne, forholdsreglerne står ikke
mål med gevinsten pt. men skulle der være mulighed for et popup arrangement, kan det jo stadig være en mulighed.
I forbindelse med sommerfesten uddeles der traditionelt Hov Hov
potten, hvordan dette gøres i år er uafklaret, men det er bestemt noget
der overvejes.
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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NYT FRA HUIF
TAK
I forbindelse med HUIF's generalforsamling d 27/5 i HUSET havde vi
som vanligt fornøjelsen af Thomas på formandsposten - dog desværre
for sidste gang. Thomas har valgt at trække sig tilbage fra denne post og
i stedet fortsætte som suppleant, samt med fokus på de øvrige udvalg
han er aktiv i.
Der er ingen tvivl om at Thomas brænder for HUIF og det han går ind til.
Det har af samme årsag været både behageligt og professionelt at sidde
i forretningsudvalget med Thomas som formand. Gennem de sidste 8 år
har HUIF nydt godt af en mand, der sikrer at der ingen løse ender er,
deadlines bliver overholdt og samtidig at inkludere både velkendte og
nye ansigter i hele foreningen. Thomas har foruden dette bidraget med
humor, højt humør og et stort engagement - og det er vi glade for vi
fortsat vil opleve.
Der skal lyde Thomas en stor TAK for alle de 8 år - og tak for alt det han
på denne post har gjort fra HUIF. Det er både beundringsværdigt og
meget værdsat. Vi glæder os til et fortsat samarbejde i andre sammenhænge end forretningsudvalget.
De bedste hilsner
Forretningsudvalget
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BORGERFORENINGEN
Sct. Hans aften i Hovborg.

Sædvanen tro mødes vi i krohaven, onsdag d. 23. juni.
Der vil være musik fra kl. 20.30 og vi byder på en kop
kaffe og et stykke kage.
Bålet tændes kl. 21 og vi synger midsommersangen.
Kom og vær med til en traditionsrig midsommeraften.
Med venlig hilsen
Borgerforeningen.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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FLAGALLÉ
Frivillige søges til opsætning af flagallé fra byskilt til
byskilt i Hovborg.
Flot ser det ud, men uden hjælpere kommer flagene ikke op.
Ikke alle er på Facebook, så derfor denne appel, til dem som
kan og vil.
Jeg har lovet at stå for flagalléen og håber ad denne vej at få
lavet en liste over dem som vil gøre noget for byen. Vi skal
være 4 om morgenen men kun 3 til nedtagningen. De næste 3
måneder er der ønske om flagalléen 8 gange. Det tager ca. en
halv time om morgenen og 20 minutter om aftenen.
Kontakt venligst undertegnede på mail.:
tony@tl-reklamefoto.dk eller telefon 30535753, så kommer
du på listen over dem jeg kan kontakte.
Med venlig hilsen
Tony Holmstrøm Larsen
Torpet 152
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KROCKET
Den nye turnering 2021 er nu godt i gang. Alle hold har spillet 5 eller 6
kampe godt halvvejs i turneringen. Vores nye 1 divisions hold har nok
klaret sig bedre end de selv havde håbet på, de har opnået 10 point,
Hvilket giver en placering i midten. Vores 2 hold i s.2 er nr. 1 med 15
point. Hold 3 også i s.2 men i en anden pulje indtager i øjeblikket 2.
pladsen med 10 point.
Klipning af banerne er ikke optimal her i regnperioden. Klippemaskinen
har monteret tromler foran selve klipperen og der bliver kørt med en
god fart så græsset når ikke at rejse sig igen inden knivene kommer. Vi
må derfor somme tider selv klippe banerne igen for at have brugbare
baner.
Hvis det bliver sommer engang skal vi nok have Hytten givet en omgang. Der skal bla. nye sternbrædder i den nordlige gavl. På grund af
alder er der dog ingen af medlemmerne der har lyst til at stå på en stige
og arbejde. Vi må se hvad vi kan finder ud af.
Krocket udvalget er igen i år Erik Hansen, Rita Mahler og Peter Tarp.
Med venlig hilsen
Erik Hansen
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KUNSTFORENING
Velkommen til generalforsamling i
Holmeå Kunstforening 2021
Alle er velkomne – hvis ”corona” tillader det
Torsdag d. 17. juni kl. 19.00 2021
Desværre bliver det en mere afdæmpet version end de andre år, da vi
pga. Corona ikke har mulighed for planlægge med en udefrakommende gæst til et foredrag også.
Vi har heller ikke udlodning af gaver efter generalforsamling, som vi
plejer.
Men…Der vil være kage og kaffe under mødet.
Holmeå Kunstforening vil gerne være en dynamisk forening, så der er
altid plads til nye interesserede, nye ideer, sjove input, kreative evner samt tid og lyst til at være med i foreningens aktiviteter.
Vi er glade entusiaster, der godt kan lide at være kreative på forskellige niveauer og indenfor forskellige genre, som interesserer os. Her er
plads til alle, der gerne vil være med.
Hvis du vil høre mere eller har forslag/kommentarer, som skal behandles på generalforsamlingen, er du velkommen til at henvende dig
til formand Søren Brandbyge på sab@brandbyge.dk , så det kan komme på dagsordenen.
Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter på
vores hjemmeside: http://holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebookside: https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.

Dagsorden til generalforsamling
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst v. formand Søren Brandbyge
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Formandens og bestyrelsens beretning
Kassererens aflæggelse af foreningens regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisor (på valg er: Karin, Anita, Jane, Søren, Tage, Birthe og
Simone)
• Evt.
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Formandens klumme
Siden Erik´s sidste skriv i maj er der løbet meget vand igennem Holme å,
og der har ligeledes også været meget at se til i Brugsen.
Vi afholdte den 10. Maj vores årlige generalforsamling, som på opfordring fra Coop blev vores første digitale af slagsen.
Der var desværre lidt tekniske problemer, og vi er blevet gjort opmærksomme på at det for flere ikke var muligt at ”klikke” ind på det link man
var blevet tildelt.
Vi beklager selvfølgelig dette, og håber at den digitale løsning fungere
bedre næste år, og at vi forhåbentlig igen kan afholde generalforsamling igennem fysisk fremmøde.
På general forsamlingen, måtte bestyrelsen sige farvel til Mogens Nielsen, som har været formand gennem de sidste 3 år.
Vi ønsker Mogens alt vel fremover, og takker for den indsats han har
lagt i bestyrelsesarbejdet.
Følgende blev valgt til medlemmer af bestyrelsen.
Lena Vesterholm Carstensen (genvalg)
Erik Therkelsen (genvalg)
Jimmi Johnsen
Jimmi Johnsen er bosiddende i Kroskoven, og er til daglig salgschef ved
Bjarne Nielsen, FordStore i Esbjerg.
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Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som nedenstående.
Søren Ramsgaard, Formand
Erik Therkelsen, Næstformand
Edwin Van Kouwen, Sekretær
Lena Vesterholm Carstensen
Jimmi Johnsen
Susanne Ringlebjerg, Suppleant

Den første opgave for den ny-konstituerede bestyrelse, bliver at finde
en ny uddeler til vores Brugs.
Vores nuværende uddeler Heino Pedersen har valgt at søge nye udfordringer, og har opsagt sin stilling med fratrædelse til udgangen af Juni.
Heino har haft til opgave at få vendt udviklingen i brugsen, hvor gentagne underskud har tæret på egenkapitalen.
Det er han lykkedes med i samarbejde med resten af medarbejderne,
og med en stor opbakning fra alle jer der handler i Brugsen.
Vi søger nu en ny uddeler, men der kommer uanset en overgangsperiode hvor vi bliver udfordret idet en stor del af vores erfaringsgrundlag
ligger i medarbejderne.
Skulle der i denne overgangsperiode opstå fodfejl håber vi på jeres forståelse herfor, og håber at vi hurtigt kan få en ny uddeler på plads.
Skulle man have tabt pusten, så kan jeg fortælle at der lige er blevet
bestilt en ny kompressor, så vi igen kan tilbyde vores kunder at få fyldt
luft i hjulene.
Den nuværende har været defekt i længere tid, men nu kan vi snart
igen tilbyde denne service.
På bestyrelsens vegne
Søren Ramsgaard
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BORGERFORENINGEN
Vi er nu klar til guidede ture i sommerferien i lighed med
sidste år. Turene er både for gæster udefra, men bestemt også for jer
bor her. Vore tre friske guider er klar til at tage jer med på spændende
ture i og omkring Hovborg. (se datoer andet sted i bladet)

Ud over tre ture i juli planlægger vi en tur rundt i byen, hvor Poul fortæller om hvordan Hovborg så ud før i tiden, hvad der var i husene af
butikker, kontorer, små firmaer og andet spændende. Det bliver engang
i efteråret, datoen bekendtgøres i et senere nr. af HUIF bladet.
Sct. Hans aften har vi også planlagt. Kroen har været så sød at tilbyde at
lave nogle kander kaffe, så hvis der er en eller to af jer der vil bage en
kage, vil vi byde på gratis kaffe og kage. Tony og Søren spiller fra kl.
20.30. I kan ringe til Kirsten hvis I har tid at bage 51333129, det vil vi
blive rigtig glade for.
I lighed med så mange andre foreninger har vi ikke kunnet holde generalforsamling, det vil gøre umiddelbart efter sommerferien. Vi bekendt18

Donslund Multiservice
Tilbyder alt forefaldende arbejde inden for:
•

Havearbejde

•

Belægningsarbejde

•

Og meget andet

Ring eller skriv til:
Ivan Trøjborg - 29 43 47 04
itrojborg@godmail.dk
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BORGERFORENINGEN
gør datoen i august nr. af bladet her. Flere foreninger i byen mangler
bestyrelsesmedlemmer, i borgerforeningen har vi jo sat bestyrelsen
ned til tre og i øjeblikket er det Heino, Tony og Kirsten der er bestyrelsesmedlemmer. Måske skal vi snart have en snak byens bestyrelser
imellem om det evt. er en god ide at forenings strukturen skal organiseres på en anden måde. Det har man gjort andre steder. Der er mange folk i byen der godt vil hjælpe med et stykke konkret arbejde, men
ikke så gerne binde sig i en bestyrelse.
Mogens Bradley stoppede i bestyrelsen og vil fremover tage sig af
Hovblomst udvalget. Det er vi rigtig glade
for at Mogens har tid at fortsætte med, de
forskønner byen det lille aktive udvalg. De
har eftersået blomster her i foråret og også
sået blomster nogle nye steder. Tak for
det. Else passer kasserer jobbet, det er dejligt. Kaj hjælper med at slå græs i det lille
anlæg bag brugsen, det er rart, så skal bestyrelsen ikke i gang med håndskubberen.
Det er egentlig også et godt bevis på at
mange gerne vil hjælpe, men gerne slippe
for at binde sig i en bestyrelse.
I sidste nr. af HUIF bladet annoncerede vi, at hvis man købte medlemskort til borgerforeningen inden 1. maj ville vi træk lod blandt de der
har indbetalt inden. Det har vi nu gjort og vinder af en gavekurv fra
Brugsen blev Carsten Krupa, tillykke med det og tak for medlemsskabet. I kan stadig nå at købe medlemskort, det koster 50 kr. for enkeltpersoner 100 kr. for en husstand.
Kontingent kan betales på Mobile Pay 741111
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BOGBUSSEN
YES- JUBBI- HURRA. I KOMMER SNART….
BOGBUSSEN kommer ud at køre igen fra mandag den 14. juni og frem
til skolernes sommerferie.
For at komme ind i bussen, skal du have et gyldigt Coronapas og bruge
mundbind.
Du kan også aflevere materialer og få udleveret bestilte materialer i
døren.
VI glæder os helt VILDT til at komme på besøg hos jer igen.
Mange GLADE hilsner
bogbuspersonalet
Ida Nawrot
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING’S
GENERALFORSAMLING.
EN SMULE FORSINKET PGA. COVID19.
TORSDAG D. 10. JUNI KL. 19 I HUSET.
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Valg af dirigent.
Valg af skriftfører.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3. Juni.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Pia Andersen (på valg)

Jytte Ehmsen (på valg)

Inger Sørensen (genopstiller IKKE)
Valg af suppleanter

Lene Iversen (genopstiller IKKE)

Ingse Jørgensen (på valg)
Valg af revisor.
Eventuelt.
Foreningen er vært med en kop kaffe.
Husk at medbringe en lille pakke ca. 25 kr. til det traditionelle
bankospil efter generalforsamlingen.
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BORGERFORENINGEN
Tag med på guidede ture i og
omkring Hovborg i juli måned
7. juli: Månedens blomsterflor i Holmeådalen. Turen går mod
vest langs Holmeå.
Guide: Mogens Kjær Poulsen
I forbindelse med blomsterturen, vil vi markere dette gamle
og knudrede piletræ som et “Evighedstræ”.
En opfordring til aldrig at lade den fælde og når den selv falder skal den bare blive liggende og være “dødt ved”.
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BORGERFORENINGEN
14. juli: Baldersbæk krydret med sjove historier
om Holger Pedersen og fortælling om Baldersbæk og Slottet.
Guide: Per Ramsgaard
28. juli: Tur til Høllund Søgaard og et lille besøg hos Dalgas.
Hør historien om hvordan Dalgas og Holger Pedersen mødtes,
og hvordan det møde senere resulterede i etablering af Københavnerplantagerne.
Guide: Poul Hansen
Alle turene starter ved Hovborg kirke kl. 19.30 og varer ca. 2
timer.
Det koster 20 kr. at deltage. Betales med Mobile Pay på
741111
Er der spørgsmål til turene ring til Kirsten på tlf. 51333129
Hovborg Borgerforening.
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Dorte Kirkegaard
Lindknud-Hovborg pastorat
Favrskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 75388031 og 21467831
Fredag er fridag
E-mail: doki@km.dk
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk
Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m.
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.
******************
Graver:
Mogens Frisgaard, Graverkontoret:
Tlf.: 75 39 69 29, Mobil: 21 28 03 56
Fridag: Onsdag

Kirkebil
For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjenester i Hovborg Kirke.
Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg Kirke, kan kirkebilen
benyttes til pastoratets anden kirke, Lindknud Kirke.
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:
Bække Taxa og Turist
Tlf. 42110500
Senest fredag kl. 12.00 før den pågældende
søndag.
Hovborg Menighedsråd
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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato
13-6-21
20-6-21

Kirkedag
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis

Hovborg Kirke
10.30 DK

27-6-21
4-7-21
11-7-21
18-7-21
25-7-21
1-8-21

4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis

10.30 DK2

Lindknud Kirke
10.30 DK1
Friluftsgudstjeneste
10.30 DK

10.30 DK
10.30 DK
3

9.00 IKB

10.30 IKB3

DK: Dorte Kirkegaard
IKB: Inge Klarlund Bach
1. I anledning af, at Lene Hansen, graver ved Lindknud Kirke, fylder 60
år, bliver der gjort noget ekstra ud af det denne dag. Vi satser på at holde gudstjenesten uden for kirken, hvis vejret tillader det. Der sættes
stole op, men tag evt. også selv en stol med, hvis der ikke er nok. Tag
evt. også et tæppe med, hvis det er køligt. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i kirken. Der vil være kagebord og kaffe udenfor efter gudstjenesten.
2. Vi byder Anne-Kathrine Højgaard Johansen velkommen i Hovborg
Kirke. Anne-Kathrine er vores nye organist, som blev ansat den 1. januar 2021. Der vil efter gudstjenesten blive budt på kaffe og kage.
3. Jeg har ferie i uge 29, 30 og 31. Inge Klarlund Bach dækker mig i uge
29 og 30. Anna Jensen dækker mig i uge 31.
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Det er sommer!
Her på den nordlige halvkugle, hvor vi befinder os, begynder sommeren
den 1. juni. Så sommeren er begyndt, og den varer til den 31. august.
Hvordan sommervejret bliver, det er en anden sag. Vi ved det ikke, for
den danske sommer er lunefuld.
Thøger Larsens sang ”Du danske sommer, jeg elsker dig” er en af vores
mest afholdte årstidssange. Måske fordi den giver en skildring af den
danske sommer, netop som den er.
”Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig”.
Thøger Larsen sammenligner sommeren med
en kvinde, et lunefuldt væsen, der er svær at
blive klog på, men som måske af den grund
også bliver endnu mere interessant og fortryllende. Men, skriver han, ”hjertet inderst er
pure guld”.
Mange danskere bliver nok i Danmark denne sommer ligesom sidste år pga. corona. Derfor er vi nok ekstra mange, der i år håber
på nogle sommermåneder med dejligt sommervejr, vel vidende at vi
ikke helt kan regne med det.
Det håber vi også på i kirken, når vi ind imellem planlægger friluftsgudstjenester. Vi er ret afhængige af godt vejr på de dage, og bliver det regnvejr, har vi altid en plan B, så vi ikke skal sidde udenfor i regnvejr. Den
20. juni planlægger vi at holde friluftsgudstjeneste uden for Lindknud
Kirke, hvis vejret tillader det. Fredag, den 20. august om eftermiddagen
er der friluftsgudstjeneste i krohaven i Hovborg, og jeg har hørt, at der
altid er godt vejr den dag J
Kirkerummet er noget særligt, men der er også noget særligt ved at holde gudstjeneste i det fri – i Guds grønne katedral omgivet af grønne
træer, smukke planter og blomster, ude i den friske luft og med den blå
himmel over os.
29
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HOVBORG KIRKE
Nu er det jo sådan, at der kan ske meget i vores liv, og vi vil opleve
modgang. Men uanset hvad vi oplever af fx tab eller svigt af andre mennesker – eller af vejret – så er der en, vi altid kan regne med, og det er
Gud. Han lader os ikke i stikken og svigter os ikke.
”Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«
Derfor kan vi frimodigt sige:
Herren er min hjælper,
jeg skal ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig?” (Hebr. 13,5-6).
Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig sommer!
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE

The HoLi Choirs
Juniorkor fra 3.- 5. klasse
Onsdage kl. 14.00-15.15 i Lindknud kirke
Vi mødes 26/5, 2/6, 9/6 og 16/6
Det er gratis (inkl. forfriskning) og alle er velkomne!

Ungdomskor fra 5. klasse til 20 år
Torsdage kl. 16.15-18.00 i Hovborg kirke
Vi mødes 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 og søndag 20/6
Koret er lønnet ved både korprøver og optrædener
Nye er meget velkomne til at prøve at være med!

Vi følger alle de gældende retningslinier ifht. corona
Tilmelding er nødvendig til korleder Anne-Kathrine
på mail: organisthl@gmail.com eller SMS til: 61773708.
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HOVBORG KIRKE
The HoLi Choirs - kom og syng med!
Endelig er korene i Hovborg og Lindknud kirker startet op efter over et
års coronapause. Derfor må I alle gerne være med til at sprede budskabet: Kirkerne fyldes igen med sangglade børn og unge, og nye er meget
velkomne til at prøve at synge med. Fælles for korene er at der ikke er
optagelsesprøver: Alle kan være med i fællesskabet og blive gode til at
synge i kor.
Ungdomskoret er fra 5. klasse og op til ca. 20 år og øver torsdage kl.
16.15-18.00 i Hovborg kirke. Koret er lønnet for både korprøver og optrædener, så udover at blive dygtig til at synge og lære en masse forskellig musik kan det også fungere som fritidsjob. Den kommende sæson byder som sædvanlig på store koncerter fx. op til jul og optrædener
til forskellige gudstjenester, men også på korture med sammenhold og
gode oplevelser.
Juniorkoret er for 3.-5. klasse, og øver onsdage kl. 14.00-15.15 i Lindknud kirke. I Juniorkoret synges der med masser af bevægelse og i flere
stilarter. Koret medvirker ved familiegudstjenester og koncerter, og laver deres helt egen julemusical. Det er gratis at være med og der er en
lille forfriskning undervejs.
Til efteråret starter Voksenkoret op igen og synger smuk og fængende
julemusik. Her er også både nye og øvede sangere i alle aldre velkomne.
Jeg glæder mig til at møde jer alle og sammen skabe masser af musikliv
i byerne igen!
Sangglade hilsener
Anne-Kathrine Højgaard Johansen, organist og korleder
Tilmelding og spørgsmål kan rettes til: organisthl@gmail.com eller på
mobil 61773708 (træffes bedst kl. 8-13)
Vi overholder alle corona-restriktioner for sang, derfor kan der forekomme hold-delinger og udendørs korprøver.

33

HOVBORG KIRKE
Velkommen til Organisten i
Hovborg og Lindknud Kirker
I forbindelse med
Gudstjenesten d. 27. juni 2021 kl. 10.30,

vil menighedsrådet i Hovborg kirke, gerne byde på kaffe og
lidt godt, efter gudstjenesten.
Vi har haft stor glæde af AnneKathrine Højgaard Johansen som
vores organist siden januar 2021,
hvor hun startede i stillingen.

Vi håber, at mange vil være med til
at sige rigtig velkommen til AnneKathrine denne dag.

Venlig hilsen
Hovborg Menighedsråd.
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REGNVANDSFRONTEN
Hermed nyeste tal for nedbør i Hovborg hele 2021.
Frem til d. 26. maj.
Januar
Februar
Marts
April
Maj

83.5mm
51 mm
82 mm
33 mm
191 mm (til 26 maj )
Bjarne Trøjborg

NYT FRA REDAKTIONEN
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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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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang juni 2021
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787
Vi glæder os rigtig meget over endelig at kunne komme med et ”rigtigt”
program for samværsdagene på Bøgevang. Vi håber, I er klar til at være
med, så vi kan få liv på Bøgevang igen.
Vi følger selvfølgelig de regler, der er for forsamlinger.
Onsdag den 2 .juni kl. 13.45 – 16.00
Tur med kaffekurv til Baldersbæk.
Tilmelding senest mandag den 31. maj. Pris 25 kr.
Onsdag den 9. juni kl. 14.00 – 16.00
Generalforsamling.
Se indkaldelsen andetsteds i dette blad.
Kaffebord er gratis til generalforsamling.
Onsdag den 16. juni kl. 10.00 – 17.00
Udflugt til ”Skovsnogen” ved Kibæk.
Skovsnogen er en skov, hvor en 3 km lang sti fører os forbi 80 unikke
installationer/kunstværker, der udfordrer vores fantasi. Her er også
masser af muligheder for at sætte sig undervejs og nyde naturen. En
helt anderledes skovtur.
Vi har pakket både frokostkurv og kaffekurv, så vi også får gode
pauser.
Tilmelding senest mandag den 14. juni.
Pris 100 kr. for transport, entre, frokost og kaffe.
Onsdag den 23. juni kl. 13.30 – 16.30
Skamlingsbanken
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BØGEVANG
Vi besøger det nye oplevelsescenter, der er bygget ind i banken.
Her fortælles om Skamlingsbankens historie, og den betydning
de mennesker, der turde tale for en sag på folkemøderne, har haft.
Tilmelding senest mandag den 21. juni.
Pris 100 kr. for transport, entre og kaffekurv.
Onsdag den 30. juni kl. 12.00
Fælles spisning og vi ønsker hinanden god sommer.
Vi tænder grillen i haven og sørger for pølser, brød og kartoffelsalat.
Senere kommer der kaffe med lidt kage.
Tilmelding senest mandag den 28. juni. Pris 60 kr.
Drikkevarer kan købes.
Skulle vejret drille os, rykker vi indenfor.

Bøgevang holder ferielukket hele juli.
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF

42

BØGEVANG
GENERALFORSAMLING BØGEVANGS BRUGERGRUPPE.
Onsdag den 9. juni kl. 14.00 -16.00 på Bøgevang
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere
2: Formandens beretning
3: Regnskab ved kassereren
4: Orientering om nye vilkår for Bøgevang i Vejen Kommune
5: Indkomne forslag:
Bestyrelse foreslår ændringer i Vedtægter for Bøgevang.
Se nederst på siden her.
6: Valg af medlemmer til brugergruppen:
Villige til genvalg Jørgen Skyum, Jytte Madsen, Elisabeth Hansen
Ikke villig til genvalg Tove Tarp
7. Valg af 2 suppleanter og bilagskontrollanter
8. Evt

Flere forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden (Elisabeth Hansen) i hænde senest mandag den 30. maj.
Til punkt 5 foreslår bestyrelsen følgende ændringer :
Daglig ledelse forestås af Brugergruppen i samarbejde med en formand,
der er ansat med 200 timer årligt.- dette punkt fjernes, da formanden
ikke længere er ansat
Brugergruppen består af: 6 medlemmer valgt af og blandt brugerne.
Der vælges hvert år 3 medlemmer for en 2-årig periode. Dette ændres
til:
7 medlemmer valgt af og blandt brugerne. De vælges for en 2-årig periode.
Der vælges 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år.
1 medlem valgt af og blandt de ansatte for en 2-årig periode ændres til:
Husets ansatte person deltager i brugergruppemøderne uden stemmeret.
2 suppleanter vælges som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant for
1 år ad gangen. Det farvede tekst er en ny tilføjelse.
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PRÆMIESPIL
Præmiespil i HUIF.
Nu er salget af præmiespil startet, så hvis du ikke har haft besøg, så
kommer der snart en forbi.
Salgsperioden er fra den 20 maj til den 14. juni
Præmieudtrækning der bliver 12 trækninger som normalt, i Juni udtrækker vi de første 6 måneder.
Disse vindere bliver offentliggjort i HUIF bladet uge 31.
Held og lykke og rigtig god sommer
Med venlig hilsen
Præmiespiludvalget
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AKTIVITETSKALENDER
10.06.21
17.06.21
23.06.21
07.07.21
14.07.21
28.07.21
11.08.21
20.08.21
05.09.21
12.09.21
07.09.21
13.10.21
09.11.21
09.12.21

Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforeningen, I HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling i Holmeå Kunstforening, i Galleriet
Kl. 20.30 Sct. Hans aften i Krohaven, blået tændes kl. 21.
Kl. 19.30 Guidede gå tur. Månedens blomsterflor i Holmeådalen
Kl. 19.30 Guidede gå tur. Baldersbæks historie.
Kl. 19.30 Guidede gå tur. Høllundsøgårds historie.
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset.

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalenderen meddelt til Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse
andetsteds i bladet.

45

INDLEVERINGSFRISTER
2021
Torsdag d. 22. juli
Torsdag d. 19. aug.
Torsdag d. 23. sept.
Torsdag d. 21. okt.
Torsdag d. 18. nov.

Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48
Ret til ændringer forbeholdt.

Priser for takke– og engangsannoncer i HUIF bladet.
150,00 kr. for ¼ side
250,00 kr. for ½ side
400,00 kr. for 1 side

Disse annoncer har samme deadline som selve bladet.
Redaktionen kan være behjælpelig
med opsætning.
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