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Forretningsudvalg:

Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Per Midtgaard Olesen
Tina Jønsson
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:

Oplag 350 stk.

4160 1134
6175 4613
2548 1348

matthesen@icloud.com

3112 7599

huif.kasse@gmail.com

Badminton
Billard
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Fest
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Friluft
Gymnastik
Håndbold
Kroket
Teater
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Præmiespil
Klubmodulet
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Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973

Birgitte Schneider
Mads Kristensen
Forretningsudvalgets
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Magnus Jacobsen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

5092 9685
6175 4613

Redaktion

: Randi Boisen

Kurt Smidt

3054 6593

7539
5133
4023
6095
6095

6317
3129
8385
9480
9480

4021 6461

Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 18. juli 2019
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Årets konfirmand i Hovborg Kirke, Andreas Nørager Mathesen.
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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.
Tillykke til alle konfirmanderne, selvom der kun var en i Hovborg Kirke
var der trods alt 4 konfirmander i alt i Hovborg, i år. Håber I alle havde
en god dag.
SPONSORAFTALE
Vores sponsoraftale med sparekassen Kronjylland er stadig aktiv. 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.
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.
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NYT FRA HUIF
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.

Redaktionen ønsker alle en
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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BYFEST
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TAK
Tusind tak for opmærksomheden til Andreas´ konfirmation.
Vi havde en super dag, som forløb lige som vi havde håbet på.
Tak til alle, der sendte en hilsen.
Dorthe, Thomas & Andreas

TAK
Tusinde tak for opmærksomheden, sange, æresporte, gaver og dejlig
samvær, ved vort sølvbryllup, tirsdag d. 21. maj 2019 på Hovborg Kro!
Vi havde en dejlig dag med morgensang og morgenkaffe, samt en kæmpefest tirsdag aften på Hovborg kro, med fantastisk mad, sange, taler
og andre sjove indslag – og ikke mindst – dejlig musik fra Alley Cats.
Eks. på aftenens indslag – følg link https://we.tl/t-Thg5EkYVqn
Tak for at være med til at gøre det til en uforglemmelig dag!
Helle og Benny Jensen
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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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BYFEST

HVEM SKAL HAVE HOV HOV POTTEN 2019??
AFLEVER DIT FORSLAG, PR. MAIL ELLER I POSTKASSEN I DAGLI’ BRUGSEN, HOVBORG. HUSK DIN BEGRUNDELSE OG DIN
UNDERSKRIFT
HOV HOV POTTEN UDDELES VED BYFESTEN 2019
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
2018
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Åge Jakobsen
Karin Kamp
Carlo Burkal
Jette & 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
Kirsten Bruun

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 22. 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 2019 ???
KOM MED DIT FORSLAG !!!!
(Husk begrundelse og underskrift!)
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BYFEST

TIRSDAG:
Kæmpe Banko
I festteltet på Hovborg Stadion.
Tirsdag d. 25. 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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BYFEST

ONSDAG:
Vi inviterer alle interesserede til fælles
hygge/spisning med grillet svinekam.
Onsdag den 26. juni kl. 17.30
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 (til og med 12 år): Kr. 25,00

MC & VETERANBILTRÆF PÅ PLÆNEN
Onsdag den 26. juni kl. 18.00
Alle slags køretøjer er velkomne!
Der vil være mulighed for at købe pølser, ribbenssandwich
og kolde drikkevarer.
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BYFEST

TORSDAG:
Sommerfest Petanque
Torsdag d. 27 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.
14
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BYFEST

TORSDAG:
SparKron Løbet
Torsdag d. 27 juni
Torsdag er der traditionen tro Hovborgløbet og det store pølsebord.

Igen i år vil der også være en 5 km Walk!
Du kan deltage i løbet for 100 kr. tilmelding via nettet her:
www.sporti.dk
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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BYFEST

FREDAG:
Fodboldturnering
Fredag d. 28. juni kl. 18.00
Fantastisk fodbold på Hovborg Stadion
Kom og hep!

Fredag d. 28. juni kl. 19.00 – 20.30

Foredrag med Erik Peitersen
Entre: 50kr
Hold øje med Holmeå Kunstforenings side:
https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening/

Se også omtale andet sted i bladet.
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BYFEST

FREDAG:
KÆMPE TELTBAL
FREDAG DEN 28. juni kl. 21.00 – 02.00
I TELTET PÅ HOVBORG STADION
MUSIKKEN LEVERES AF DISKOTEK FLY
MUSIK OG UNDERHOLDNING DER RYKKER
KOM OG OPLEV GOD MUSIK
OG FED STEMNING

ENTRÉ I DØREN KR. 50,MØD OP - OG FÅ EN KANON AFTEN!!

19

BYFEST

LØRDAG:
Super sjov og hyggelig lørdag på pladsen
Lørdag d. 29. juni kl. 9.30
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
Gør en god handel til børne-loppemarked, spil golf med Ole
Madsen (og vind præmier!) eller kom
og vær med til rundbold!

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

LØRDAG:
BØRNE-LOPPEMARKED
Lørdag d. 29. juni kl. 10.00 – 12.00

Klager dine unger over, at de får for lidt i lommepenge?
Så send dem til loppemarked med alle de legesager og ting,
de ikke længere bruger!
Aldersgruppe: 0-16år
Der vil være borde til rådighed
Tilmelding ikke nødvendig
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BYFEST

LØRDAG:
DET STORE KAGEBORD
Lørdag d. 29. juni kl. 14.30 – 15.30

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:

Kirsten Mikkelsen på 23 27 70 73
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BYFEST

LØRDAG:
STOR LØRDAGSFEST i TELTET på FESTPLADSEN
Lørdag den 29. juni
Forfesten starter kl. 17.00
Lækker menu fra Hovborg Kro
Musikken leveres af Torben Jakobsen
Entré og spisebilletter købes i forsalg
inden d. 15/6 til 200,00 kr.
Pris efter d. 15/6, 225,00 kr.
Bordbestilling – bordbestilling er efter først til mølle
princippet fra kl. 16.00 i teltet.
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KARTOFFELFESTIVAL
Kartoffelfestival 15-17. august
Som vi allerede begyndte forsigtigt på sidste år, så bliver det tidligere kantstensmarked i august, nu ændret til en kartoffelfestival. I samarbejde med
Vejen Kommune og BJ-Agro, vil lokalrådet gerne invitere hele byen til at følge
os undervejs i forberedelserne, og selvfølgelig hjælpe og være med, i dagene
den 15-17. august.
Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt, men meget er klar. I store
træk kommer kartoffel-festivalen til at se sådan ud:

Torsdag d. 15. august:
Kl. 15.30 Fødevarekonference på Hovborg Kro – v. Vejen Kommune ( konference for inviterede fødevarevirksomheder )
Opstart med 1 times vandretur med tema kartofler og plantager, ( vandretur
åben for alle )
Kl. 18 (ca) – stor vandretur (2 timer) i plantager, med tema kartofler – åben
for alle.
Fredag d. 16. august:
Kl. 10-12. Fire 4. klasser fra Vejen Kommune (inkl. Holmeåskolen) kommer på
besøg hos BJ-Agro for at lære om den gyldne knold, v. BJ-Agro
Kl. 16 Kaffe i krohaven
Kl. 16,30 Gospelgudtjeneste i krohaven, v. menighedsrådet
Kl. 18 Grill inkl. Kartofler og musik med Ole Gas v. Hovborg Brugs
Lørdag d. 17. august:
Kl. 11-15, kæmpe kartoffelevent. Der vil være aktiviteter tre steder i byen.
På ”Hjørnegrunden”, med bla. Kåring af årets største kartoffel, udstilling af
div. Kartoffelrelaterede firmaer og produkter inkl. smagsprøver, optagning af
kartofler (derfor er der plantet kartofler på grunden) og udstilling af nye og
gamle kartoffel-maskiner, underholdning og meget mere.
Ved Brugsen, med kartoffellege, kartoffelkunst, div. salg af kartofler og grønt
fra boder mv.
Ved Kroen, med stor kokkekonkurrence mv.
Alt i alt et kæmpe arrangement, som vi håber kan være med til både at skabe
hygge og liv for byens borgere, gøre kartoflen mere interessant på middagsbordene, skabe positiv omtale af Hovborg, og være med til at tiltrække turister og andre interesserede fra nær og fjern, samt være med til at sætte Vejen
Kommune på landkortet og understrege kommunens fødevare-profil.

Hovborg Lokalråd
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KUNSTFORENING
Foredrag og workshop med Erik Peitersen,
i forbindelse med byfesten.
Fredag d. 28. juni kl. 19.00 – 20.30
Erik beskriver selv arrangementet her:
Foredrag:
Udlængsel kontra hjemlængsel, hvorfor. Baseret på mine udsendelser
med min gamle ven Jens og hans Grønlandske kone Dorte på en rejse
jorden rundt på en rejse der “hedder nord om og ud, og neden om og
hjem “
Jeg har tænkt at holde foredrag om det at rejse og supplere med mine
egne oplevelser med mødet med fremmede mennesker, kulturer og
religioner og hvad det betyder For ens selvopfattelse som menneske i
en moderne globaliseret verden.

Workshop lørdag, d. 29/6 kl. 9 - ca. 13.30
En dag hvor vi slipper alle forestillinger om hvad vi kan og ikke kan, en
øvelser i at slippe hænderne løs og give hjernen og styretavlen en fridag.
Legedag med farver strukturer og lystbetonet farverejser
En opdagelsesrejse i hvor enkelt man kan skabe en platform til at komme ind i sin egen billedverden uden at ens selvkritik på forhånd stopper
spontanitet og umiddelbarheden i bestræbelserne på at lave noget der
er (pænt) en øvelse i at nedbryde pænheden (kill your Darling )
Mød veloplagt og lystbetonet.
Entre til foredrag kr. 50,- og mulighed for at købe øl, vin m.m., som
går til byfesten, hvor det også er
muligt at fortsætte med hyggelig
samvær efter foredraget.
Tilmelding til kursus
på www.holmeaakunstforening.dk
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HALLØJWEEKEND
Halløjweekend – Lindknud
65 børn var til Halløjweekend i Lindknud den 26. og 27. april. Temaet
var ”Adventure”.
Vi begyndte med pølsehorn og saft. Derefter var der forskellige aktiviteter bl.a. fik børnene tur på ”slæde” efter traktor. Nogen blev lidt beskidte! Vi skød på hinanden både
med yoghurt og laserpistoler.
Der var en snor mellem træerne der skulle følges med
bind for øjnene og der var
gang i bålet, så børnene kunne riste skumfiduser. I løbet
af eftermiddagen var der kage til både børn og voksne.
Aftenen bød på fri leg i hallen, neglelak i cafeteriet og
laserskydning ude på græsset. Efter brandinstruktion til alle børn og voksne så de yngste film og
fik slik og popcorn. De ældste skød hinanden lidt mere inden de også
var klar til film, slik og popcorn.
Lørdag morgen havde vi igen gang i laserpistolerne og neglelakken inden der skulle ryddes op og alle skulle hjem.
Tak til alle de frivillige der hjalp i forbindelse med Halløjweekenden,
uden Jer kan det ikke lade sig gøre.
Tak til alle børnene der har lyst
til at deltage år efter år.
Halløjweekend arrangeres af
HUIF, LGU og Støtteforening for
Holmeå Børnecenter. Leje af
laserudstyret er betalt af midler
fra den tidligere rideklub i Hovborg.
Næste arrangement er Hurlumhejweekend i Hovborg fredag
inden efterårsferien.
27
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Holmeå Børnecenter
inviterer til indvielse og åbent hus
fredag d. 30. august i tidsrummet kl. 12.00-15.00

på adressen Hovborgvej 1, Lindknud.
Lindknud børnehave flytter ind på skolen
i nyrenoverede lokaler
og skolen har fået en make-over ☺
Der vil være taler, festlige indslag,

rundvisning og musik.
Vi serverer lidt godt til ganen og lidt at drikke.
Vi håber, at rigtig mange har tid og lyst til at kigge forbi.

Med venlig hilsen
Personale og Bestyrelse
Holmeå Børnecenter
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Holmeå Børnecenter kunne d. 1. maj fejre 2 års fødselsdag.
Vi fejrede det ved, at alle børn og voksne var samlet i gymnastiksalen i skolen.
Her var flag, tale, sang og Støtteforeningen havde bagt kagemand samt sponsoreret saftevand til alle.
Meget er sket siden de sidste 2 år og der er mange succeshistorier, gode historier af huske på:
Vi har 132 skønne børn tilknyttet vores børnecenter og arbejder hele tiden på
at få flere….
Vi har dygtig og engageret personale, hele vejen rundt. Lige fra dagtilbud til
skole til teknisk administrativt personale.
Elevrådet er blevet oprettet – er aktive og skal på endnu et kursus i næste uge
sammen med DSE og mig.
Alle gør hver især deres til, at vi er et børnecenter, hvor der er fokus på børnene og at de skal trives og lære.
Vi har vendt en situation fra 2 år siden, hvor elever stoppede på skolen for at
gå på andre skoler i stedet.
Til at vi i dag stort set vælges af alle vore forældre i Lindknud & Hovborg, samt
derudover vælges til, så flere børn hver morgen køres i skole fra deres hjem i
fx Brørup.
Beslutningen om at Lindknud Børnehave skal flytte hen på skolens område er
snart en realitet, dvs. børnehaven er bygget færdigt indvendigt og vi mangler
nu kun det sidste på legepladsen og det sidste hegn. Til august flytter børnehavebørnene og de pædagogerne ind her – vi glæder os alle til det.
Der ryddes op og laves nye læringsmiljøer – gange, lokaler er malet på skolen.
Garderober er sat op og i eleverne er super gode til at holde orden. Husk bare
på rodet før sammenlignet med nu. Stor ros til alle. Smileyordningen fortsætter og alle gør det så godt. Så alle klasser sikkert på en eller anden måde
skal belønnes inden sommerferien.
Vores vedligeholdelseskonto finansierer nye flotte hvide branddøre til alle
klasseværelser – ingen luksus og det bliver SÅ godt.
Det er vigtigt for os hele tiden at have for øje, at vi er et fælles Børnecenter. At
alle afdelinger skal shines op, idet omfang vi har ressourcer til det.
Vi får og skal fortsat have så meget ud af det vi har, både lokaler, materialer
og penge. Det er vigtigt.
Vi vil allerhelst bruge vores penge på udvikling, læringsmiljøer, lærings- og
trivselsfremmende tiltag for alle.
Det er en fælles indsats.
Således har vi også gjort politikerne opmærksomme på, at vi stadig har ønsker
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HOLMEÅ BØRNECENTER
og behov for istandsættelser mm.
På Dialogmøde med politikerne i udvalget i marts måned, hvor alle institutioner i skole og dagtilbud på skift gjorde status og opmærksom på evt. udfordringer og muligheder, fremlagde vores bestyrelse vore synspunkter. Der følger snart et nyt møde med politikerne, hvor jeg der gøres status på børnehavebyggeriet og de nye områder bag skolen og her vendes igen punkter fra dialogmødet. Vi ser frem til fortsat god sparring og samarbejde med det politiske
udvalg og styringsgruppen.
Vi må huske at glædes og glæde os over de forskellige afdelingers positive udvikling.
Fejre og markere vore succeser undervejs.
Således holder vi også åbent hus fredag d. 30. august, godt 2 uger efter skolestart efter sommerferien. (Se invitation her i bladet) Det bliver en stor dag
med mange gæster og her skal vi stolt vise, hvad vi kan og står for.
Det gør vi også, f.eks. når:
•
Vore børn klarer sig godt i sprogvurderinger
•
Ingen af vore elever i de nationale test er i den lavest gruppering: ikke
tilstrækkelig
•
Vuggestue og børnehavebørn understøttes i god trivsel og lærer hver dag
•
1. kl. laver en ordlæsetest, der viser at siden efteråret er de blevet meget
bedre til at læse
•
Vinder batterikonkurrencen og forældre allerede samler sammen til efterårets nye konkurrence
•
Vinder Vejen Musikskoles Publikumspris fra årets 9 skolekoncerter
•
Vi er at se på den nye plakat fra RAMS
•
Spiller skak og klarer os flot som playmastere og i konkurrencer
•
Forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at vore forældre er godt tilfredse med vores børnecenter og udviklingen
•
At støtteforeningen gang på gang bakker os op med penge til ture, kage til
skakdag og fødselsdagskagemand
For det er alle os, børn/elever og ikke mindst voksne der er tilknyttet Holmeå
Børnecenter, der i tæt samarbejde med forældre og børnefamilierne afgør
Børnecentrets grad af succés og at vi arbejder frem mod vores vision om at
være et stolt børnecenter samt fejre mange fødselsdage med gode historier.
Vi er godt på vej.
Rita Baagø Thomsen
Børnecenterleder
Holmeå Børnecenter
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Kirkebogsførende sognepræst:
Sidsel Keibel Blom
Lindknud-Hovborg pastorat
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf. 21 46 78 31
Henvendelser kan ske: mandag - torsdag. Fredag er fridag
Email: sikb@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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Gudstjenesteplan
Dato

Kirkedag

Lindknud

Hovborg

30. maj

Kristi Himmelfartsdag:
Der henvises til Folding 9:00 og Malt
10.30

-

-

2. juni

6. søndag efter påske

10:30 SKB

9:00 SKB

9. juni

Pinsedag

9:00 SKB

10:30 SKB

10. juni

2. Pinsedag: Der henvises til Sønderskov ved
biskop Elof Westergaard 11:00

-

-

16. juni

Trinitatis søndag

10:30 SKB

9:00 SKB

23. juni

1. søndag efter trinitatis: Der henvises til
Brørup gl. kirke 10:30
v. Anna Jensen

-

-

30. juni

2. søndag efter trinitatis

09:00 SKB

-

7. juli

3. søndag efter trinitatis

14. juli

4. søndag efter trinitatis

21. juli

5. søndag efter trinitatis

28. juli

6. søndag efter trinitatis

10:30 SKB
10:30 SKB

-

10:30 SKB
10:30 SKB

9:00 SKB

Tegn forklaring:
SKB: Sidsel Keibel Blom
IKB: Inge Klarlund Bach
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Tekniske problemer
Der har været tekniske problemer i forbindelse med præsteskiftet. Disse er nu løst, og man kan henvende sig på e-mail SIKB@KM.dk og på tlf.
21 46 78 31 i dagtimerne mandag – torsdag. Fredag er min fridag.

Pinsesolen danser...

I vore dage, hvor super- og byggemarkeder fejrer fødselsdag mere eller
mindre hele tiden, for at sprede budskabet om stærke tilbud, kan det
virke misvisende, at også kirken fejrer fødselsdag, som det hedder sig,
at den gør i pinsen. Rettere sagt samler kirken sig i pinsedagene om Helligåndens komme.
Ordet pinse kommer af det græske ord penta, eller pentecoste, som betyder halvtreds. Det er en jødisk fest, der markerer, at nu er der gået 50
dage siden påsken. Disciplene sad også forsamlede efter disse 50 dage,
og de vidste ikke, hvad de skulle stille op med alt det, de havde hørt,
lært og erfaret i den tid, de havde haft med Guds søn, som var død og
opstået for dem. De var modløse, de anede ikke deres levende råd.
Men pludselig skete der noget... En usynlig vind, en kraft, blæste døre
og vinduer op, og ned dalede ildtunger, som dansende sole, der satte
deres hjerter i brand. Det var Helligånden, der gav deres munde mæle,
og deres liv retning, så lysende klart og enkelt: de skulle drage ud i alle
retninger og bringe budskabet videre! Ånden skænkede dem den kraft,
der skulle til for at blive Guds menighed. En kraft, vi ifølge Iben Krogsdal, kan helligånde sammen:
Vi bliver set i kirken
et sted vi helligånder luften sammen
hvor skabersolen smelter verdensvreden
hvor livets kors forkynder til alle os som synder
I sidder lige midt i kærligheden
(Salme 860: Vi finder fred i kirken. Iben Krogsdal 2014)
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The HoLi Choirs sommerkoncert 2019
"The Brexit Concert"
Siden januar 2019 har verden været vidne til et drama uden lige i det britiske
parlament: endeløse diskussioner, afstemninger og mishagsytringer. Og en
parlamentsformand, 'The Speaker', der ustandselig må kalde til ro og råbe:
"ORDER!!!".
Og vi er mange, der har været bekymrede for, at det land, som først indførte
parlamentarismen, også blev det første land, hvor parlamentarismen spillede
fallit. Og hvordan bliver fremtiden dog for det engang så stolte United Kingdom?
The HoLi Choirs "Brexit Concert" er ikke en hyldest til Brexit. Men Brexit giver
anledning til at rette blikket mod en stor nation, engang en ledende stormagt i
verden: militært, økonomisk og kulturelt. For 'kun' 80 år siden førte England
an i kampen mod nazismen, således, at vi i dag kan takke englænderne for, at
vi ikke alle går rundt i brune skjorter. Og for 60 år siden blev et nyt kapitel i
musikhistorien skrevet af 4 unge, langhårede drenge fra Liverpool, The
Beatles. Går vi længere tilbage historien var England supermagten, der grundlagde The British Empire. Den engelske kortradition er ganske uforlignelig; den
har sin egen helt særlige skønhed.
The HoLi Choir synger engelsk kormusik: Først 5 koraler ('salmer') fra John
Stainers smukke korværk: The Crucifixion skrevet i 1889. Værket skildrer korsfæstelsen. Koralerne er tydeligt inspireret af J. S. Bach, men det musikalske
udtryk er nyere, mere romantisk.
Den anden afdeling bliver 5 anthems af John Rutter. Anthems er korværker
med kirkelig eller religiøs tekst. John Rutter er en nulevende engelsk komponist, som bevæger sig i spændingsfeltet mellem det nutidige og det traditionelle. Han har f. eks. komponeret en 'Beatles Concerto' for 2 klaverer og symfoniorkester, altså en klassisk dobbeltkoncert - med Beatlestemaer!
Tonesproget i hans Anthems er umiskendeligt nutidigt, men arrangementerne
hviler sikkert på 500 års engelsk kortratition!
Korskolen synger engelske folkesange, og vi slutter naturligvis koncerten af
med fællessang i bedste 'Last Night at the Proms' - stil: Land and Hope of Glory, Rule Britannia mm.
Der er fri entré til koncerterne som finder sted:
Torsdag d. 6. juni kl. 19.30 i Hovborg Kirke
Lørdag d. 8. Juni kl. 15.00 I Lindknud Kirke
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Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Torsdag d. 6. juni 2019 KL. 19.30:
HoLi Choir: "THE BREXIT
CONCERT" (Hovborg)
Lørdag d. 8. juni 2019 KL. 15.00:
HoLi Choir: "THE BREXIT
CONCERT" (Lindknud)

HoLi Choir

Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Den danske salmeduo (Lindknud)

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00:
Haderslev Domkirkes Pigekor (Hovborg)
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Tirsdag d. 8. oktober:
Karen Lisbeth og Holger Hansen har valgt aftenens sange
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Gospelgudstjeneste i Krohaven d. 16. august 2019
Kaffe kl. 16.00
Gudstjeneste kl. 16.30
I år ved Sognepræst Inge Klarlund Bach og med deltagelse af
Gospelkoret Neema, fra Tirslund.

Neema gospelkor har eksisteret i 12 år.
Koret har Lydiah Wairimu som dirigent og Nis Ross som pianist. Lydiah
er en lille kvinde, med en stor stemme, som i vil kunne høre når I kommer til Gudstjeneste med koncert i Hovborg.
Neema Gospelkor er en selvstændig forening under Horne aftenskole.
Vi holder til i Tistrup sognehus. Som tak for at vi må være i huset, har vi
en koncert sidst på forårssæsonen.
Vi tager ud til bryllupper, fødselsdage, begravelser og lign. Og synger.
Og så har vi tre til fire kirkekoncerter.
Gospel er en glad og livs givende sang og man kan kun blive glad i låget
af at synge og høre det. Man har svært ved at sidde stille.
Vi glæder os til at komme til Hovborg og synge.
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Brørup – Lindknud og Hovborg Pastorat
indbyder til
Sogneudflugt til Videbæk Kirke og Vestjyllands
Kunstpavillion, Videbæk
Tirsdag d. 18. juni 2019.
Afgang: Brørup fra Johanneskirken kl. 12.00
Lindknud Kirke kl. 12.20
Hovborg Kirke kl. 12.40

Kl. 14.00 – 14.45 Rundvisning og fortælling
om Videbæk Kirke ved Kirkeværge Jørgen
Andersen
Kl. 15.00 – 16.30 Kaffebord og rundvisning
på Vestjyllands Kunstpavillon samt Arne
Haugen Sørensen Museum, Videbæk
På hjemvejen tager vi en lille pause ved Naturcenter Skjern Enge for en
lille forfriskning, hvorefter turen går hjemad igen.
Forventet ankomst til Hovborg kl. ca. 18.00, Lindknud kl. ca. 18.15, Brørup kl. ca. 18.30.
Tilmelding senest d. 11. juni 2019 til Erling Skovsgaard, Tlf. 21120024
Mail: e.skovsgaard@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Hovborg Menighedsråd, Erling, Eva og Karin
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Ny og spændende tur til VILLEBØL-HAVE & HOBBY.
Torsdag D. 13. juni 2019.
Vi mødes ved Dagli’Brugsen kl. 18:15
Hvor der bliver lavet samkørsel.
Pris for medlemmer 40,- pris for ikke medlemmer: 60,Husholdningsforeningen er vært for en kop kaffe/te og kage.
Tilmelding senest d. 11. juni 2019.
Tilmelding skal ske til vores
Næstformand Jytte Pedersen på telefon: 40 33 77 54
Jytte har samtidig tilbud at planlægge samkørsel.
For vi ikke skal optage for mange parkeringspladser ved Dagli’Brugsen,
opfordre vi til det kun er de biler der bliver samkørt i, der holder ved
Brugsen.
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Der blev torsdag d. 25. april 2019, afholdt den årlige generalforsamling i
Hovborg Husholdningsforening.
Der er efterfølgende afholdt bestyrelsesmøde, hvor foreningen konstituerede sig således.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Skriftfører:
Medlem:

Pia Andersen
Jytte Pedersen
Jytte Madsen Ehmsen
Inger Sørensen
Hedvig Thøgersen

Suppleanter:

Ingse Jørgensen
Lene Iversen

KROKET
Turneringen er nu godt i gang. Efter 3 kampe må vi dog erkende at alle hold ligger placeret i den nederste halvdel.
Kroket banerne er ikke i den bedste stand. Der er for mange
bare pletter i græstæppet. Vi har dog fået lov til at bruge en
halv fodbold bane mandag og tirsdag aften, Der er græsset
noget bedre. Så må vi bare håbe at Vejen kommune, som de
har lovet, får noget gjort ved banerne her først på sommeren.
Der kan dog godt trænes på banerne så vi er klar hvis der
skulle være nogle personer der har lyst til at være med.
Erik Hansen
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NYT FRA HUIF
LAN Arrangement
Fredag den 24. til lørdag den 25. afholdte Hovborg UIF, LAN arrangement.
Arrangementet var en direkte gevinst af Hærvejsklyngens samarbejde.
Vi havde fået mulighed for at låne
udstyr af Gesten Forsamlingshus
så vi selv kunne prøve af om det
var noget for børnene, at komme
til et LAN arrangement i Hovborg.
20 unge mennesker deltog, fra byerne Lindknud, Gjerndrup og Hovborg. KL. 16 fredag blev der rykket ind med alt udstyret, hvilket vi i første omgang havde fået sat for lidt plads af til, men det blev hurtigt justeret med et par ekstra borde.
Konceptet var med computerspil som det
primære. Men muligheden for fodbold,
dødbold, høvdingebold i hallen og tennis
på den nyanlagte kunstgræsbane samt leg
omkring Huset, blev også meget flittigt
brugt. Det var fantastisk at se hvordan de
unge kan finde sammen på kryds af geografien og alder og det er ingen sag at være vært for så høflige mennesker.
Hele arrangementet sluttede 24 timer
efter start, kl. 16 lørdag eftermiddag, hvor
nogle godt brugte børn og voksne kunne
tage hjem og slappe af.
Stor tak til alle de som har hjulpet på den ene eller anden måde, samt
til Gesten Forsamlingshus for udlån af udstyr.
Thomas Nørager Matthesen.
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Skak på Holmeå Børnecenter
Skrevet af skoleskakansvarlig Thomas Bak .
At kravle før man kan gå.
Allerede den 30. August 2018 havde ca. 7 skoler (ud af Vejen kommunes 15 skoler) besluttet at der skulle være kommunemesterskaber i
skak den 3. April 2019. Vi havde også besluttet at det skulle foregå i
Skodborg. I slutningen af august 2018 havde Holmeå Børnecenter været medlem af Dansk Skoleskak i lidt under en måned, og eleverne havde ikke beskæftiget sig meget med spillet. Efter forhandlinger fik jeg lov
til at udbyde skoleskak til morgen læsebåndet i 5. og 6. plus i 3. klasse
mandag og fredag. Det var en fin start, og noget nyt på skolen.
Til at begynde med var der ikke så
megen skakaktivitet på skolen,
men i skrivende stund bruges det
ret ofte som en belønning til slut i
en time, eller i matematik henseende. Desuden har vi skolernes
skakdag før vinterferien, et kommunemesterskab og et landsmesterskab. Sidstnævnte var vi for
grønne til at deltage i – men i
2020 er vi klar.

Foto: Ida Enemark (4. Klasse) – Skakklub.

Skak er et spil for fyrster, det er noget man kan røre ved, og det på en
helt anden måde end en PS eller X-Box controller. Man siger, at det er
taktilt dvs. det er en fysisk plade og 32 spillebrikker man bruger sine
fingre, arme og hjerne. Skak er også en historie, spillet er opbygget som
en borg – tårnene er yderst, kavaleriet bag ved bønderne, bønderne
kan ofres, dronningen rådgiver kongen, løbere (på engelsk = bishop)
står tæt på kongen – repræsentanter for den religiøse og den sekulære
magt.
Gå aldrig ned på udstyr
Vi købte skakudstyr for ca. 9.000 og vi fik tilført et vitaminindsprøjt47

Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51
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ning fra Støtteforeningen til Holmeå Børnecenter på 3.000 så flere kunne være med på skolernes skakdag. Herudover godkendte ledelsen at
jeg fik et skoleskakkursus. Dvs. skolen har engageret sig pænt økonomisk og rimeligt skemamæssigt i skakundervisning.
Skoleskak er ikke som almindelig skak, idet det ikke tilrådes børn i 0. og
1. at spille med alle brikker fra start. Bare at kende bøndernes funktion
er svært nok, hvem af læserne kan fx redegøre for én passant reglen
omkring bønder? Muligvis har man hørt om reglen, men det er ikke
nemt at formidle :-) Mere om én passant til sidst. På skolen introducerer jeg alle brikker og strategier via 10 tegnefilm fra Dansk Skoleskaks
hjemmeside – det er meget populært, da maskotten Duffy præsenterer.
Dansk skoleskak er også for friskoler, men mig bekendt er hverken
Gjerndrup eller Vejen Friskole med i Dansk skoleskak. De er ej heller
med til kommunemesterskaberne. Jeg har stor respekt for den Koldske
friskoletanke, men det virker til at friskolerne udelukker sig selv fra disse gode kollektive lærings og trivselsplatforme.
På www.skoleskak.dk kan eleverne logge sig
ind. Via menuen Play! (og www.chesskid.com)
Kan de spille med andre og lære skak via pc.
Platformen meget forgrenet, og der er meget
stof. Fx notationsteknikker som professionelle
bruger, der er skakopgaver, der er skakmatematik og meget mere.
Potentialet er enormt, men at bruge det hele
vil kræve megen dedikation, noget som lærerne har svært ved at afsætte tid til.
Maskotten Duffy ses her til venstre, han findes
også som tøjmaskot, hvor der er en person indeni.
I
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I skoleskak – i hvert fald op til 2. Klasse er det (i begyndelsen) tilladt
at tage et træk om pr. parti. Man kan sla kongen – i almindelig skak
sætter man mat, desuden at flytte en brik ad to omgange (efter man
har sluppet brikken) kan være tilladeligt under skoleskak – ved mesterskaber indskærpes disse regler dog. Ved kommunemesterskaberne skulle lærerne styre hver deres bord med 24 elever, og afgøre
tvistigheder, nogle gange hvor børn bevidst havde snydt. Hvis man
ikke kan fa samvittigheden til at melde sig, ma børnene bruge stensaks-papir metoden – den som vinder bedst ud af tre ma tage trækket om. Det sker dog sjældent, og det skal understreges, at ingen fra
Holmea Børnecenter snød.
Skakklub
Jeg var lidt loren ved at vi kun havde 2x30 minutter til kun halvdelen
af eleverne pa skolen skemalagt, derfor udbad jeg ledelsen om at give timer til en skakklub. Det blev vel modtaget, sa ved efterarsferien
havde vi etableret en skakklub pa Holmea Børnecenter fra kl. 14:05
til 16:05 ca. Desværre ligger klubben lidt dumt i forhold til 4. Klasse
som først har fri kl. 15:05, desuden er tirsdag en udpræget mødedag
for lærere. Alligevel har vi faet spillet mange forskellige slags skak
(action skak, fortknightskak, hjerne og arm skak, chesskid.com, købe
skak mm.). Vi kender ikke formen for den kommende skakklub i
skrivende stund.
Reglerne for skakklub er enkle: Man skal blive 30 minutter og spille
mod dem, eller det system jeg underviser i. Man behøver ikke at
komme hver gang. SFO børn ma kun være med i en time. Børn som
ikke spiller skak, pjatter, eller kommer i konflikter, kan ikke være i
skakklub.
Fremadrettet vil jeg gerne have skak entusiaster fra ældresagen til
at hjælpe til ved skakklub, det bruges fx i Brørup.
Ro, pli og dannelse
Nar man begynder en skakkamp kigger man hinanden i øjnene og
siger god kamp. Nar man er færdig siger man tak for kamp. Der er
desuden et talmods begreb, idet man skal vente pa modstanderens
træk, jeg er overbevist om at det er sundt for eleverne. Tit afprøver
jeg børn ved at vente lang tid før jeg tager mit træk, dem som er
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mest utålmodige er som regel de svageste spillere – men ikke nødvendigvis.

Hvis det
regner
meget,
kan frikvartersk
ak komme på
tale. Så
tænder vi
også op i
pejsen!

På Brørup skole har de spillet skak under dansk skoleskak i ca. 2 år, og
min kollega Krestine melder at det giver mere ro på skolen. AKT lærere
(Adfærd, Kontakt, Trivsel) patruljere gangene i Brørup, og oplever at
roen er blevet markant bedre med indførslen af skoleskak. Det var min
og ledelsens klare hensigt at indføre skoleskak for at give elever mere
ro i hovederne, så fagligheden og trivslen kunne højnes. Skak giver dog
ikke ro af sig selv, det er en blandet cocktail med mange ingredienser.

Playmastere, Skolernes skakdag
og Kommunemesterskab 3.4.2019
Under dansk skoleskak, kan det lade sig gøre at uddanne playmastere.
Disse hjælper til på skolernes skakdag, og gerne også i skakklub. Fem
elever blev udvalgt. Vi kørte således til Skærbæk Distriktsskole, hvor
eleverne fik uddannelse af gymnasieelever, som også er uddannet under Dansk Skoleskak. Efter uddannelsen skulle eleverne selv ud og bruge deres nyerhvervede evner i en første klasse på Skærbæk Distriktsskole. Det var interessant at observere - bare fordi man
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er god til skak, betyder det ikke nødvendigvis, at man er god til at formidle skak til børn.
Mathias 6. Klasse: Det var svært ikke at bande, da vi skulle undervise 1.
Klasse.
Mig: Men du gjorde det!
Mathias: Ja!
Mig: Flot!
Skolernes skakdag blev afholdt fredag den 8.2.2019 lige før vinterferien.
Vi spillede computerskak, fortknightskak, actionskak, og bondeskak.
SFOen fungerede som skak café. Næste år vil der sandsynligvis være
turnering på denne dag, men jeg har været forsigtig med at indføre turnering, da det første mål med skoleskak var ro og koncentration.
192 børn spillede kommunemesterskaber i Skodborg den 3. April 2019.
Jeg havde udtaget 13 elever. Ikke nødvendigvis de bedste til skak, men
de bedste til at koncentrere sig og de bedste til at kunne klare en hel
dag med skak og transport hid og did – dvs. at kunne det hele uden at
kny. Det lykkedes med stor succes og vore spillere gjorde det godt.
Skodborg er den skole som klarer sig bedst i skoleskak øjemed i Vejen
kommune. De har spillet i ca. 5 år, de har frikvarterskak, de har morgenbåndskak, de har skak på skemaet. Herudover har de skakstrategier,
skakopgaver på papir, og en dedikeret skaklærer som foruden er mange
af elevernes matematiklærer. Jeg har selv været ansat på Skodborg Børnecenter, det samme har min kollega Kristine (som nu er på Brørup).
Når jeg ser på resultaterne for dette års kommunemesterskab, mener
jeg at kunne se en rød tråd fra lærere som tidligere har været på Skodborg. Skoleskak skal læres på Skodborgmetoden, før man kan slå Skodborg :-)
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Far Martin, som var chauffør den dag, giver søn Patrick moralsk support.

Jeg har i min tid rejst meget, og oplevet meget. En af de store oplevelser er dog at opleve 200 børn gå i gang med et parti skak, efter hilsenen
”god kamp” bliver der helt stille, det virker overdrevent, men man ville
kunne høre knappenålen mod gulvet. Hvis I ikke tror mig, så spørg Martin Osther (Patrick 3.a), eller alle eleverne som var med.
Nå ja, én passant er: Hvid bonde rykker to frem og står skulder ved skulder med sort bonde. I det øjeblik kan sort bonde slå hvid ved at rykke
skråt forbi den hvide bonde. Sjældent benyttet dog.
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En 7. Plads er meget fin. Her er det indskoling (Katrine, Bastian, Emil T., Simone
og Patrick)

Holmeå 3= Daniel, Louise, Valdemar, Sofie. Holmeå 2 = Christian, Ida, Povl og Josefine. En 11. og en 13. plads af 30 er meget flot. Bemærk at Askov-Malt har udtaget 48
elever, men vore 8 elever slår dem alle. Povl fra 3.a spiller i fase 2, og kan møde spillere fra 6. – men det klarede han fint (og så taler vi ikke noget om, at han har slået
mig én gang).

Fremtid
Det er skolens hensigt at blive ved med skoleskak. Fremadrettet vil
det være fint med en frivillig maske fra ældresagen som kunne hjælpe lidt i skakklubben. Desuden bør der ske ydereligere udvikling
omkring klubben og skolen – sa vi kan tilbyde mere malrettet undervisning i skak.
Med det, og en stigende interesse, især fra indskolingen, vil jeg regne
med at vi har en chance for at komme i top 3 i indskolingen, og top 6
pa mellemtrin til næste kommunemesterskab. At vinde er ikke nemt
for en lille skole, men David slog jo som bekendt Goliat.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang juni 2019.
Program fra Brugergruppen.
Onsdag den 5. juni kl. 13.00 – 17.00
Grundlovsdag på Rødding Højskole. Vi kører kl. 13.00 og får på den
måde mulighed for at høre højskolens kor, se gymnastikopvisning og
høre Ahmed Akkari, frimenighedspræst Mette Geil og forstander Mads
Rykind-Eriksen holde grundlovstaler. Vi har tæpper og kaffekurv med
samt et par klapstole. Det foregår på Højskoleengen, og man kan købe
is, pølser m.m. på pladsen, hvis man har lyst. Vi kører hjem igen 16.30.
Tilmelding senest mandag den 3. juni.
Pris 100 kr. (det koster 75 kr. at deltage på Højskoleengen)
Onsdag den 12. juni kl. 13.30 – 16.00
Vi besøger Inger Margrethe (tidligere gymnastikleder og blomsterbinder) Vi går i tur i området ved Skovbølling, inden vi nyder vores
kaffekurv hos hende.
Tilmelding senest mandag den 10. juni. Pris 25 kr.
Onsdag den 19. juni kl. 14.00 – 16.00
Krolf og stigegolf på Knudsmindevej. Vi mødes ved Bøgevang, hvis
du vil køres derom, ellers ses vi ved krolfbanen mellem nr. 18 og 14
på Knudsmindevej.
…. fortsættes
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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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BØGEVANG
Onsdag den 26. 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.
Tilmelding senest mandag den 24. juni. Pris 60 kr.

Ferietur med Bøgevang.
Turen går i år til Sæby 19.– 22. august. Vi skal bo på Sæby fritidscenter.
Turen indeholder bl.a. byvandring m.m. i Sæby, Bangsbofortet i Frederikshavn, sejltur til Læsø med besøg i tanghuse og saltsydehus. Moesgård museum ved Århus og Ålborgtårnet m.m. i Ålborg. Turens program
er ikke 100 % færdig, så der kommer lidt mere til. Ud over oplevelserne
holder vi fast i de udendørs frokoster og gode snakke med hyggeligt
samvær.
Turen er hovedsageligt for Bøgevangs brugere.
Pris 2900 kr. for bus, indkvartering, alle oplevelser, alle måltider og
kaffe. Kun drikkevarer til maden skal betales undervejs.
Tilmeldingen åbner torsdag den 6. juni, og der er tilmeldingsfrist lørdag den 29. juni.
Ferielukket på Bøgevang i juli.
God sommer til jer alle.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
06.06.19
08.06.19
13.06.19
18.06.19
Uge 26
08.08.19
15.08.19
16.08.19
16.08.19
17.08.19
30.08.19
14.09.19
19.09.19
08.10.19
09.10.19
05.11.19
22.04.20

Kl. 19.30 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, HoLi Choir
Kl. 15.00 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, HoLi Choir
Kl. 18.15 Tur til Villebøl-have & Hobby. Arr.: Husholdningsfor.
Sogneudflugt, Hovborg-Lindknud Pastorat samt Brørup Pastorat
BYFEST fra tirsdag d. 25. juni til og med lørdag d. 29. juni
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 15.30 Kartoffelfestivallen starter
Kl. 16.30 Gospelgudstjeneste i Krohaven, kaffe kl. 16.00
Kl. 18.00 Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )
Kl. 11.00 Kæmpe kartoffelevent
Kl. 12-15 Åbent hus, Holmeå Børnecenter, Hovborgvej 1, Lindknud
Kl. 14.00 10 års jubilæum i Hovborg Fitness
Kl. 19.30 Kirkekoncert i Lindknud Kirke, Den danske salmedue
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke, Karen Lisbeth og Holger Hansen
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor

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
2019
Torsdag d. 18. juli
Torsdag d. 22. aug.
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 31
Blad udkommer i uge 36
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 49
Ret til ændringer forbeholdt.

Nu holder redaktionen
sommerferie, og ønsker
alle en god sommer.
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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