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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Birgitte Schneider 5092 9685 

Fodbold : Mads Kristensen 6175 4613 
Kroket : Erik Hansen 7539 6317 
Revy : Kirsten Bruun 5133 3129 
Tennis  : Thomas Matthesen 4160 1134 
Præmiespil : Mogens Nielsen 6095 9480 
Klubmodulet : Mogens Nielsen 6095 9480 

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 21. maj 2020 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Charlotte Jacobsen 2810 9399  
 Tina Jønsson 4128 4361  
 

 1. suppleant: 
 Michelle McDonald  2624 2105 
 

Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 4                   41. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Bøgen er sprunget ud. 
 ( foto: Michelle McDonald ) 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

SIDEN SIDST 

Ja siden sidst er der ikke sket noget, den har bare stået på corona, coro-

na, corona og lidt mere corona. Det betyder at vi stadig følger anvisnin-

gerne fra sundhedsstyrelsen og DGI, og har lukket ned for alle aktivite-

ter. Der er ingen tvivl om at det er en anden hverdag end den vi er 

vandt til. Jeg hæfter mig ved at vi herhjemme er sammen med en an-

den på en anden måde end vi plejer, vi er lidt gået på orlov alle sam-

men, hvilket har givet en anden hverdag.  

Men langsomt sniger savnet sig også ind i forbindelse med samværet 

med andre, det gælder både for børn og voksne. Vi kan så glæde os 

over, at vi sætter stor pris på de relationer vi har i nærområdet, i skolen 

og i foreningen m.v.  

Mens vi nyder at være mere sammen herhjemme, vil vi se frem mod at 

vende tilbage til samværet og fællesskabet, engang derude i fremtiden 

og håber ikke at hverken erhvervsdrivende eller foreninger lider for stor 

overlast, mens det står på.  

DET LØSE 

Husk at bruge jern- og alu containerne placeret på Nøragervej 4 ved 

Augustin Smede & VVS. På den måde er I også med til at støtte HUIF. 

HUIF’s store ”byfest-grill” kan igen i år lånes til arrangementer, hvis det 

vel og mærket tillades, og hvis foreningen ikke selv skal bruge den. Det 

er gratis, men til gengæld forventer vi, at grillen afleveres senest dagen 

efter brug. Ligeledes er det en betingelse, at grillen gøres ren inden 

afleveringen.  

Grillen skal bookes ved at ringe eller skrive til mig på 4160 1134. 

Thomas Nørager Matthesen 
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Vi har i byfestudvalget gennem vinteren arbejdet med 
planlægning af årets byfest. 
 
De seneste uger har møderne foregået på video men stadig med plan-
lægning for øje. 
 
Vi afventer nu myndighedernes udmelding omkring store forsamlinger 
og hvordan det påvirker byfesten 2020 i Hovborg. 
 
Alle vores aftaler for byfesten er med det forbehold, at vi kan aflyse 
dem indtil kort tid før byfesten. 
 
Vi forventer at vi inden for kort tid er meget klogere på hvordan fremti-
den og mulighederne for byfesten 2020 i Hovborg ser ud. 
 
Byfestudvalget. 

BYFEST 
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Vi kommer på besøg for at sælge medlemskort i maj – juni måned.  
Pga. COVID19 har vi valgt at udsætte salget til disse måneder. 

 

Tag godt mod vores sælgere (bestyrelserne for Huset og Venneforenin-
gen). 
Der bliver udtrukket gavekort på 4 af medlemskortene og vinderne bli-
ver offentliggjort i HUIF bladet. 
 

Det er muligt at indbetale kontingent på 50 kr. til MobilePay 26738344 
– også hvis I ikke ønsker vor besøg. 
 

Foreningen er stiftet med det formål, at personer, i form af betaling af 
kontingent, kan støtte ”Huset” økonomisk. 
Foreningen har ydermere mulig for, at afholde arrangementer til fordel 
for ”Huset”. 
Det er foreningens ide, at overskuddet i foreningen skal gå til driften af 
”Huset”. 
Vi modtager gerne forslag til arrangementer. 
 

Med venlig hilsen 
Karin Kamp 

P.v.a. 
Venneforeningen 

 

VENNEFORENINGEN 
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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. 15. april kl. 19.00 

Her afholder Holmeå Kunstforening sin ordinære generalforsam-
ling med vores efterfølgende, traditionelle udlodning af kunst-
værker 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 la-
ver og sælger ud af. Zendoo hjælper og ansætter sårbare perso-
ner tilbage på arbejdsmarkedet. Vi producerer unikke produkter 
i overskudsmaterialer fra Ecco og Kvadrat - det gør vi for at ta-
ge 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 geneforsamlin-
gen. Alle der har deltaget på kursus siden sidste generalforsam 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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HUSET 

ARBEJDSDAG I HUSET 
 

Fredag den 24. april er der forårsrengøring i Huset. 
Vi mødes kl. 15.00 til kaffe og kage. 

 
Derefter fordeles arbejdsopgaverne. 

 
Der skal ryddes op, gøres rent og males lidt ude og inde. 

Håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag. 
 

Vi slutter med aftensmad fra kroen. 
(Er færdige ca. 18.30 – 19.00) 

 
Tilmelding til Karen 51700236 eller mail gitte@hovborg.net 

(af hensyn til bestilling af maden) 
 

Mvh 
HUSET's bestyrelse 

mailto:gitte@hovborg.net
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En fantastisk genåbning af Holmeå Børnecenter 

På Holmeå Børnecenter er vi startet op med skolegang i dagtilbud og for 0-5. 
klasse. Vi åbnede for lyse dag med børn og smil torsdag den 16.4 2020. Det 
var en glædens dag, for hvad er en vuggestue uden børn, en børnehave uden 
de små, skole uden elever, en førskole uden nye aspiranter. 
Det er en anderledes hverdag for alle medarbejdere, børn og voksne. Alle reg-
ler, vejledninger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt fra Vejen kom-
mune bliver fulgt til punkt og prikke, hvilket betyder, at der fx er to meters 
afstand imellem alle skoleborde. Det har betydet at vi har skulle tænke helt ud 
af boksen, for 2 meter er faktisk ret meget, når det kommer til styk-
ket.  Ligeledes er vores legetøj pakket væk, og det er ganske vanskeligt for de 
små. Her er det heldigt, at vi har så mange dygtige og kreative voksne, der he-
le tiden finder på alternativer. 
En klog mand, sagde engang at verden bør ses som et patchworktæppe med 
massere af muligheder, farver og livskvalitet- et livsværk. Det har vi på Holmeå 
Børnecenter- for her står vi sammen om at skabe det bedste tilbud for alle 
vores børn. 
Nu venter vi i spænding på at for vores store børn i 6. årgang tilbage. 
Tak, til alle vores medarbejdere for et kæmpestort engagement og tak til alle 
forældre for at være tålmodige, det er en helt ny virkelighed for os alle sam-
men. 
 

Med venlig hilsen 
Trine Pernille Nielsen, souschef og Dorte Stangholm, konstitueret daglig leder 
på Holmeå Børnecenter 

HOLMEÅ BØRNECENTER 
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Formandens klumme         
 

Det er blevet forår, fuglene synger og solen skinner. Langsomt bliver 
Hovborg grøn igen. Det store gravearbejde er ved at være slut, der er 
kommet asfalt på vejene igen og brugsen har fået mange fine blomster 
hjem. Danmark er stille og rolig ved at lukke op igen efter Corona. Alt i 
alt er der en spirende optimisme, i Danmark, Hovborg og Hovborg 
Brugs. 
 

Vi ser en del nye kunder i Hovborg Brugs, salget er øget. Vi er rigtig glad 
for alle nye kunder ( og gamle kunder ) og den handle der bliver lagt hos 
os. 
 

Vi arbejder hårdt på, at blive endnu bedre. Så alle får endnu flere gode 
tilbud. Så der bliver endnu mere at komme efter. 
 

Sommeren 2020 – bliver åbningstiderne i brugsen, måske ikke som de 
plejer…...  
 

Hovborg Brugs er meget afhængig af turister på Kroen, sommerhuse og 
campingplads. Som igen er meget afhængige af vejr, og ikke mindst Le-
goland. 
 

Så vi krydser fingre for en fantastik sommer, med mange turister i byen, 
fuld gang i Legoland. 
Men det afhænger igen af, hvordan det går med Corona og genåbnin-
gen her efter? 
 

Stor tak for alle Kunder, for måden I har været med til at takle Corona – 
situationen på. 
Alle har været rigtig god til at holde afstand, vise hensyn og ikke mindst 
været tålmodige. 
 

På vegne af Dagli´ Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
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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 

http://www.hovborg.net
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Gå en tur rundt i Hovborg og se alle de smukke blomster der myldre 
frem, de smukke anemoner står skønt i forårssolen, de kan nydes lige 
midt i Hovborg. 

Hovblomst udvalget har været i gang med at klargøre jorden, så vi kan 
få sået blomster blandinger og solsikker ved Grindsted vejen. 

Borgerforeningen er i gang med flere små og store projekter der skal 

gøre Hovborg smukkere at færdes i. Det største projekt er etablering af 

Hovblomster der skal forskønne vores hverdag og give en flot velkomst 

til Hovborg. Vi arbejder også med at etablere nogle bænke, flere insekt 

hoteller og en holder til et juletræ så vi kan få et juletræ med lys ved 

anlægget. 

BORGERFORENINGEN 
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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 gudstjene-
ster 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 

HOVBORG KIRKE 

mailto:doki@km.dk
http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Gudstjenesteplan 

Tegn forklaring: DK: Dorte Kirkegaard 

 SKB: Sidsel Keibel Blom 

1. Vær med til at synge sammen med os. Organist, Gregers Kirkelund, 
kirkesangere Majbritt Mark Skovbjerg og Connie Mark Skovbjerg og 
præst samarbejder om sangarrangement i Lindknud Kirke – I kan finde 
det under lindknud-hovborg-kirker.  

2. Vi sender igen en gudstjeneste via Facebook, denne gang fra Lind-
knud Kirke – I kan finde den under lindknud-hovborg-kirker.  

3. Konfirmationen i Hovborg Kirke er blevet udskudt til den 23. august 
kl. 10.00. 

4. Konfirmationen i Lindknud Kirke er blevet udskudt til den 30. august 
kl. 10.00. 

5. Anden pinsedag henvises der til Sønderskov kl. 11.00. 
 

 

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg kirke Lindknud kirke 

27-4-20   Syng med os1 Syng med os1 

3-5-20 3. søndag efter påske Digital 

Gudstjeneste2 
Digital 

Gudstjeneste2 

8-5-20 Bededag.  
Konfirmation 

Udskudt3   

10-5-20 4. søndag efter på-
ske. Konfirmation 

  Udskudt4 

17-5-20 5. søndag efter påske   10.30 DK 

21-5-20 Kristi himmelfarts 
dag 

9.00 SKB   

24-5-20 6. søndag efter påske   10.30 DK 

31-5-20 Pinsedag 10.30 DK 9.00 DK 

1-6-20 2. pinsedag 5   
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HOVBORG KIRKE 

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

Kom maj, du søde milde! gør skoven atter grøn,  

og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det er blevet maj – en utrolig dejlig forårstid. Det bliver mere og mere 

grønt udenfor, og det er vi mange, der nyder. Men det er jo samtidig en 
tid, hvor mange mennesker er bekymrede, fordi der stadig er coronavi-
rus i vores land. En stor del af Danmark er stadig lukket ned, og der er så 
mange arrangementer, der er blevet aflyst eller udskudt. 
Vi skulle have haft konfirmation i Hovborg Kirke og i Lindknud Kirke i 
maj, men begge konfirmationer er blevet udskudt til august, og konfir-
manderne bliver i denne tid undervist online, ligesom der også er meget 
andet, der foregår via nettet og via telefonsamtaler. 
I denne tid bliver der løbende lagt videoer, gudstjenester og bibelvers 
m.m op på vores Facebook-hjemmeside, som I kan finde under lindknud
-hovborg-kirker.  
Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi igen kan holde gudstjenester sam-
men og til alle de andre arrangementer, som vi er forhindret i at være 
sammen om lige nu. Vi regner med, at der tidligst kommer til at være 
gudstjenester igen den 17. maj, men vi ved det endnu ikke med  

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

sikkerhed. Kig på vores hjemmeside www.lindknud-hovborg-kirker.dk, 
hvis I er i tvivl, for den bliver løbende opdateret. 
Husk, at man også altid kan kontakte mig på tlf. 21467831 eller via e-
mail, hvis der er noget, man gerne vil spørge mig om, eller hvis man har 
brug for en snak. Som præst er jeg jo til rådighed for sjælesorg.  
Og så lad os forsøge at nyde alt det, der på trods af bekymringer er at 
være taknemmelig for – måske alt det nære? De gode relationer, vi har, 
selv om det kan være, vi kun kan være sammen på afstand lige nu. Nog-
le af os har nogle kæledyr, vi er meget glade for, og vi kan også glæde 
os over alt det nye liv i naturen – alt det grønne og alle de blomster, der 
hører denne tid til. Solskin. Fuglesang. Føl, kalve, lam og små grise på 
markerne. Og så selvfølgelig alt det basale i vores liv – mad, tøj, tag 
over hovedet, som ikke er en selvfølge. Lige nu kan vi også glæde os 
over, at vores land langsomt er begyndt at åbne sig igen. Der er meget i 
livet, vi kan være taknem-
melige for, selv om der 
også er meget, der er be-
kymrende og svært. Vi ved 
bedst selv, hvad der er at 
glæde sig over og være 
taknemmelig for i netop 
vores liv.  
Jeg håber, I alle får en dej-
lig maj måned på trods af 
alt det, vi ville ønske, vi var 
foruden, og jeg glæder mig 
til at se jer igen. 
 
Mange gode tanker 
fra Dorte 

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

Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

 Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:  

  Haderslev Domkirkes Pigekor 
 

 

 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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LOKALARKIVET 

 Bliv medlem i Hovborgs nye gamle forening 

Hovborg Lokalarkiv 

I september 2019 blev der oprettet en forening med det formål at drive 
Hovborg Lokalarkiv, og hjælpe med at give arkivet gode muligheder for 
at indsamle og opbevare Hovborgs historie til glæde for os alle. Ligele-
des er opgaven at skabe interesse for arkivets opgave og hjælpe med at 
formidle vores historie. 

”Arkivets formål er at indsamle arkivalier, billeder, film- og lydopta-
gelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning 
til Hovborg sogn, dets beboere, foreninger, virksomheder og instituti-
oner i fortid og nutid.” 

Vi har planer om fremover at lave små udgivelser med billeder og histo-
rier fra arkivets materialer 

Vi håber, at du / I vil støtte os i dette arbejde, bl a. ved at tegne med-
lemsskab, aflevere arkivalier, billeder osv., bakke op om arrangementer 
og andet, som arkivet afholder. 

Medlemskab for 2020 koster 75 kr. pr husstand / 40 kr. for enlige. 

Betaling til kasserer Poul Henrik Bruun . Meget gerne via 

Bankoverførsel : 6233  - 001 52 92660 

Mobilpay : nr. 15289  

Vi håber, du vil være medlem!! 
                      På arkivets vegne 

Poul Hansen  
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HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING’S  
GENERALFORSAMLING. 

TORSDAG D. 23. APRIL 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. 16. april. 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

•  Jytte Pedersen (på valg) 

• Hedvig Thøgersen (ønsker ikke genvalg) 

• Valg af suppleanter. 

•  Ingse Jørgensen (på valg)  

•  Lene Iversen (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. 
HUSK MEDLEMSBEVIS. 
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LOKALARKIVET 
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BØGEVANG 

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi kan åbne for arrangementer på 
Bøgevang igen. Derfor er der denne gang ingen fastlagt program med i 
bladet.   
Måske er det først efter sommerferien, vi igen kan slå dørene op.                                 
Hvis vi åbner inden sommer, vil vi starte forsigtigt op med at ses ved et 
kaffebord i haven. Sker der noget nyt angående åbning af Bøgevang, vil 
I kunne se det her i bladet,  på opslag i Brugsen, på Facebook, Lind-
knud.net eller Hovborg.net. 
 

Vores generalforsamling til Brugergruppen er udsat på ubestemt tid. 
 

Desværre er vores ferietur i august også 
aflyst. Det er for usikkert, om der åbnes 
for den slags arrangementer, og vi er og-
så usikre på, om det er klogt at gennem-
føre. 
 

Det er trist med alle disse aflysninger, 
men vi håber, I har det godt hver for sig 
og glæder os, til vi kan være rigtig sam-
men igen. 
Har du spørgsmål til Bøgevang kan du 
ringe til Kirsten 20433787 eller Elisabeth 
29722507. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

13.05.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
14.05.20 Skolefest Holmeåskolen 
14.05.20 Kl. 19.00 Musisk Gudstjeneste, - derefter orienteringsmøde i Huset 
28.05.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
Uge 26 Byfest 
18.08.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
23.08.20 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
30.08.20 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
15.09.20 Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020 
08.10.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
12.11.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
30.04.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.21 Kl. 10.00.Konfirmation Hovborg Kirke 
 
For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivi-
tetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse an-
detsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 

 2020 

Torsdag d. 21. maj Blad udkommer i uge 23 
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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 
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Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk 

Åbent alle dage 

7:30 – 19:00 

Din lokale service butik 
Vi støtter lokalt 
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