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42. årgang

Forretningsudvalg:
Thomas Matthesen
Mads Kristensen
Charlotte Korntved
Tina Jønsson
1. suppleant:
Michelle McDonald
Kasserer
Elin Schmidt

Udvalgsformænd:
Badminton
Billard
Cykel
E-sport
Fest
Fitness
Fodbold
Kroket
Revy
Tennis
Præmiespil
Klubmodulet

4160 1134
6175 4613
2810 9399
4128 4361

Oplag 350 stk.
matthesen@icloud.com
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huif.kasse@gmail.com

Tina Jensen
Mogens Kjær Poulsen
Dorthe Madsen
Thomas Matthesen
Morten Bruun
Helle Thomsen
Mads Kristensen
Erik Hansen
Kirsten Bruun
Thomas Matthesen
Mogens Nielsen
Mogens Nielsen

3025 6149
2154 9234
2360 3973
4160 1134
3086 6244
2171 9784
6175 4613
7539 6317
5133 3129
4160 1134
6095 9480
6095 9480

Redaktion
: Randi Boisen
4021 6461
Stof til næste nummer af bladet sendes
senest torsdag den 27. maj
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Hovborg Kirke
( Foto: Carsten Krupa )

3

NYT FRA HUIF
Siden sidst er der heldigvis ved at ske noget med aktivitetsniveauet. Tiden har bare stået på corona og mere corona i så lang tid så vi næste
ikke kan vente mere, på lidt mere socialt, som en 5 årig før juleaften.
Og nu lysner det, vi må have flere aktiviteter, børnene er i gang med
fodbold og tennis, de der er over 70 må komme i gang igen, og vi har
udsigt til at kunne holde generalforsamlingen som er blevet udskudt til
sidst i maj.
Vi følger stadig anvisningerne fra sundhedsstyrelsen og DGI, og starter
selvfølgelig op efter de anvisninger vi kan hente der. Der er ingen tvivl
om at det er en anden hverdag end den vi er vandt til.
Vi savner forbindelsen og samværet med andre, det gælder både for
børn og voksne. Vi kan så glæde os over, at vi stærke relationer her i
nærområdet, i skolen og i foreningen m.v. I forbindelse med generalforsamlingen håber jeg også at der er stor opbakning, der er altid plads til
flere aktive sjæle der vil bakke op om foreningslivet, et vigtigt aktiv for
hele området, hvis vi selv skal sige det.
BYFESTEN
Normalt er planlægningen af byfesten for længst i gang på nuværende
tidspunkt. Planlægningen starter typisk i efteråret og kulminere naturligvis lige op til byfesten i uge 26. Heller ikke i år følger byfesten denne
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NYT FRA HUIF
rytme. Byfestudvalget har haft en løbende kontakt til hinanden, men
usikkerheden har gjort at byfesten som vi kender den, heller ikke bliver
til i år, måske kommer der en mindre udgave, det vil byfestudvalget,
tiden og restriktionerne afgøre.
ANNONCØRER
Jeg vil gerne opfordre til at man stadig støtter vores annoncører, de er
med til, at sikrer, at vi kommer igennem coronatiden uden nævneværdige tab. Specielt har vi i år fået et større beløb fra OK ligesom Sparekassen Kronjylland også bidrager positivt igennem sponsoraftalen.
Også en stor tak til medarbejderne i Klelund der har valgt at donerer
10.000 kr. til foreningen, i den forgangne periode, det var en super skøn
overraskelse her i en ellers kedelig corona tid.
Men generelt sætter vi stor pris på alle der støtter foreningen inkl. de
mange frivillige der står klar til at hjælpe, når de ellers får lov, sammen
står vi stærkere.
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.

Vi ses til generalforsamlingen torsdag den 27. maj.
Thomas Nørager Matthesen
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NYT FRA HUIF
Hovborg UIF afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 23. marts 2021, kl. 19,00
i Aktivitetshuset, Hovborg
Dagsorden iflg. vedtægter
Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange
idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også,
når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer,
der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende.
Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød.
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NYT FRA HUIF
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for-

manden senest den 11. maj 2021
5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning.
6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er:
Thomas Nørager Matthesen (modtager ikke genvalg)
Tina Jønsson (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
(pt. Nicolaj Pedersen & Michelle McDonald)
8. Valg af revisor
På valg er:
Erling Skovsgaard,
valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
9. Evt.
Vel mødt
H.U.I.F.

OBS. Forbehold for ændringer pga. corona restriktioner.
Evt. ændringer vil blive offentliggjort på Hovborg.net.
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LOKALARKIVET
Hovborg lokalarkiv åbner igen!
Arkivet har i lighed med store dele af samfundet været ramt af nedlukninger på grund af coronaen. Vi følger de samme retningslinjer som bibliotekerne, og derfor kan vi igen åbne for besøg på de givne betingelser
med mundbind og håndsprit.
Den nye åbningsplan kommer for os desværre lidt for sent. Vi har gennem flere år haft et arrangement med kaffe og foredrag efter højtideligholdelsen af befrielsen, som hjemmeværnet holder i Klelund plantage
4. maj.
Det har vi igen i år måttet aflyse, da forsamlingsloftet på 10 / til den tid
måske 25 mennesker indendørs ikke giver os mulighed for at holde arrangementet. Vi satser på, at alt vil normaliseres i løbet af sommeren,
så vi kan genoptage alle vore aktiviteter.
Vi modtager igen arkivalier og besøg, og vores åbningstid er fortsat 1.
og 3. tirsdag i måneden kl. 14 – 16.
Mail :
Hjemmeside:
Arkivleder:

hovborglokalarkiv@gmail.com
www.hovborgarkiv.dk
Poul Hansen, tlf. 61779786
Venlig hilsen
Hovborg Lokalarkiv
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KROCKET
Turneringen er nu startet. Alle hold skal spille deres kampe
om mandagen. Vi startede d. 19 februar med hjemmekampe
for begge s. 2 hold. Begge hold kan bryste sig af at være ubesejret idet det blev til uafgjorte kampe 2-2 for begge hold. Vores bedste hold der spiller i 1. division tabte 3-1 i Næsbjerg.
Holdet fik dog 1 point idet der spilles 4 kampe og hver sejr giver 1 point. Vi håber på bedre held for alle 3 hold i næste uge.
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BORGERFORENINGEN
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Formandens klumme
Corona pandamien har stadigvæk sit tag i Danmark, men det lysner og
der åbnes stille og roligt op for et mere normalt samfund igen, som vi
alle længes efter.
Dagli Brugsen er kommet godt i gang i 2021, vi lever op til vore budgetter og er meget taknemlige for jeres handel og støtte, vi håber også
dette vil fortsætte, nu når samfundet åbner mere op.

Som tidligere skrevet her på siden så kom vi ud af 2020 med et overskud i Brugsen, det blev på 19000 kr, det er vi meget tilfredse med, målet var af få sorte tal på bundlinjen og det lykkedes, personalet og bestyrelsen arbejder hårdt på, at dette ikke bliver en enlig svale, men at vi
kan fortsætte med plus på bundlinjen, mere om det på generalforsamlingen den 10. maj, som desværre i år ikke bliver en fysisk generalforsamling, men virtuel på computeren.
Vi må desværre også på generalforsamlingen sige farvel til vores formand Mogens Nielsen, som har valgt at stoppe nu, Mogens har været
med til at vende udviklingen i Brugsen og det har ikke været en nem
post med uddeler skift og en svær økonomisk situation. Der skal lyde en
stor tak til Mogens for hans store og målrettede arbejdsindsats for
Brugsen. Bestyrelsen arbejder på at få en erstatning for Mogens opstillet på generalforsamlingen.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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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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Vi glæder os til at Hovborg igen kan komme til at summe af turister og
gæster i vor by, at der igen kommer mere gang i kroen, som er så vigtig
for os.
Jeg vil også gerne opfordre til, at vi alle vil fortsætte med at handle i
Brugsen også når Danmark åbner mere op, det er så vigtig for Brugsen
og i sidste ende os alle sammen at det går godt i Brugsen.
Husk at i altid er velkomne til at henvende jer til Heino, hvis der er ønsker om at få nye varer ind i sortimentet, ikke alt kan lade sig gøre, men
spørg.
Jeg håber vi ”ses” til generalforsamlingen eller i Brugsen.
På bestyrelsens vegne
Erik Therkelsen
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Pga. forsamlingsforbuddet bliver
generalforsamlingen afholdt online.
Følg med på vores facebook side
og se hvordan.
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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

Inger Sørensen (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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TENNIS
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TENNIS

23

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
9-5-21
13-5-21

Kirkedag
5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag

16-5-21
23-5-21

6. s. e. påske
Pinsedag

24-5-21
30-5-21

Anden pinsedag
Trinitatis søndag

Hovborg Kirke
10.30 DK
9.00 DK

Lindknud Kirke
9.00 DK
10.30 DK1
Friluftsgudstjeneste
9.00 SKB

10.30 DK1
Friluftsgudstjeneste

9.00 DK

2

2

10.30 DK

3

1. Hvis vejret tillader det, holder vi friluftsgudstjeneste lige uden for kirken. 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. I skrivende stund må vi være 50 personer til friluftsgudstjenester.
2. Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 ved Sønderskov Herregård ved provst
Peter Ole Finnemann Viuff.
3. Dorte har gudstjeneste i Johanneskirken i Brørup.
DK: Dorte Kirkegaard
SKB: Sidsel Keibel Blom
PV: Peter Ole Finnemann Viuff
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Vi må synge igen i Hovborg Kirke!
Den gradvise genåbning af samfundet har også betydning for Hovborg
Kirke.
Menighedsrådet har besluttet følgende:
- Vi må igen synge i kirken.
- Tidsbegrænsningen er ophævet.
På almindelige søndagsgudstjenester i kirken:
- Der må være 28 personer i kirken.
- Der er forinden lagt salmebøger ud til 28 personer, men der kan
laves ekstra pladser til familiemedlemmer (her er vores graver,
Mogens fleksibel og hjælper på plads).
Ved barnedåb, bryllup og begravelser m.m.:
- Der må være max. 50 personer i kirken.
NB: I kan altid orientere jer om de gældende coronaregler på vores
hjemmeside www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Konfirmation
Alle årets konfirmander har valgt at udskyde deres konfirmationer til
efteråret.
Der bliver konfirmation i:
Lindknud Kirke, den 5. september kl. 10.00.
Hovborg Kirke, den 12. september kl. 10.00.
Konfirmandlisterne vil blive offentliggjort, når vi nærmer os.
27
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HOVBORG KIRKE
Det er forår!
Det er endelig blevet forår. Det er maj, det er blevet lunere, dagene er
blevet længere, fuglene synger, og man kan nærmest hver dag se en
forandring på buske og træer – at der er flere blade og blomster, der er
sprunget ud. Jeg tror, vi er mange, der har længtes efter foråret mere
end nogensinde. Vi har været igennem nogle mørke vintermåneder,
hvor vi næsten ikke så solen. Og samtidig er vi jo også på et andet plan
gået igennem en mørk tid pga. corona og nedlukningen af vores samfund. Nu går det endelig den rigtige vej, og vi kan vist godt være optimistiske og tro på, at udviklingen fortsætter, og at vores samfund gradvis
bliver åbnet mere og mere. Jeg håber, I alle kan nyde foråret og glæder
mig til at synge med jer ☺
Dorte Kirkegaard
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HOVKNUD
FODBOLD-OPSTART I Hovknud!!
Så er det igen tid til at få snøret fodboldstøvlerne i Hovborg/Lindknud
efter en alt for lang pause.
Forældre/barn – Bold og Leg:
Igen i år vil der være mulighed for de 0-6–årige, at prøve kræfter med
forskellige lege og aktiviteter med og uden bold. Her skulle børnene
gerne øge glæden ved, at være aktiv sammen med andre børn og voksne. Det eneste krav er, at børnene har en forælder, bedsteforældre eller lignende med.
De andre børnehold træner samtidig, og kan måske inspirere til, at der
kommer nogle fremtidige fodboldspillere til med tiden.
Der er opstart d. 7. april fra kl. 16.30 – 17.30 på Lindknud Stadion.
Kontakt Rikke Brink Larsen 20 74 83 79
Børnefodbold: U8, U 10 og U13
Vi håber, at se rigtig mange børn fra 0.klasse og op efter, der er klar på
at spille fodbold. Der er plads til alle piger og drenge uanset niveau.
Som udgangspunkt vil der blive meldt et U8, U10 og et U13 hold til turnering.
Der vil være træning hver onsdag fra kl. 16.30-17.30 med opstart d. 7.
april på Lindknud Stadion.
For U 13 (4-7 kl.) vil der være træning hver mandag og onsdag kl.16.3017.30 indtil turneringen starter.
Trænerne: Susan og Jesper Huusmann.
Frederik Dalsgaard og Dorthe Jørgensen.
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HOVKNUD
Damesenior:
Er du ung pige eller halvgammel kvinde og går med en lille fodboldspiller i maven eller blot har lyst til noget motion i fantastisk selskab, så
skal du prøve Hovknuds Damehold. Vi er startet op med træning, så
mød endelig op og se, om det er noget for dig. Vi træner hver onsdag
fra kl. 18.30-20.00 i Hovborg. Kampene kommer til at ligge mandage og
onsdage. Vi vil i løbet af sæsonen træne og spille kampe både i Hovborg
og Lindknud.
Træner: Jan Erik Hansen
Ved spørgsmål kontakt: Jan Erik 20949676 eller Anita Trøst 28564853
Oldboys:
Der trænes hver mandag og onsdag i Hovborg fra kl. 18.30-20.00.
Ved spørgsmål kontakt: Mads Thinggaard 61754613
Veteraner + 50:
Alle mænd over 50 år er velkomne. Vi er en gruppe, som mødes med
nabobyerne hver anden mandag i sommerhalvåret til motionsfodbold
og slutter altid med fælles hygge.
Du behøver ingen fodboldmæssige forudsætninger. Vi lover en sjov
træning, hvor pulsen kommer i vejret, og lattermusklerne bliver rørt.
Ved spørgsmål kontakt: Niels Kristian Hansen 20328371
Vi håber at se en masse fodboldspillere på stadion i løbet af sæsonen.
Mvh Fodboldudvalget
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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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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00

Mindehøjtidelighed i
Klelund Plantage
(ved mindestenen).
Traditionen tro mindes vi de faldne allierede fra anden verdenskrig,
hvor et fly forulykkede i Klelund Plantage. Det er et af de meget få arrangementer der afholdes netop den 4. maj.
Faneindmarch
Tale ved Borgmester Egon Fræhr
Kransenedlæggelse
Efter mindehøjtidelig bliver der en lille koncert i skoven ved Hovborg
Duoen, for de der ønsker at blive lidt bagefter. Tag gerne selv kaffekurven med. Der bliver ikke noget kaffe i Aktivitetshuset i år på grund af
Corona restriktionerne.
Hjemmeværnet står for arrangementet i samarbejde med Hovborg Lokalråd.
Kl. 18.00 vil Olav Ølgaard fortælle om det der skete det døgn da flyet
faldt ned, så mød endelig op og hør den dramatiske fortælling
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HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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Foråret er her.

39

PRÆMIESPIL
Præmiespil i HUIF.
VI HAR IKKE GLEMT DIG. Og vores sælgere er på vej.
Vi forventer at de kommer rundt i uge 18 og 19.
Så vi kan få vindere for de manglende måneder, med i næste
blad.
Vi håber at I vil tage godt imod vores sælgere
Med venlig hilsen
Præmiespiludvalget
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AKTIVITETSKALENDER
04.05.21
06.05.21
10.05.21
27.05.21
10.06.21
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. 18.00 & 19.00 Mindehøjtidelighed i Klelund Plantage
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Generalforsamling Dagli´ Brugsen, ON-LINE
Kl. 19.00 Generalforsamling HUIF, i Huset.
Kl. 19.00 Generalforsamling Husholdningsforeningen, I HUSET
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.
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INDLEVERINGSFRISTER
2021
Torsdag d. 27. maj
Torsdag d. 22. juli
Torsdag d. 19. aug.
Torsdag d. 23. sept.
Torsdag d. 21. okt.
Torsdag d. 18. nov.

Blad udkommer i uge 23
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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