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NYT FRA HUIF
Tirsdag den 19. februar blev der afholdt generalforsamling i Hovborg
UIF og Hovborg fitness. I HUIF var Ole Nielsen og jeg selv på valg, og da
Ole trådte ud sidste år stillede han naturligvis ikke op igen. I stedet blev
Tina Jønsson valgt ind. Tina kommer oprindeligt fra Rødding men er
flyttet hertil fra Læborg. Tina glæder sig til at kommer til at møde en
masse nye mennesker i Hovborg og er nysgerrig på arbejdet i foreningen og på Hovborg. Så tag godt imod Tina når møder hende, som altid.

På generel forsamlingen blev der som sædvanligt gjort status. Vi er generelt en forening med god økonomi. Med værdier for knap 500.000 kr.
og et lille overskud kan vi godt være tilfredse. Vi har et samlet antal
medlemmer på 245 personer, en lille stigning ift. sidste år, som primært
skyldes fremgang i fitnessafdelingen. Det blev foreslået under eventuelt, til generalforsamlingen, at vi i HUIF skulle forny vores logo, ligesom
der måske skulle findes et standard spillersæt til fodboldafdelingen i et
mere frisk design. Et forslag som vi helt klart vil tage op i det nye år.
PÅ VEJ
Planlægningen af Halløjweekenden og revy er i fuld gang, skulle du have lyst til at være med til en af disse arrangementer, hører vi meget gerne fra dig, se andetsteds i bladet.
I den kommende periode vil vi ligeledes få opdateret tennisbanen med
den nye kunstgræsbelægning. Aftalen er lavet med leverandøren, og
med det milde vejr, kan det formentlig snart udføres.
Festudvalget er ved at starte op med planlægningen af årets byfest,
som igen i år kommer til at ligge i uge 26. Skulle der være nogen som
har lyst til at give en hånd med i planlægningen er I velkommen til at
tage fat i Kurt Schmidt, se kontaktinfo andetsteds i bladet.
Husk, at der stadig kan afleveres jern i jern- og alu containerne, placeret
på Nøragervej 4 ved Augustin Smede & VVS. På den måde er I også med
til at støtte HUIF.
Thomas Nørager Matthesen
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REVY
Kære alle jer, fra den danske underholdningsbranche.
Da vi meget gerne vil have Revyen med til J-dag igen i år, er det på tide
at stikker hovederne sammen, for at se om vi kan finde stemningen
frem, til at gentage den bragende succes.
Vi skal til at have skrevet, planlagt og sat en fantastisk revy op igen, og
får at det kan lykkedes, har vi brug for hjælpere.
Vi mangler:
 En instruktør
 Tekstforfattere, har du en god fortælling fra det sidste år eller er
du bare god til at skrive et revyspil, så er det dig vi gerne vil hører
fra.
 Skuespillere, der er plads til flere.
 Musiker (vi er i forvejen én på klaver og én på guitar, men der er
plads til flere)

Vi mødes i Huset torsdag den 7. marts kl. 19
til et glas vin eller en kop øl.
Send endelig denne besked videre til andre relevante, og giv gerne en
tilbagemelding om i har lyst til at deltage.
Kontaktperson:
Kirsten Bruun eller Thomas N. Matthesen.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Holmeå Børnecenter bygger op.
Børnehaven i Lindknud tager form.
Status på byggeriet af Lindknud Børnehave på skolens matrikel er, at vi
arbejdsplanen holdes og vi derfor
fortsat forventer overdragelse af lokalerne til juni måned. Indflytning vil
være hen over sommeren og opstart
i børnehaven forventes at være august 2019.
Gulvene med gulvvarme er nu støbte, der er mures vindueshuller til
efter gamle vinduer, så ny garderobe
kan etableres. I disse dage vælges
der fliser, linoleum, skillevægge til
bad og meget mere.
Vi er inde i en spændende proces og
glædes over, hvor dejligt det bliver.
Der ryddes op og skabes orden og
godt arbejdsmiljø.
Samtidig med etablering af børnehave på skolens matrikel får skoledelen den helt store tur.
Alle gule murstensvægge på gangene er blevet malede, samme tur er vi
i gang med i alle klasseværelser. Der mangler stadig et par klasseværelser og skolebiblioteket, som forventet færdige efter påskeferien.
Vores gamle garderober er taget ned, blevet malede og hængt op igen,
suppleret af nye hylder, kasser handsker, skiftetøj mm. til hver enkelt
elevs navn samt hylder af riste, til at stille fodtøjet på.
Efterfølgende følger en større oprydning og indretning af læringsmiljøer.
Ved den sidste bygningsgennemgang havde vi ønsker til nye døre ind til
klasseværelserne og at få de sidste gamle vinduer udskiftet, så vore vinduespartier alle er tætte, pæne og matchende. Vi er spændte på tilbagemeldingen i kommende uge på disse ønsker. Dette vil så bl.a. også
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HOLMEÅ BØRNECENTER
afgøre, hvorvidt vi skal have syet gardiner eller købt matchende rullegardiner.
Såvel elever som personale er glade for de nye tiltag, der bestemt har
positiv indvirkning på arbejdsmiljøet for store og små.
Smileyordning skaber inddragelse og engagement.
Ved vores fællessamling mandag
morgen efter vinterferien satte vi
en smileykonkurrence i gang for
hele skolen. Alle klasser er således
blevet inddraget i, at holde orden
og passe på vort fælles arbejdsmiljø og dermed trivsel. Klasserne har
med hjælp fra personalet ansvar
for at holde opryddet op pænt i
deres klasseværelser, garderober
og på deres eget toilet.
Ved tjek af dette, kan der optjenes
en smiley og disse klæbes op på en
synlig oversigt på gangen. Den 14.
juni optælles alle smiley og den /de
klasse(r), der har flest smileyer, vinder en picnictur til klassen. Vi har
haft en meget fin opstart med stort engagement i dette arbejde.
Vi arbejder på plan for indvielse / åbent hus arrangement.
Sideløbende med det beskrevne arbejde og initiativer til nye og dejlige
læringsmiljøer for børn og elever fra Lindknud og Hovborg arbejder vi
med vort åbent hus arrangement der vil være i forbindelse med indvielse af børnehaven. Vi arbejder på en dato og melder den ud, så snart vi
har den fastlagt. Vi glæder os meget til at vise dette aktiv for vores lokalsamfund frem.
Rita Baagø Thomsen
Børnecenterleder.
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Snerydning og glatførebekæmpelse af fortove i Hovborg.
Pris

Parcelhus: 700,- kr.
Hjørnegrund: 1400,- kr.
Donslund Multiservice
Ivan Trøjborg
29 43 47 04
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VANDVÆRK
Vandværket har i 2018 udpumpet ca. 30.000 m3 vand til forsyning
af i alt 312 ejendomme.
Vi har et meget lavt spild på ledningsnettet på under 1% af det udpumpede
vand.
Eurofins har foretaget 4 vandanalyser i løbet af 2018:
• 15.02. Analyse på ledningsnettet ved Baldersbækvej: Kun mikrobiologisk

kontrol - alle kravværdier overholdt *)
• 05.12. Analyse på ledningsnettet på Vorbassevej: Alle kravværdier overholdt
• 05.12. Analyse på afgangsvand, vandværket: Alle kravværdier overholdt
• 05.12. Boringskontrol: Bl.a. analyse for 41 pesticider. Alle kravværdier
overholdt og der fandtes ingen spor af pesticider.
*) Den 06.02. blev der fortaget en mikrobiologisk kontrol fra håndvasken i toiletrummet ved naturudstillingen. Der blev fundet 1 colibakterie pr. ml. vand. I
overensstemmelse med Vejen Kommune anser vi det som enten en analysefejl eller en forurening af vandhanen på toilettet, da vandforbruget her er meget lille. Kontrollen 1 uge senere – også på Baldersbækvej, men i et køkken
med normalt vandforbrug – fandtes ingen colibakterier i vandet.
Den 05.12. blev bl.a. hårdheden af vandet målt til 4,3 – hvilket er udtryk for, at
vandet er ”blødt vand”. Brug oplysningen til at dosere vaskesæben korrekt
ved maskinvask, som normalt kan ses på sæbepakken – der skal faktisk ikke
bruges ret meget sæbe!
Mangan- jernindholdet er ikke målbart i prøverne. Det vil sige, at vore filtre
fjerner 99% af manganindholdet og jernindholdet inden udpumpning af vandet. Disse metaller er med til at misfarve fliserne i dit badeværelse, så den
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VANDVÆRK
risiko er minimal med vores vand.
De flotte analyseresultater viser, at vi har et velfungerende vandværk, som vi
vurderer er klar til at møde de næste 25 års udfordringer til sikker vandforsyning med super-rent drikkevand!
Vi har haft et enkelt nedbrud i vandforsyningen i 2018. Vandforsyningen blev
dog hurtigt genetableret med vand fra Lintrup Vandværk, indtil en elektronisk
fejl på vandværket blev rettet. Der har været et par planlagte lukninger for
enkelte ledningsstrækninger i 2018 af hensyn til planlagt udskiftning af nogle
stophaner.
Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås hos formanden.
Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at
alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration
og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.
Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://
www.hovborgvand.dk/

Bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Vandværksbestyrer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Børge O. Nielsen
Michael Ravn
Jens Haahr Jensen
Lynge Madsen
Torben Christiansen
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Mobil. 20 32 82 65
Mobil. 29 69 80 53
Mobil. 40 20 26 44
Mobil. 20 33 60 26
Mobil. 21 40 45 73

Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 i SFO’en på skolen,
Hovborgvej 1, Lindknud.
Dagsorden
•
Valg af dirigent
•
Valg af referent
•
Beretning ved Dorthe Matthesen
•
Regnskab ved Kurt Vad
•
Valg til bestyrelsen, på valg er:
Kurt Vad (modtager genvalg)
Jane Lorenzen (modtager genvalg)
Dorte Greve Hansen (modtager ikke genvalg)
•
Valg af suppleanter
•
Valg af revisor
•
Fastsættelse af kontingent
•
Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingen.
•
Evt.
Alle medlemmer af Støtteforening for Holmeå Børnecenter kan deltage
med stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af:
Formand:

Dorthe Matthesen, 2945 3875,
dorthematthesen@gmail.com

Kassere:

Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com

Medlemmer:

Dorte Greve Hansen, Jane Lorenzen og Kim
Rehmeier

Suppleanter:

Anja Mølholm Hansen og Brendan Daley
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FASTELAVN
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HUSET
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HALLØJWEEKEND
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HALLØJWEEKEND
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KUNSTFORENING
Nyt hotel i Hovborg.
Man kan da let forledes til at tro, at det er en af skovens dværgtrolde,
der har bygget den lille og
smukke træhytte med
mos på taget, som står i
anlægget i skoven bag
Brugsen.
Men, hvis man vover sig
lidt nærmere, vil man på
en lille informationstavle
ved siden af hytten kunne
læse, at hytten er bygget af: Aron, Thea, Oliver G., Jonas, Rikke, Oliver J.
og Mathilde under kyndig vejledning af Esben, Steen, Kurt og Tage i
projekt ”Træ – hammer - søm” under Holmeå Kunstforenings børnebilledskole.
Man vil også kunne læse, at hytten i virkeligheden er et hotel,
hvis gæster er insekter,
fugle og et par pindsvin. – Og man kan læse
lidt om hotellets gæster.
På vegne af insekter, fugle, pindsvin og Holmeå Kunstforening - 1000
tak for det fine resultat! - I har alle været med til at berige vor smukke
natur.
Tage Brøgger
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REGNVANDSFRONTEN
Lidt om ”regnvandssituationen” her i Hovborg.
Som bekendt har vi jo arbejdet rigtig meget i de sidste små to år, for at
få skilt regnvand fra kloakvand. Renseanlægget lukker med udgangen af
dette år og kloakvandet skal så ledes videre til Holsted.
Derfor har vi, i lighed med mange andre byer i det ganske land, skullet
skille regnvandet fra. Samtlige husstande her i Hovborg har sagt ja til
selv at håndtere regnvandet på egen grund, ved en såkaldt LAR løsning.
Det er meget flot med 100% tilslutning til den løsning. Ikke alle er færdige, men hovedparten er. Resten skal være færdige senest 1. oktober.
Herefter får man de 25.000 tilbage, som man i sin har betalt til Vejen
Forsyning, for at få dem til at håndtere regnvandet fra ens matrikel.
Så er der det kommunale vand tilbage, fra veje og andre arealer. Det
har vi i arbejdsgrupper og ved borgermøder arbejdet med, og kommet
med forskellige ideer og forslag til at løse. Borgerne ville gerne have det
løst ved lidt utraditionelle
løsninger, så vi dels ikke skal
have gravet hele byen op, for
at få regnvandet rørlagt, dels
vil man gerne bruge det til by
forskønnelse. Det har der i
arbejdsgrupperne været enighed om, og gode forslag er
blevet gennemarbejdet. Vi
har haft et meget fint samarbejde med Vejen forsyning og
med kommunens vandmiljøafdeling, som løbende har undersøgt hvad der kan lade sig gøre, Det er
løbende blevet tegnet ind på kort for de enkelte områder, og til sidst
har Vejen Forsyning tegnet det hele ind på et stort kort.
Stor var derfor vores forbavselse i lokalrådet, da vi først i februar kunne
læse i avisen, at nu havde byrådet besluttet at rørlægge al det kommunale vand, bortset fra tre lommer på Holmeåvænget, hvor man forsøgsvis vovede sig ud i et forsøg med at lade vandet
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REGNVANDSFRONTEN
løbe selv. Det betyder så at man, trods borgernes helt andre ønsker, vil
grave hele byen op med en stor fordyrelse til følge ( Nok ca. 5 millioner).
Vi havde i lokalrådet intet hørt om, at det kom på byrådets dagsorden.
Vi kunne se i avisen at der til byrådspolitikerne var udarbejdet et helt
andet kort, som vi aldrig har
set, og som viser at man vil
bruge de gammeldags traditionelle løsninger og putte regnvandet i rør. Det kort vi har
arbejdet med, sammen med
Vejen Forsyning fik politikerne
ikke.
Så kæden må være hoppet
helt af et eller andet sted i systemet. Derfor har vi også reageret skarp fra lokalrådets side, dels i pressen, dels ved møder med
nogle af politikerne fra Teknik og Miljø. Lokalrådet har også den 20. januar sendt et brev til samtlige byrådspolitikere, hvor vi i klare vendinger gør opmærksom på vores oplevelse af hele forløbet, som lige indtil
den 29. oktober, hvor politikerne var herude og gav en kort orientering,
har haft et rigtig godt samarbejde.
Det forventede vi selvfølgelig fortsatte frem til den endelige beslutning,
det mente kommunen så åbenbart ikke. Vi fortsætter derfor dialogen
og presser på at få beslutningen ændret, så vi undgår at få gravet byen
op, og langt hen ad vejen får de løsninger vi sammen har arbejdet på,
hvor også byen bliver forskønnet (og man sparer ca. 5 millioner.) Vi satser på at der kan blive et orienteringsmøde her i marts, hvor vi kan få
en orientering fra kommunen om, hvorfor de pludselig har valgt en hel
anden løsning, end vi så gerne vil herude i Hovborg, og som Vejen forsyning også finder langt mere hensigtsmæssigt. Skulle det vise sig at vandet ikke kan løbe selv, kan man da altid nå at grave de steder, hvor der
viser sig problemer, men lad os da nu forsøge med noget nytænkning.
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Nørre Torv 1
7200 Grindsted
75 32 00 01
Følg os på Facebook @sport24grindsted
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HOVBORG KIRKE
Kirkebogsførende sognepræst:
Sidsel Keibel Blom
Lindknud-Hovborg pastorat
Østergade 21
6650 Brørup
Tlf. 21 46 78 31
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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HOVBORG KIRKE
Gudstjenesteplan
Dato:
3. marts
10. marts
17. marts

24. marts
31. marts.

Kirkedag:
Fastelavn
1. søndag i
fasten
2. søndag i
fasten
3. søndag i
fasten
Midfaste
søndag

Hovborg kirke:
09:00 SKB
13:30 SKB

Lindknud kirke:
10:30 SKB

(Familiegudstjeneste)

10:30 SKB

10:30 SKB

10:30 SKB

10:30 SKB

09:00 SKB

SKB: Sidsel Keibel Blom
IB: Inge Klarlund Bach
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
Fastelavn – er mit navn!
Igen i år er der familiegudstjeneste i forbindelse med fastelavnsfesten i
Huset.
I er velkomne til at møde udklædte op, store som små,
og fejre gudstjeneste i børnehøjde! Det sker i

Hovborg kirke
søndag d. 10. marts
kl. 13:30
Bagefter slås katten af tønden til fastelavnsfesten i Huset
Sidsel Keibel Blom
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HOVBORG KIRKE
Kære Hovborg og Lindknud
Tak for en varm velkomst! Det er en stor glæde at være startet her i jeres sogne.
Mit navn er Sidsel Keibel Blom, og jeg er den nye vikarierende præst.
Siden jeg blev uddannet fra Aarhus Universitet i 2013, har jeg været
forskningsassistent i Amsterdam, i virksomhedspraktik ved Hovedbiblioteket i Esbjerg, samt ved byens ungdomsskole, hvor jeg stadig er fritidslærer på et forfatterhold. Vi skriver indenfor genren Fantasy. Det har alt
sammen givet mig en ret bred erfaring med formidlingsarbejde i form af
foredrag, oplæg, samtalesaloner, foruden undervisning. Og I må sige til,
hvis I kunne tænke jer en samtalesalon, en læsekreds eller lignende!
Indtil for helt nylig har jeg fungeret som hjælpepræst på Esbjerg Sygehus ved Pernille Svenningsen. Det har givet mig meget, både på et fagligt og personligt plan. Fagligt har det givet indblik i og erfaring med
sjælesorg, hvilket I kan benytte jer af. Personligt har muligheden for at
gå føl ved sygehuspræsten og lære af hendes faglighed vækket stor begejstring og givet en erfaringsbaseret vished om, at præsteembedet er
den rette hylde for mig.
Jeg har bopæl i Nordby på Fanø, men i Brørup har de været så venlige at stille et værelse til rådighed i præstegården ved Johanneskirken. Så længere væk er jeg ikke!
Vi ses!
Mange gode hilsner,
Sidsel Keibel Blom
Adresse: Østergade 21, 6650 Brørup
Telefon: 21 46 78 31
e-mail: sikb@km.dk
Træffetid: mandag – torsdag efter aftale.
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Onsdag d. 20. marts:
Familien Falk Magnussen
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Dette er historien om 5. og 6. Klasses
metaldetektordag den 22.11.2018
Skrevet af lærer Thomas Bak
Allerede i juli havde jeg reserveret 9 metaldetektorer via Center for Undervisningsmidler, og havde kontaktet Sønderskov Museum for en særlig undervisningsdag i historie. Dog var detektorerne ikke ledige før
midt i november.
Jeg går ind for at undervise i
metode, snarere end at tanke
elever op med en masse årstal og historiske fakta. Misforstå mig ikke jeg elsker historiske fakta og årstal, men det
har at gøre med at smadre
ligesindede i Trivial Pursuit,
end at undervise en 5-6. klasse. Dog er jeg en fortaler for
Bertel Haarders 26 historiekaJournalist fra JV interviewer eleverne, fotografen nons som elever fra 3. til 9.
står th i billedet.
klasse bør vide lidt om, her på
Holmeå Børnecenter gennemgår vi samtlige kanons på
et skoleår i historie og læsebånd.
En undervisningsdag i felten er på en måde en gulerod for klassen, men
det er også en pædagogisk måde at indføre en faglig metode med hænderne.
I historie på Holmeå Børnecenter bruger vi Gyldendals Historie 3 op til
Historie 6 (man begynder først at lære historie på 3. klassetrin i folkeskolen). Når vi er færdige med et tema, fx Mayerne el. De gamle Egyptere får eleverne en gulerod, det kan være en dokumentar som afslutter et tema, det kan være et besøg på et museum, det kan være
kunstbetragtningsopgave, eller det kan være at komme ud i felten.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Historie 3 til 6 har Holmeå Børnecenter
indkøbt til skolen - for 5. og 6. årgang dog
som I bøger.
Bogserien er fra 2016, og baseret på historisk kildekritik helt fra 3. klasse.
På uni dumper 40-50% af en årgang den
kildekritiske opgave, så nemt er det ikke –
og nej jeg dumpede ikke :-)

Jeg har personligt mærket spændingen ved at være med på arkæologiske sites i Grækenland og Tyrkiet, og det var den følelse jeg ville give
videre. Som jeg fortalte Thea og Annesofie fra 6. klasse i et frikvarter
”piger I er klar over at den tenvægt1 I har gravet op og fundet, underbygger forskningen omkring jernalder landsbyen i Lindknud – I er faktisk
videnskabskvinder” De var lidt forbløffede, som om at det først var der,
at vigtigheden af deres detektorarbejde gik op for dem. Det er mig ret
ligegyldigt at en fransk forsker finder Rosetta stenen i 1700 hvidkål, og
dermed en nøgle til at kunne oversætte de egyptiske hieroglyffer. Men
at 2 6. Klasses piger finder videnskabelige artefakter i deres egen lokale
kultursfære, og får en professionel arkæolog til at vurdere og registrere
dem, se det interesserer mig.
1
En tenvægt er en gennemhullet vægtklods på størrelse med et lillefingerled. Den bruges til at hænge for enden af tenen, som modvægt, når
man spandt uld fra får i jernalder og senere.
For at gøre en dag i felten mere spændende og spiselig må man have en
ramme som dufter af professionalitet, hygge, gode relationer, en kendis
effekt, en god detektor mark, konkurrence, et lille budget og eksponering via pressen.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Professionaliteten kom
via arkæolog Lars
Grundvad fra Sønderskov museum. Lars har
været dommer i Danmarks Radios detektorprogram Guldgraverne, desuden arbejder han på mange andre udgravninger herunder et spændende
Annesofie graver lystigt, imens Thea holder detektoren. site hvor der muligvis
Marie fra Team Rainbow Power konsulterer.
indgår et offerhus til
Odin med ravneudsmykning, men det er vist lidt tys tys…. Hyggen var sikret så snart jeg
havde fået min kollega Inger Gram Larsen hjælp med bål, kakao og
boller (Charlotte vores hus assistent bagte boller) – desuden er Inger
skolens ypperste underviser
i udeskole og
naturfag. Da
en elev efterspurgte
marshmellows
(skumfidusser
over ild),
måtte jeg beklage, at det
var en historielektion ikke
en picnic :-) Men hvo vover
intet vinder.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
De gode relationer var elevernes egen indsats, de var glade og arbejdede som små heste, de råbte på Lars eller Marie når de fandt noget, der
skulle undersøges – desuden var de lydhøre overfor at hente og bære
nogle ting, vi skulle bruge.
Kendis effekt var Marie fra detektorholdet Team Rainbow Power, en
herlig amatørarkæolog, som tog en dag ud af kalenderen for vor skyld.
Team Rainbow Power har to andre medlemmer, og de fandt Fæsted
skatten som er den største viking guldskat fundet i Danmark – og fundet i Vejen kommune (!). Inden vi gik i gang var jeg så fræk at sige til
Marie ”Så hvis du finder noget, så tilfalder det også klassekassen?”
hvortil hun svarede
”Selvfølgelig”. Marie er aktuel i
detektorprogrammen fra muld
til guld, som vises i det tidlige
forår 2019 på Danmarks Radio.

Marie og hendes team af amatørarkæologer fik udbetalt
1.066.000,- for deres fund(til
deling). Man får for guldværdien, kulturværdien, og bevaringsprofessionalitet. Især det
sidste var

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
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Team Rainbow Power gode til, det indebærer, at man med det samme
ringer til et museum, så man får fundene bjærget bedst og hurtigst muligt. At finde guld er meget sjældent i Norden.

Vort bedste fund var en tenvægt,
som arkæolog Lars vurderede til
at være fra jernalderen. Men den
er på museum nu.
Her tv er en to skilling fra 1809.
En kobbermønt på ca. 5 g.
Inskriptionen lyder platside:
DANIA NORWEGIÆ
VAN GOTH REX
Danmarks Norges og Gothers2 Konge
Kroneside: FRIDERICUS VI, DEI GRATIA. Frederik 6. Konge af Guds nåde.
2

Ved Gother menes Gotland, den store ø øst for Sverige i Østersøen.
Øen erobrede Valdemar Atterdag i 1361, tabt til Svenskerne i 1645 –
men først ved Margrethe II tronbestigelse i 1972 bliver det slettet som
titel.
En god mark. Bestyrelsesformand for Holmeå Børnecenter; Christian
Petersen havde fundet klassen en rigtig god mark at søge på. En uskreven regel siger at hvis et detektorhold allerede har gået på en mark, så
må andre ikke så gerne overtage marken. Personligt havde jeg forventet at der ville være meget mere at finde nede ved Holmeå, end oppe
ved Bækkevej. Men det viste sig at være omvendt.
Et budget er vigtigt, når man skal lave udeskole, men det behøver ikke
at være ret stort.
Samlet har vi budgetteret denne eftermiddag til ca. 2.000 at det så kun
kostede 990,- skal vi kun være glade for.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Eksponering.
Det er vigtigt, at man som skole gør opmærksom på sig selv. Holmeå
Børnecenter er det naturlige valg i vores skolekreds. Desuden er naturen i Lindknud og Hovborg ganske fantastisk, og noget skolen bruger. At
man i tidlig vikingetid var et vigtigt område, viser Fæstedskatten, men
også nærheden til Hærvejen, Gorm den Gamles dynasti i Jelling, broen
over Ravninge Enge, og det nyligt fundne kulthus muligvis indviet til
Odin i Vejen kommune. Derfor er det oplagt, at tage eleverne en tur
tilbage i tiden, hvor Vejen kommune var vigtig, rig og spændende.

Mange mener sikkert at København, New York og Paris er mere spændende end Lindknud og Hovborg. Men disse dage, denne efterårsdag
ville jeg ikke bytte for nogen strand på Bahamas, eller en tur i en rumkabine.

4. klasse fik også lov til at bruge detektorer – det gjorde 3.
klasse også dog kun i skolegården.
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MODEOPVISNING
VED PRIKKEN I VORBASSE
TORSDAG D. 28. MARTS KL. 19.00
Vi har sammen med PRIKKEN planlagt en modeopvisning af dametøj
i butikken i Vorbasse.

Så tag en smut med til Vorbasse og se noget af deres spændende tøj.
Der er også mulighed for at prøve og købe tøj denne aften.
PRIKKEN giver denne aften 10 % rabat på ikke nedsatte varer.
PRIKKEN er vært med et traktement denne aften.
Vi håber på en rigtig hyggelig aften.
Vi mødes ved Brugsen i Hovborg kl. 18.40 og kører samlet til Vorbasse.
Prisen for denne aften incl. kørsel er:
Medlemmer:
25 kr.
Ikke-medlemmer:
45 kr.
Der er begrænset deltager-antal – så det er først til mølle.
TILMELDING SENEST SØNDAG D. 24. MARTS TIL
Hanne Fogh-Madsen
Jytte Pedersen

Tlf. 61548238
Tlf. 40337754
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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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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang marts-april 2019
Onsdag den 6. marts Kl. 12.45 – 17.15
Besøg på politimuseet i Kolding. Et museum om politiets historie og
arbejde både før og nu - krydret med anekdoter og historier fortalt af
rundvisere, der selv har virket i politiet. Vi hører både om kriminalsager,
retssager og katastrofeberedskab. Museet serverer kaffe og lagkage.
Tilmelding senest mandag den 4. marts. Pris 90 kr.
Onsdag den 13. marts kl. 13.30 – 16.00
Ud og kigge efter forårstegn på en hjertesti i Vorbasse. Vi skal gå 3,7 km
eller 4,5 km. Du vælger selv længden. Vi slutter med kaffe i Vorbasse
Fritidscenter. Tilmelding senest mandag den 11. marts. Pris 40 kr.
Onsdag den 20. marts kl. 14.00 – 16.00
Påske-ideer. Påsken nærmer sig. Kom og vær kreativ. Vi finder vores
påskeideer frem og materialerne til dem. Har du selv en god ide, så kom
og del den med os.
Onsdag den 27. marts kl. 13.30 - 16.00
Skads Blomstercenter. Tiden nærmer sig for haveliv, og vi kører til
Skads blomstercenter og ser på forårsideer, krukker, blomster m.m.
Kaffen har vi med. Tilmelding senest mandag den 25. marts. Pris 50 kr.
Onsdag den 3. april kl. 14.00 – 16.00
Spændende historie fra landevejen. Carla Osborg fortæller om sit liv
som ”farende svend” i 9 måneder. Som en del af en opgave levede hun
med sammen med gutterne på landevejen. Carla fortæller og viser billeder fra 9 oplevelsesrige måneder.
Onsdag den 10. april kl. 14.00 – 16.00
Besøg af en af Vejen kommunes demenskonsulenter. Vi kender vel alle
det ikke at kunne finde vores nøgler, huske om vi slukkede for kaffemaskinen , glemme navne m.m. Ofte siger vi så: ”Jeg er da vist ved at blive
dement”. Men hvad er egentlig tegnene på demens, kan man selv gøre
noget forebyggende. Og hvordan agerer vi bedst over for demente
medmennesker.
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BØGEVANG
Onsdag den 17. april kl. 13.30 – 16.30
Kunst og kage. Ribe Kunstmuseum har en særudstilling om skagensmalerier . ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen”. En udstilling skabt i
tæt samarbejde med Skagens Museum. Bagefter er der kaffe og flødeskumskager på Rådhuscafeen. Tilmelding senest mandag den 15. april.
Pris 100 kr. for transport, entre og guide på kunstmuseet og kage med
kage på cafeen.

Nyt – tilbud fra Vejen Kommune om
”Motion i det fri”
For dig med hukommelsesproblemer samt dine pårørende
Nyt motionstilbud til dig med hukommelsesproblemer eller dig der ønsker at forebygge hukommelsesproblemer. Læs mere på
www.vejen.dk/demensmotion eller kontakt Tina Schultz 79 96 67 72.
Vi mødes på P-pladsen ved
Lindknudhallen.
Torsdage kl. 9.00-10.00. gratis
deltagelse.
Start d. 21. februar 2019.
Ingen tilmelding – bare mød op.
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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
Lav puder i tunesisk hækling. Flere har sagt til os, de gerne vil lære at
lave puder i Tunesisk Hækling. Hvis du er interesseret, så giv os et praj
inden 16. marts, så vil vi sørge for de specielle hæklenåle og have noget
garn til salg. Vi vil så være klar til at hjælpe jer 4 torsdage fra 21. marts
og frem til påske (i tidsrummet 14.00 – 16.30). Du vælger selv, om du vil
være med alle 4 gange.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
02.03.19
07.03.19
10.03.19
12.03.19
20.03.19
21.06.19
28.03.19
24.04.19
26.04.19
27.04.19
04.05.19
07.05.19
09.05.19
23.05.19
17.05.19
19.05.19
18.06.19
08.08.19
16.08.19
09.10.19
05.11.19

Kl. 16.00 Gymnastikopvisning i Lindknud Hallen. Arr.: LGU
Kl. 19.00 Opstartsmøde vedr Revy, i HUSET.
Kl. 13.30 Fastelavnsfest starter i kirken, efterfølgende i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling Støttefor. for Holmeå Børnecenter
Kl. 19.30 Sangstafet Hovborg Kirke, Fam. Falk Magnussen
Kl. 09.30 Afslutning, Idræt om dagen, i HUSET.
Kl. 19.00 Modeopvisning ved Prikken i Vorbasse. Arr. Husholdningsf.
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 15.00 Arbejdsdag i HUSET
Kl. 11-16 Event med Landdistrikternes Fællesråd i Hovborg
Kl. 20.00 4. maj arrangement. Arr. Lokalarkiv
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling i Dagli Brugsen, på Kroen
Kl. 18.00 Skolefest Holmeåskolen
Konfirmation Lindknud Kirke
Konfirmation Hovborg Kirke
Sogneudflugt, Hovborg-Lindknud Pastorat samt Brørup Pastorat
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Musik og Grill ved Brugsen, musik af Ole Gas ( Kim Larsen jam )
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 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
2019
Torsdag d. 21. marts
Torsdag d. 18. april
Torsdag d. 23. maj
Torsdag d. 18. juli
Torsdag d. 22. aug.
Torsdag d. 19. sept.
Torsdag d. 17. okt.
Torsdag d. 21. nov.

Blad udkommer i uge 14
Blad udkommer i uge 18
Blad udkommer i uge 23
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.

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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