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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 19. marts 2020
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

Fastelavnsfest d. 23. feb. i Lindknud.
( foto: Karin Kamp )
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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST
Tirsdag den 18. februar blev der afholdt generalforsamling i Hovborg
UIF og Hovborg fitness. I HUIF var Per Midtgaard-Olesen og Mads Kristensen på valg, og da Per og Helle flytter, stillede Per naturligvis ikke
op igen. Helt mod sædvanen var der ud over Mads, to nye der opstillede. Charlotte Jacobsen og Michelle McDonald, så for første gang i min
tid var der kampvalg.
I en tid hvor vi er presset på at skaffe nok nye frivillige, er det fantastisk
med interessen for foreningsfællesskabet og det er lærer nogle nye
mennesker at kende. Charlotte blev for øvrigt stemt ind i forretningsudvalget sammen med Mads og Michelle fik en plads som suppleant.
På fitness generalforsamling blev der fremlagt et forslag om at nedlægge Fitness som en selvstændig forening under HUIF, og i stedet ligge
fitness ind som underudvalg som de øvrige udvalg. Et forslag der var
opbakning til, se desuden mere herom andetsteds.
På generalforsamlingen 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.
Planlægningen af Halløjweekenden og et LAN arrangement 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.
Festudvalget er i fuld gang 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 en
fra festudvalget, se kontaktinfo andetsteds i bladet.
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NYT FRA HUIF
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. Der går rygter om at der er nogen der henter jernet
op af containeren for egen vindings skyld, vi vil gerne gøre opmærksom
på at det sidestilles med tyveri og behandles som dette.
Thomas Nørager Matthesen
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HOVKNUD
Den sidste weekend i januar fik vi igen afholdt Sparekassen
Kronjylland Cup i Lindknud. Der blev afviklet mange gode og spændende kampe. Alle de deltagende hold skal have tak for både opbakningen
til fodbolden og til hygge i klubhuset efterfølgende. Derudover skal der
også lyde en STOR TAK til de mange frivillige, der gav en hånd med i koisken, dommerbordet og som dommere.
Søndag afholdte vi børnestævne i samarbejde med DGI, hvor det var
hele 36 hold meldt til. Her skal de i Hovborg have stor tak for at hjælpe
til med at afvikle to puljer. Uden Jeres hjælp ville det ikke kunne lade sig
gøre at rumme så mange hold. Der har generelt været rigtig god opbakning og samarbejde i forbindelse med weekendens stævne.
Der skal også lyde en stor TAK til Schela Plast for sponsorering af drikkedunke til børnestævnet.
Fredag aften spillede 4 damehold, samt 5 oldboyshold. Lørdag formiddag stillede 6 hold op i b-rækken.
Damer:
1. Vittrup Multiværksted
2. Peters Piger
Oldboys:
1. Gesten
2. Keeper´s Tagservice
B-række:
1. C.O.O.P Odense
2. FC Stille og Rolig
Tak for en rigtig god weekend – Vi
håber vi ses i 2021!
Mvh Fodboldudvalget i Hovknud
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FITNESS
Ekstra ordinær Generalforsamling
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i Hovborg Fitness
tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 i Huset med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Indkomne forslag
3. Udpegning af udvalgsmedlemmer og udvalgsformand
4. Evt.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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HUSET & VENNEFORENINGEN
Referat fra generalforsamlingerne d. d. 20. februar.
Det har været et rigtig godt år for Hovborg Aktivitetshus med et pænt
plus på bundlinjen
Sådan indledte formanden, Jesper Mikkelsen sin beretning på Husets
generalforsamling torsdag aften. Når det er muligt, at have et aktivitetshus der er så flot og velholdt, og som kan give et pænt overskud, skyldes de udelukkende de mange frivillige der yder en kæmpe indsats.
Igennem mere end 20 år har frivillige passet Huset med rengøring og
vedligeholdelse. De sidste par år er der også et lille hold, der hver uge
mødes og ordner de udendørs arealer. To gange om året er der arbejdsdag i Huset. Her møder mange af byens borgere op og giver det hele en
omgang med ekstra rengøring, maling og hvad der trænger til at ordnes.
Aktivitetshuset er så godt som daglig i brug til mangeartede aktiviteter.
Idræt om dagen foregår hver torsdag med over 40 deltagere. Mandag
mødes en flok to-tre årige til gymnastik, så alle aldre er i gang. De mange fitness hold er dagligt i gang fra tidlig morgen med spinning. De knap
30 deltagere kunne da også ved selvsyn konstatere, at også mens de
holdt til mødelokalet var der aktivitet i hellen. Der er foredrag, fællesspisninger og også flere større arrangementer. Her nævnte formanden
specielt to meget store arrangementer i det forløbne år. Et møde med
tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, her var medier fra det
ganske land mødet op også. Et andet arrangement var i regi af Hærvejsklyngen. En messe over en hel lørdag. Stor tak til Husets venneforening
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HUSET & VENNEFORENINGEN
for at sørge for forplejning til disse og andre arrangementer i Huset.
Formanden kunne dog ønske at det store nye køkken blev mere brugt.
Det er lavet som et undervisningskøkken, så det vil være velegnet til
kurser.
Poul Henrik Bruun aflagde regnskab, der er rigtig god økonomi og Aktivitetshuset er gældfri. Der sættes hvert år penge hen til vedligeholdelse
og køb af nyt inventar.
Jesper Mikkelsen, Anette Ravn og Svend Ehmsen var på valg til bestyrelsen. Svend Ehmsen og Jesper Mikkelsen genvalgtes. Anette Ravn ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde det sidste
medlem. Jesper Mikkelsen takkede Anette Ravn for det store arbejde
gennem mange år.
Forud for Aktivitetshusets generalforsamling var der generalforsamling i
Husets Venneforening. Også venneforeningen kunne berette om mange
aktiviteter og en god økonomi, så hvis nogen har ønsker om nye ting til
Huset eller omgivelser så
må man endelig sige til.
Til venneforeningens bestyrelsen genvalgtes Eva Burkal. Jette Lange Poulsen
blev nyvalgt, da Dagny Boisen ikke ønskede genvalg.
Som suppleant valgtes Hanne Hansen
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E-SPORT
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BILLARD
”D E N R Ø D E B A L” 2020 !
Traditionelt ved årets nytårstaffel i billardklubben blev ”D e n r ø d e
bal” overrakt til den billardspiller, som har haft den største fremgang
siden starten på det nye billard år.

I år blev det vores debutant udi turnerings spillet nemlig ARNE NIELSEN, OKSLUND. Han formåede at øge sit snit med ca. 75% - og det skal
selvfølgelig ses i lyset af, at han er begyndt som turneringsspiller i 2019,
men alligevel et flot resultat. Det var Jeef som måtte aflevere trofæet,
som han i al hemmelighed har fyldt op til randen på ny.
Arne Nielsen har været en flittig spiller i vores fredagsklub i et par år og
det er, må vi nok sige, i en høj alder, at han starter som turneringsspiller. Han er en af klubbens ældste spiller og det siger ikke så lidt. Her ind
under jul 2019 sponsorerede han fire juletræer til vores ”Vinturnering”,
så da blev der kæmpet bravt om juletræerne. De skulle selvfølgelig hentes på roden, og så får man nok en lille èn til hjemturen.
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HOVBLOMST
Nyt fra Hovblomst udvalget.
Et meget engageret Hovblomst udvalg kan med stor fornøjelse præsentere første etape af byens forskønnelse med blomster.
Første etape gælder de 2 veje fra Grindstedvej ind til Hovborg.
På billederne kan man se planen for hvordan blomsterne bliver placeret.
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HOVBLOMST
Blomster blandingen består af 50% lave blomster med mange og kraftige farver, og 50% blomster der er specielt godt for insekter og bier.
Ligeledes bliver der et bælte med solsikker i området nord for byen, og
lupiner i et mindre bælte syd for byen.
De fleste af blomsterne er 1 års blomster, og Hovblomst udvalget skal
derfor sørge for ny blomster blanding hvert år.

Har du som borger eller virksomhed i Hovborg lyst til at støtte forskønnelsen af byen med blomster, og på sigt andre natur tiltag. Vil udvalget
være enormt taknemmeligt for økonomisk bidrag til dette arbejde.
Alle bidrag vil blive modtaget med stor glæde og tak.
Bidrag kan gives via Borgerforeningen på Mobilepay Nr: 741111. Skriv
meget gerne Hovblomst i overførslen.
Skulle du i stedet have lyst til at bidrage med kontanter, eller via overførsel til bankkonto, kan du kontakte borgerforeningen. Så klarer vi også det :-)
Har du lyst til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med beplantning og lign. så vil udvalget ligeledes være rigtig glad for hjælp.
Giv evt. Besked til Mogens Andersen hvis i ønsker at hjælpe. Når vi kender datoerne for dage vi udføre praktisk arbejde vil i få besked :-)
Næste Hovblomst udvalgsmøde er d. 8 Marts fra 10-12 i Huset.
Hovbolomst, en udspringer af Borgerforeningen
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Formandens klumme.
Så er 2020 godt i gang. Ikke så godt som vi kunne ønske, gravearbejdet
gennem hovedgaden, har sat en dæmper på trafikken gennem by, men
nu ser det værste gravearbejde i hovedgaden, ud til at være overstået.
Det har varet alt for længe, men det bliver forhåbentligt snart hverdag,
med god trafik gennem Hovborg, der bliver nok noget med noget asfalt,
men det må vi tage til den tid.
I Brugsen savner vi vores trofaste gennemkørende kunder, uden dem
mangler vi en del omsætning.
Vi arbejder på at gøre Brugsen mere synlig, ingen skal køre forbi eller
igennem Hovborg, uden at de kan se at vi har en fantastisk Brugs, med
OK-tank.
Så hold øje med indfaldsvejene.
I skrivende stund er Heino sammen med Lars fra Brugsens Arbejdsgiverforening ved at forberede et personale kursus, med fokus på kundeservice, så personalet sammen med Heino, kan løfte Brugsen, til nye højder.
På vegne af Dagli Brugsen
Mogens Nielsen
Formand
Sæt kryds i kalendere
Generalforsamling den 20. 04. 2020 kl. 19:00 På Hovborg Kro
Bestyrelsen håber at rigtig mange vil deltage i vores generalforsamling,
alle er velkommen til generalforsamlingen.
Alle kan blive medlem af VORES BRUGS,
Alle i Hovborg skal synes at der er DERES BRUGS.
Så mød op, hjælp OS med at blive bedre.
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LOKALRÅDET
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HOVBORG
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FREDAG D. 20. MARTS 2020 KL. 18 I HUSET.
2 RETTER’S MENU BLIVER LEVERET AF
HOVBORG KRO.
MUSIKKEN LEVERES AF
STAR TRIO (FRA FØVLING)
DRIKKEVARER KAN KØBES TIL FORNUFTIGE PRISER.
PRIS PR. PERS. 180 KR.
PRISEN ER INCL. MAD, MUSIK, KAFFE & SMÅKAGER
BINDENDE TILMELDIG SKAL SKE TIL
JYTTE EHMSEN PÅ TLF: 21 39 60 77.
MOBILPAY, SMS ELLER GIV JYTTE ET RING.
SENEST D. 12. MARTS.
ALLE ER VELKOMMEN.
VI SES.
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter
Onsdag den 18. marts 2020 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
Kim Rehmeier
Dorthe Matthesen
 Valg af 2 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: Jane Lorenzen, Kim Rehmeier og Anja Mølholm Hansen
Suppleant: Brendan Daley
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REGNVANDSFRONTEN
Vores lokale ”regnvands-måle-mester” Bjarne Trøjborg. Har indberettet
følgende tal for i år:
Januar 152 mm
Februar 141 mm, opgjort d. 19. februar
Så forstår man godt at der er rigtig meget vand, rigtig mange steder.
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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
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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

Kirkedag

8-3-20
15-3-20
22-3-20
29-3-20

søndag i fasten
søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses-

9.00 SKB
10.30 DK
9.00 DK*

9.00 DK
10.30 DK
10.30 DK*

5-4-20

Palmesøndag

10.30 DK

9.00 DK

Tegn forklaring:

*

Hovborg kirke Lindknud kirke

DK: Dorte Kirkegaard
SBK: Sidsel Keibel Blom

Koret deltager

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

Vandstanden i Holmeå
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HOVBORG KIRKE
Kære alle, som jeg har nået at møde!
Jeg vil gerne sige tak, fordi I har taget så godt imod mig, både i Lindknud
og Hovborg. Det har varmet utrolig meget. Det hele er stadig nyt for min
familie og mig – vi flyttede ind i præstegården i begyndelsen af januar,
og det har været en travl tid, og der er sket rigtig meget. Men vi begynder nu at føle os hjemme, både i vores nye hjem og i de nye omgivelser,
og vi er ved at lære området at kende. Jeg synes allerede, jeg har nået
at møde mange mennesker, og jeg er glad for at lære jer at kende og
glæder mig til at lære alle jer andre at kende!
Foråret er nu godt på vej, og det kan jeg ikke lade være med at glæde
mig over. Vintergækker og erantis og krokus og endda påskeliljer er allerede spiret op af jorden, og anemonerne er også begyndt at komme
frem. Knopperne på træerne bliver større og større. For mig peger alt
det frem mod påske og opstandelse og alt det, vi skal fejre, når det bliver april. At det ikke bliver ved med at være vinter. At det gudskelov bliver vår. At der kommer varme solskinsdage igen. At der kommer en ny
begyndelse, ikke bare i naturen, men også i vores liv.
Mange forårshilsener
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Søndag d. 1 marts kl. 19.30 i Lindknud Kirke:
Orgelkoncert med Anders Grankvist Schou
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:
Torsdag d. 26. marts:
Dorte Kirkegaard har valgt aftenens sange
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HOVBORG KIRKE

Sangstafet i Hovborg Kirke
Sangaften omkring højskolesangbogen

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
Dorte Kirkegaard
har valgt aftenes sange
- Der er fri entre og alle er velkomne -
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FASTELAVN

BOGBUSSEN
HUSK bogbussen fik nu kører plan fra nytår.
Tirsdag kl. 16.4517.30 holder den på P
-plads ved Dagli' Brugsen, i Hovborg.
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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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Støtteforening for
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Genforeningen 2020 I Holmeå Børnecenter
100 års markeringen af afstemningen d. 10.2.1920 og den efterfølgende
genforening med, der medførte at det såkaldte Nordsleswig / Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark markeres som bekendt ikke mindst i
denne måned men også dette forår og
forsommer.
Således naturligvis også på Holmeå Børnecenter, da vi geografisk er tæt på mange historiske steder samt vore politikere
har ønsket, at alle børn og elever stifter
bekendtskab med denne del af den danske historie.
Globalisering, historie og interkulturelle kompetencer i børnehøjde
Det giver rigtig god mening. Vi skal kende vore rødder og vores historie.
Ydermere er den opvoksende generation del af en globalisering samt
har brug for interkulturelle kompetencer mere end nogensinde før. Vores ugentlige fællessamlinger for alle elever byder på historie og historier fra den omtalte periode og her takker vi gerne ja til besøg, hvis en fra
lokalområdet vil komme og fortælle og vise genstande.
Det er dog ikke fremmed for vore elever på skoledelen. Således er der
en årelang tradition for, at vore lejrskoler i 6. klasse går til Det danske
Mindretals kursusejendom Christianslyst ved Süder Brarup. Her ud fra
besøges interessante historiske og geografiske steder samt der er kontakt til Grænseforeningens konsulenter, der fortæller om det at vokse
op som dansk mindretal i tysk kontekst.
I dette skoleår har vi koblet det op på et samarbejde med Skoleforeningen ved Det danske Mindretal. De fleste af vore elever i 6. klasser har
således i tæt samarbejde med forældre, skole og Skoleforeningen været
i et udvekslingsforløb, hvor de havde en elev fra en dansk mindretalsskole privatindlogeret og med i skole her i Lindknud i uge 45. Der var
genvisit og privatindkvartering for vore elever i uge 47, hvor de var fordelt på flere dansk mindretalsskoler, boede ved dansk-tyske familier og
var en del af en helt almindelig uge og skoleuge.
Det var en kæmpe succes og i bestyrelsen har det været nævnt som et
ønske om at det skal fortsætte.
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HOLMEÅ BØRNECENTER
Udveksling med elever fra det danske mindretal i uge 20
Vi har i 4. klasse været så heldige, at vi er blevet tilbudt besøg af 4. klasses børn fra den danske skole i Eckernförde i Sydslesvig. De kommer
herop på et to dages besøg i anledning af Genforeningen.
Wolfgang Lausten og Christian Termansen,
henholdsvis fritidshjemsleder og lærer fra den
danske skole Eckernförde, har været på besøg
hos os i uge 6, for at vi i fællesskab kunne
planlægge de nærmere detaljer omkring deres besøg hos vores 4. klasse.
Vi skal mødes med de danske mindretalselever onsdag i uge 20. Det vigtigste formål med
besøget er, at eleverne, på tværs af landegrænsen, lærer hinanden at kende.
Eleverne fra 4.klasse får derfor hver en eller
to sydslesvigske kammerater med hjem til
overnatning.
Torsdag skal vi mødes omkring en Genforeningssten, og vi har valgt at tage til Skibelund
Krat, og vil således lade historiens vingesus cirkulere imellem os - og
sammen få en god fælles dag med minder til at tage med sig hjem.
Senere den torsdag, er der jo skolefest på Holmeå Børnecenter. En skolefest som derfor i år fejres sammen med de sydslesvigske kammerater.
Fredag siger vi farvel, og forhåbentlig på gensyn.
Genforeningsemneuge i uge 20: mandag d. 11. maj til fredag d. 15.
maj.
Allerede sidste år besluttede vi os for, at vores emneuge i år skal have
genforeningen som omdrejningspunkt. Således planlægges der pt. på
højtryk og program sættes sammen. En af de tiltag der vil være for alle
børn er at besøge nogle af de historiske steder, vi har helt tæt på. Vores
historielærer har søgt og fået 5.000 kr. fra fond til at lave et lille historisk optrin som skal gøre historien mere levende og vedkommende for
vore børn og elever.
En del af vores emneuge er vores skolefest torsdag d. 14. maj. Her
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planlægges en tidstypisk skolekoncert ved vores underviser
Dragana Budes fra Musikskolen i Vejen, dvs. vi vil synge og spille sange,
der er ca. 100 år gamle og måske vil musikerne endda have tidstypisk
tøj på.
Kan vi få bagt og forberedt et sønderjysk kaffebord til denne aften, vil vi
meget gerne det. Vi skriver nærmere ud om hjælp hertil i de lokale blade, se gerne anden artikel og meld tilbage, hvis du har lyst at hjælpe
med bagningen.
Ydermere bakkes vore arrangementer op at de kommunale tiltag for
alle skoler og her er mange spændende forløb at koble sig på.
Tysk Bogbus som nyt tiltag på skoledelen.
Vores indsats med at gøre tysk vedkommende og attraktivt nytter. Tysk
har således ligesom engelsk høj status på skoledelen i Holmeå Børnecenter.
I tråd med dette er der istandsat et pilotprojekt med besøg af en tysk
bogbus fra Det tyske mindretals Biblioteksvæsen ”Verband deutscher
Büchereien Nordschleswig” v. Aabenraa. Det kommer i første omgang
6. klasse til glæde og gavn. Vort første besøg er fredag d. 6. marts.
Vi ser frem til mange spændende genforeningsarrangementer og et forår med god læring omkring vores lokalekulturarv.
Rita Baagø Thomsen
Børnecenterleder v. Holmeå Børnecenter.
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang
Program fra Brugergruppen, 75388009/20433787
Onsdag den 26. februar kl. 13.30 – 16.15
Besøg på Vejens nye rådhus. Helle Hammerich Nielson fra Teknik og
Miljø afdelingen i Vejen Kommune har været med hele vejen i byggeriet. Hun vil fortælle og vise os rundt.
Tilmelding senest mandag den 24. februar. Pris 40 kr.

Onsdag den 4. marts kl. 12.00
Spis-sammen-dag. Pris 60 kr. Tilmelding senest mandag den 2. marts.
Onsdag den 11. marts kl. 14.00 – 16.00
Besøg af Dorte Kirkegaard. Vores nye sognepræst i Lindknud/Hovborg
kommer og fortæller om hendes vej til præstegerningen.
Onsdag den 18. marts kl. 13.30 – 16.00
Vejen Bibliotek. Vi besøger det nye bibliotek i Vejen og får en rundvisning. Bagefter nyder vi kaffe og kage i bibliotekets café.
Tilmelding senest mandag den 16. marts. Pris 50 kr.
Onsdag den 25. marts kl. 14.00 – 16.00
Spilledag. Vi fortsætter med at spille Partners, men har også gamle og
kendte spil klar.
Onsdag den 1. april kl. 13.30 – 16.00
Forårsblomster til inde og ude hos Billigblomster i Kolding. Vi har
kaffekurven med, der kan nydes indendørs i butikken.
Tilmelding senest mandag den 30. marts. Pris 30 kr.
Onsdag den 8. april kl. 14.00 – 16.00
Påskehygge. Påsketraditioner, påskekage og mulighed for at marmorere terrakottaæg. (10 kr. i materiale pr. æg)
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til generalforsamling på Bøgevang,
onsdag den 22. april kl. 14.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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LINDKNUD G&U
Gymnastik opvisning
7. marts 2020 i Lindknud Hallen
Så nærmer opvisningen sig. En masse sprudlende gymnaster giver den
hele armen, og viser hvad de har lært af nye tricks, spring og serier i løbet af den forgangene sæson.

Det hele sker lørdag den 7. marts kl. 16.00 – 20.00
Dørene bliver åbnet kl. 15.15 så der er mulighed for at komme i god tid.
Indgangs priser:
Under 3 år gratis
Børn til og med 13 år 25 Kr.
Voksen 50 Kr.

Under og efter opvisningen vil der være mulighed for at købe noget
aftensmad, snolder, sodavand, kage og kaffe.
Der efter opvisningen diskotek så man kan komme ud og danse lidt hvis
man ikke fik brugt alt sin energi til opvisningen. Der vil være åben i klubhuset hvor der er lidt mere dæmpet lyd.
Det håber vi naturligvis I alle vil blive til.
Der er mulighed for at betale med mobilpay.
Der bliver igen i år taget billeder som kan bestilles oppe i klubhuset hele
aften (Pris 40 kr. pr. billede)
Vi glæder os rigtig meget til opvisningen J
Venlig hilsen og
på gensyn Gymnastikudvalget
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Hjælp søges til sønderjysk kaffebord
Vi åbner hjemkundskabslokalet op søndag
den 10. maj kl. 10.00 – 14.00, så skulle du
have lyst til at hjælpe med at bage til sønderjysk kaffebord til skolefesten, så meld venligst tilbage til sekretær Tina Hundstrup på
tlf. 79965152 eller e-mail tinhu@vejen.dk
senest den 1. maj 2020.
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
07.03.20
18.03.20
18.03.20
20.03.20
24.03.20
15.04.20
16.04.20
20.04.20
22.04.20
29.04.20
08.05.20
10.05.20
13.05.20
14.05.20
28.05.20
Uge 26
18.08.20
15.09.20
08.10.20
12.11.20
30.04.21
02.05.21

Kl. 16.00 Gymnastik opvisning i Lindknud
Kl. 19.00 Generalforsamling Støttefor. f/ Holmeå Børnecenter
Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde, kirkesyn, eftf. Huset
Kl. 18.00 90 års Jubilæum med fællesspising arr: Husholdningsfor.
Kl. 19.00 Ekstra ordinær generalforsamling, Hovborg Fitness, HUSET
Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Velkomstarrangement for tilflyttere
Kl. 19.00 Generalforsamling Hovborg Brugs, på Kroen
Kl. 19.00 Kirkekoncert i Hovborg Kirke, Haderslev Domkirkes Pigekor
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Skolefest Holmeåskolen
Kl. 19.00 Oriteringsmøde i forb. med menighedsrådsvalg 2020
Byfest
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00.Konfirmation Hovborg Kirke

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
2020
Torsdag d. 19. marts Blad udkommer i uge 14
Torsdag d. 16. april Blad udkommer i uge 18
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 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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