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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

2624 2105
3112 7599
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huif.kasse@gmail.com

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

3025 6149
2154 9234
2360 3973
4160 1134
3086 6244
4270 7264
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 18. marts 2021
Randi Boisen, Krøgebækvej 36

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

En forårs-bebuder er ankommet
( foto: Carsten Krupa )
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NYT FRA HUIF
SIDEN SIDST (EN SANG FRA DE KOLDE LANDE)
Normalt vil vi have haft generalforsamling eller den vil være meget tæt
på og som jeg skrev sidst, ved vi ikke endnu hvornår vi må være mere
en 5. Restriktionerne ophæves principielt den 28. februar, og selvom
deltagerantallet nogle gange svinger lidt, har vi aldrig været under 5
personer, så vi håber der løsnes lidt op.

Vi satser derfor og indkalder til generalforsamling tirsdag den 23. marts
i Huset Hovborg, se andetsteds i bladet. Såfremt det ikke kan lade sig
gøre der, kommer en udskydelse til at fremgå på hovborg.net.
OBS det er stadig muligt at hører nærmere omkring bestyrelsesposter
og kasserer arbejdet.
PÅ VEJ

Der er ikke meget på vej, Hurlumhej og byfest er nogle af ting der på
nuværende tidspunkt bliver tænkt på, men der er vi ikke i år.
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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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. marts 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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NYT FRA HUIF

Har du overblik og styr på tallene eller lyst til at lære
det? Vi mangler en ny kasserer, som naturligvis vil få
den fornemmeste overdragelse og oplæring af Elin,
vores nuværende kasserer.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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NYT FRA REDAKTIONEN
Aldrig har bladet dog været så tyndt.
Men den afspejler desværre bare den virkelige verden lige nu.
Næsten alt er lukket ned, men sådan er det bare, det er ens
for alle og ingen kan gøre noget ved det.
Så er det godt vi bor i et område med en skøn natur omkring,
- hvor der er mulighed for at få nogle dejlige oplevelser.

11

Formandens klumme
Vi er nu kommet lidt længere ind i 2021. Siden sidst er der ikke ændret
meget på nedlukning eller genåbning i forbindelse med Covid-19. Vaccinationerne er startet op, lyn-testning er nået helt til Hovborg, og de
mindste klasser måtte komme tilbage i skole ugen før vinterferien. Og
vinter blev det imidlertid også. Sne og kulde har lagt sig i og rundt omkring Hovborg. Det er smukt og lyst, helt sikkert når solen skinner. Så
bliver det en lille smule vinterferieagtigt.
Og når det handler om ferie, kommer sommerhusene ind i billedet.
Selvom 2020 ikke var et stort turistår, blev der alligevel afhentet 220
sommerhus-nøgler i Dagli’Brugsen i løbet af året. Der har været en del
turister i byen, selvom de var ikke så let genkendelige med de overvejende danske nummerplader. Med den nuværende begrænsninger for
udenlandsrejser, må vi forvente at de fleste lejere af sommerhusene i
hyttebyen, kommer fra Danmark. Det vigtigste er at turisterne igen
kommer til Hovborg. Hvis det er sandt at der er rift om sommerhuse, så
håber vi også at udlevere mange nøgler i 2021.
I Dagli’Brugsen fortsætter vi med at skabe trygge og gode rammer for
såvel kunder som personale. Meget har ændret sig og vi har vænnet os
til håndsprit og mundbind. Men også til afskærmning og de ekstra hygiejnetiltag der tager lidt tid (f.eks. handsker ved bageriet). En mindre
synlig, men enorm vigtigt aktivitet i butikken, er at spritte kurve, vogne
og de mange berøringsoverflader af flere gange om dagen. Det hele har
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en skønnet omkostning (materialer og løn) på ca. 75.000 kroner. De var
ikke med i budgettet for 2020, men prisen betales gerne for at kunne
holde åbent og fortsat servicere Hovborg.
I sidste klumme skrev Lena om vores mål om at tjene et enkelt krone i
2020. December regnskabet er siden kommet, så der tegner sig et billede for hele året, selvom det endelige årsregnskab kommer sidste i februar- starten af marts. Der er et tegn på horisonten at det er ikke urealistisk at vi kommer i mål med at skrive sorte tal på bundlinje for 2020.
Det vil, i så fald, være første gang siden 2014…
Med årsregnskabet kommer generalforsamlingen også på dagsorden.
Her er vi meget i tvivl om hvad vi skal gøre. Som alle, ved vi ikke hvordan Danmark ser ud i de kommende par måneder, og derfor undersøger vi forskellige mulige alternativer. Vi forventer ikke at den lovmæssige frist for afholdelse af generalforsamlingen vil blive forlænget, som i
2020. Det kan betyde at vi er nødt til at gennemføre det som et digitalt
møde. Mere om det i de kommende klummer.
Forhåbentlig har i lagt mærke til at vores anden kødkøler kører igen.
Det giver mere plads til kød og dermed et større udvalg.
Belysningen ved frugt og grønt har fået et eftersyn og virker bedre nu.
Så kan man endnu bedre se hvilke lækre og spændende ting der findes.
Jeg fandt fornyeligt en Kiwano melon.
En frugt jeg aldrig havde hørt om før, og
som så meget interessant og anderledes
ud, med et tydeligt slægtskab med agurken.
Så prøv at gå på opdagelsesrejse i din lokal Dagli’ Brugs, og få en overraskende
oplevelse.
På vegne af hele bestyrelsen
Edwin van Kouwen
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BORGERFORENINGEN
Har I husket medlemskortet til Borgerforeningen?
Tak til jer der har købt medlemskort, der er plads til mange flere medlemmer i foreningen. Et medlemskab koster 100 kr. pr. husstand, 50 kr.
for enlige. I kan betale på følgense måde, da vi nu i disse tider ikke må
gå rundt og sælge medlemskort. :
MobilePay til foreningen 74 11 11 husk at skrive navn Konto overførsel: 6233-0750033113, husk også her at skrive navn. I kan også lægge en kuvert med kontingent i Kirstens postkasse, Holmeåvej 19, husk
også her navn.
Pengene går til arbejdet i foreningen og til julebelysning i byen, både
langs med gaderne, i det store træ ved kroen og træet bagest på brugsens parkeringsplads. Vi holder også det lille anlæg og legeplads bag
ved brugsen. I øjeblikket er vi i gang med at forfatte en lille folder om al
det man kan opleve i og omkring Hovborg. Den er både til de der flytter
hertil, os der har boet her flere år og til vore mange turister. Vi er også i
gang med at planlægge guidede ture igen i år rundt omkring Hovborg.
Vi planlægger også igen her i foråret en markedsføringskampagne, for
at få flere hertil, både turister og folk der gerne vil bo i vores herlige by.
Det gavner os alle, også vores brugs, kro og campingplads.
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BORGERFORENINGEN
Hovblomst er det nyeste tiltag, de er en lille ihærdig gruppe der sørger
for at så vilde blomster langs indfaldsvejene, de er i fuld gang med at
arbejde med forårets blomstersåning, de har købt frøblandinger til
eftersåning, så det glæder vi os alle til. Der kommer flotte skilte op, der
skal gøre opmærksom på at her er en by der er vild med naturen.
Så jeres kontingent er rigtig velkommen, så kan det være vi finder på
endnu flere aktiviteter.
Tak for støtten.

Hilsen
Bestyrelsen.
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Vedr. udlejning kontakt:
Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net
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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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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
Salg af diverse ting, til fordel for børnecentret
2020 var et træls år for de fleste. Nedlukning af alle aktiviteter, børn
sendt hjem fra skole, men fik dog alligevel et fornuftigt efterår med fritidsaktiviteter og skolegang. Salget af træ varer havde trods alt gode
betingelser med en rigtig god omsætning, nu venter vi bare på normale
tider, så vi kan få børnene sendt på nogle oplevelses ture. Det trænger
de til efter Corona tiden.
Værkstedet fremstiller mange ting til salg. Alt fremstillet i Lærketræ
( ingen imprægnering )
Fuglekasser: stær, musvit, mejse m.m.

1stk 55 kr.
3 stk 150 kr.

Stærestolpe med 6 kasser monteret

600 kr.

Ugle/ falke kasser

150 kr.

Fugle foder huse på fod

225 kr.

Stige golf med 4 spillesæt

250 kr.

Insekt hotel mini fyldt m diverse

250 kr.

Insekthotel midi

350 kr.

Insekthotel maxi, med dobbelt pindsvine-bo

900 kr.

Bænk med ryglæn i 50 mm tykke planker

1000 kr.

Høj bede i 32 x 150 mm planker. fremstilles efter mål.
Standard model 1,0 x 3,0 x 0.6 m

650 kr.

Bestilling af produkter hos Kurt V. 30301401
kurtvad@hotmail.com eller besøg os på Grønagervej 8 Hovborg
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Støtteforening for

STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER
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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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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
7-3-21
14-3-21
21-3-21

Hovborg Kirke
10.30 DK
10.30 IKB

Lindknud Kirke
9.00 DK

1

9.00 DK

28-3-21

Kirkedag
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ
bebudelsesdag
Palmesøndag

9.00 DK

10.30 DK

1-4-21
2-4-21
4-4-21

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

16.00 DK
10.30 DK
9.00 DK

19.00 DK1
10.30 DK

1. Dorte har Højmesse kl. 10.30 i Johanneskirken i Brørup.
DK: Dorte Kirkegaard
IKB: Inge Klarlund Bach
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE
Hvad var det dog der skete?
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
Sådan lyder først vers i Kaj Munks sang
om den blå anemone fra 1943.
Jeg har holdt meget af den sang i al
den tid, jeg har kendt den. Og jeg synes, det giver god mening at synge den
i den her tid. Både fordi det jo er først i
marts nu, men også pga. sangens indhold. Kaj Munk skrev den under
besættelsen, og på en måde befinder vi os også nu i 2021 i en tid, hvor
vores land er besat. Vi er ikke besat af et andet land, men vi er jo på en
måde besat af en fremmed magt, som vi var dengang fra 1940-1945.

Hvad var det dog, der skete? For et år siden, den 11. marts 2020 var der
pressemøde om aftenen, og Mette Frederiksen gav os beskeden:
”Danmark lukker ned”. Vores børn fik at vide, at de ikke skulle i skole dagen efter. Og den tid, der fulgte – den tid, der indtil videre har varet i et
år, vil de garanteret aldrig glemme.
Vi har stadig smitte i vores land med store konsekvenser for vores samfund, og det kan godt føles som en slags besættelse, selv om der er tale
om en usynlig magt. Vi har oplevet en modgang, som der ikke er ret
25

26

HOVBORG KIRKE
mange, der har prøvet før, for sidste gang vores land var ramt
af en epidemi, var under den spanske syge i 1918-1920. Den frihed, vi
før var så vant til, er ikke længere en selvfølge. Vores frihed er midlertidigt blevet kraftigt indskrænket, og hvornår kommer befrielsen? Måske
vil vaccinen bane vejen til vores frihed.
Af modgang bliver man stærk, hører man nogle gange. Jeg tror også, det
er rigtigt, og jeg tror også, vi bliver klogere, når vi kommer igennem
modgang – for det giver os jo livserfaring. Og selv om coronakrisen på
mange måder har haft negative konsekvenser for os, så kan det faktisk
samtidig være godt for os at opleve at blive revet ud af vores hverdag.
For måske stopper vi op og ser på vores liv i et nyt liv. Coronakrisen har
mindet os om, at vi ikke har den fulde kontrol over livet. Det er der ingen, der har.
I tredje vers af Kaj Munks sang, er den blå anemone kommet fra Lolland
til Jylland, og der står:
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
Bare det også er tilfældet for os, at vi som den blå anemone også bliver
mere ukuelige og sikre på trods af modgang og ensomhed. Vi bliver ikke
mere værd af det – vi er jo alle sammen grundlæggende uendelig meget
værd, men måske bliver vi stærkere. Og måske har krisen gjort det tydeligt for os, hvad der er mest værd for os.
Dorte Kirkegaard
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i Lindknud og
Hovborg Kirker:
Koncerter:
Onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:
Haderslev Domkirkes Pigekor.
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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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KUNSTFORENING
Velkommen til generalforsamling i
Holmeå Kunstforening 2021
Alle er velkomne – hvis ”corona” tillader det
Onsdag d. 10. marts kl. 19.00 2021
Desværre bliver det en mere afdæmpet version end de andre år, da vi
pga. Corona ikke har mulighed for at planlægge med en udefrakommende gæst til et foredrag også.
Da vi heller ikke er sikre på, at der kan komme gæster udenfor bestyrelsen, så bliver der heller ikke udlodning af gaver efter generalforsamling.
Der vil være kage og kaffe under mødet.
Holmeå Kunstforening vil gerne være en dynamisk forening, så der er
altid plads til nye interesserede, nye ideer, sjove input, kreative evner
samt tid og lyst til at være med i foreningens aktiviteter.
Vi er glade entusiaster, der godt kan lide at være kreative på forskellige
niveauer og indenfor forskellige genre, som interesserer os. Her er
plads til alle, der gerne vil være med.
Hvis du vil høre mere eller har forslag/kommentarer, som skal behandles på generalforsamlingen, er du velkommen til at henvende dig til formand Søren Brandbyge på sab@brandbyge.dk , så det kan komme på
dagsordenen.
Du kan til en hver tid se mere om foreningen og vores aktiviteter på
vores hjemmeside: http://holmeaakunstforening.dk/ eller vores facebookside: https://www.facebook.com/HolmeaKunstforening
Adressen er Lindevej 5, 6682 Hovborg.
Dagsorden til generalforsamling
• Velkomst v. formand Søren Brandbyge
• Valg af dirigent, referent og stemmetæller
• Formandens og bestyrelsens beretning
• Kassererens aflæggelse af foreningens regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisor
• (på valg er: Karin, Anita, Jane, Søren, Tage, Birthe og Simone)
• Evt.
32

33

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net

Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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NYT FRA HUIF

Nyt logo eller måske optimeret betalingshjemmeside?
Giv din mening til kende og vær´ med til at tage beslutninger i HUIF – Kontakt én fra bestyrelsen for flere
oplysninger. Vi har også brug for dig !!!!
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PRÆMIESPIL
Præmiespil i HUIF.
VI HAR IKKE GLEMT DIG.
Men på grund af de nye corona restriktioner har vi udskudt salget af
præmiespil.
Så snart det igen er forsvarligt at gå fra hus til hus sender vi vores sælgere afsted.
Men uanset hvornår det bliver, vil vi trække vindere i 12 måneder.
Vi orienterede i HUIF bladet i december måned om præmiespillet i
2021, blandt andet at prisen pr. lod stiger til kr. 200,- samt at præmierne også sættes op.
Det er en procentvis stor stigning, men hvis vi sammenligner prisniveauet for 2021 og 1981 svarer kr. 120 i 1981 til ca. kr 360 i 2021.
Vi håber at både “ gamle “ og “ nye” spillere vil støtte op om præmiespillet - overskuddet betyder meget for HUIF og især ovenpå et år med
Corona har aflyst de arrangementer, som normalt har bidraget til foreningens økonomi.
Med venlig hilsen
Præmiespiludvalget
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AKTIVITETSKALENDER
10.03.21
18.03.21
23.03.21
14.04.21
30.04.21
02.05.21
06.05.21
11.08.21
20.08.21
07.09.21
13.10.21
09.11.21
09.12.21

Kl. 19.00 Generalforsamling Holmeå Kunstforening
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 19.00 Generalforsamling HUIF, i Huset.
Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor.
Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke
Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset
Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band.
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. 18. marts
Torsdag d. 22. april
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 13
Blad udkommer i uge 18
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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