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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Forretningsudvalget 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Jimmi Johnson  
SparKron-løbet : Christian Christiansen 
Fitness : Helle Thomsen 2171 9784  

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

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 16. marts, 

 

på e-mail til: HUIF.blad@gmail.com 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
Nella Benedictus   3054 3028  
Thomas Matthesen   4160 1134 
 

Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 

   Nr. 2                   44. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Foråret på vej i fuld spring. 

https://www.facebook.com/tore.m.nielsen
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NYT FRA HUIF 

Grundlæggende er der ikke en hel masse nyt at fortælle fra HUIF – ca-

sen er den samme som den har været i rigtig lang tid. Vi er en sund for-

ening, med et naturligt svingende medlemstal, der mangler frivillige til 

diverse små og større opgaver.  

Jeg har skrevet om sidstnævnte her i bladet mange gange, og vi har fra 

forretningsudvalgets side forsøgt på forskellige måder at række ud. Det 

er en opgave der følger med – og selvom den til tider er opslidende, er 

vi klar over, vi er nødt til at blive ved – og det gør vi gerne. Det er jo in-

gen hemmelighed, at en forening som vores kun består, når vi har nog-

le hænder til at hjælpe med opgaven. Personligt glæder jeg mig rigtig 

meget til at kunne fokusere på nye tiltag og fastholdelse af frivillige 

samt eksisterende velfungerende aktiviteter i en større grad end vi kan 

nu. 

Det kan være svært at finde den rigtig måde at rekruttere frivillige på, 

så har du gode råd til hvordan vi kan nå ud til vores fremtidige frivillige, 

vil jeg rigtig gerne have nogle gode forslag. 

For mit eget vedkommende tør jeg godt dele med jer, hvorfor jeg er 

frivillig i den lokale idrætsforening. Det startede jeg faktisk med i en ret 

ung alder, der hvor jeg er vokset op, hvor jeg var både hjælpetræner og  
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håndboldtræner. Også da jeg gik på gymnasiet var jeg med i udvalg med 

forskellige fokusområder, ligesom jeg har været frivillig på festival i flere 

år. Det er således ikke nyt for mig, at prioritere en del af min tid i noget 

arbejde, der bidrager til fællesskabet. For det er lige netop den følelse 

jeg får, og det der bekræfter for mig, at jeg gør noget rigtigt. Jeg er jo 

ikke i tvivl om, at der nok skulle være nogle andre der gør noget, hvis 

jeg ikke gør. Og det er netop det fede ved fællesskabet – alle bidrag er 

vigtige. Derfor er det super livsbekræftende for mig at føle, at jeg gør en 

forskel. En forskel for et helt samfund. Derudover giver det mig også 

noget erfaring og kompetencer indenfor fx planlægning, overblik og 

strukturering som jeg kan bruge på rigtig mange andre tidspunkter – 

også som mor i en hektisk hverdag. Jeg vil rigtig gerne tage en snak med 

dig, hvis du er i tvivl om frivillighed er noget for dig, så du føler dig 

klædt på inden du tager stilling. Send mig en mail, så kan vi aftale nær-

mere. 

Vi ses også i Dagli’Brugsen. 

 

Glade hilsner fra Charlotte 

NYT FRA HUIF 
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NYT FRA HUIF 

Hovborg UIF afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag den 28. februar 2023 klokken 19, 

i Aktivitetshuset, Hovborg. 
 

Dagsorden iflg. Vedtægter 
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Aflæggelse af beretninger fra udvalgene 

3. Fremlæggelse af årsregnskab  

4. Indkomne forslag  

  NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til for 

  manden senest 21. februar 2023 

5. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensæt-

ning  

6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer  

 På valg er: Nella Rinzema Benedictus  

  Tore Moesgaard Nielsen 

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget  

  (pt. Thomas Matthesen & Tina Jønsson)  

8. Valg af revisor  

  På valg er:  Dorthe Hansen  

9. Valg af revisorsuppleant  

  (pt. Karin Kamp) 

10. Eventuelt 

Vel mødt HUIF 
 

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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HUSET & VENNEFORENINGEN 
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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  Hovborg Lokalarkiv inviterer til  hyggeaften  

  torsdag den 16. marts kl. 19.00  

  i arkivet (i den gamle skolebygning.) 
 

Thomas Peter Thøgersen vil fortælle om Hovborg, som han 

husker den fra sin barndom og ungdom, om hans forældres 

opstart af glasfiberfabrikken og udviklingen til Dano Mast, 

som vi kender den i dag.  
 

Hvilke virksomheder var der tidligere i området mellem Hø-

llundvej og Krøgebækvej, og hvem boede der? 
 

Der er lagt op til en hyggelig aften med billeder, anekdoter og 

fakta.  
 

Kaffe / entré:  25 kr. 
 

Har du evt. billeder fra området er vi meget interesserede i at 

låne / kopiere dem. 

                                                           Hovborg Lokalarkiv 
 

 

 

LOKALARKIVET 

 

Krøgebækvej 2 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 

Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 16.30, 

i personalerummet på Holmeåskolen, Hovborgvej 1, Lindknud. 
 

Dagsorden 

• Valg af dirigent og referent 

• Beretning ved Anja Mølholm Ramsgaard 

• Regnskab ved Kurt Vad 

• Valg til bestyrelsen, på valg er: 

 Christina Rasmussen 

 Anja Mølholm Ramsgaard 

 Kurt Vad 

• 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 delta-

ge med stemmeret på generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen består af 

Formand:  Anja Mølholm Ramsgaard,  22667288, anjamhanen84@hotmail.com 

Kasserer:  Kurt Vad,  30301401, kurtvad@hotmail.com 

Medlemmer: Elisabeth Rasmussen, Christina Rasmussen og Kristine Konst-

mann.  

Suppleanter: Aase Gjødesen, Bolette Olesen og Dorthe Matthesen.  
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Generalforsamling 
 

Hovborg Borgerforening afholder ordinær generalforsamling mandag 
den 20. marts 2023 Kl. 19.00 på Hovborg Kro.  

Dagsorden er ifølge lovene, og forslag skal være foreningen i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen.  
 

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 
 

Fornyelse eller nytegning af medlemskab kan ske ved indbetaling af kr. 
100,- pr. husstand eller Kr. 50,- for enkeltpersoner på MobilePay 741111 
eller konto.: 6233 0750033113 
 

E-mail til Bestyrelsen.: tptbillund@gmail.com eller jj@hovborg-kro.dk 
 

BORGERFORENINGEN 

mailto:tptbillund@gmail.com
mailto:jj@hovborg-kro.dk
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 
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Kirkebogsførende sognepræst: 
Dorte Kirkegaard 
Lindknud-Hovborg pastorat 
Favrskovvej 9, Lindknud 
6650 Brørup 
Tlf. 75388031 og 21467831 
Mandag er fridag 
E-mail: doki@km.dk 
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m. 
skal ske til den kirkebogsførende sognepræst.  
 
****************** 
Graver: 
Mogens Frisgaard, Graverkontoret: 
Tlf.: 75 39 69 29, Mobil: 21 28 03 56 
Fridag: Onsdag 

Kirkebil 
 

For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjene-
ster i Hovborg Kirke. 
 
Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg Kirke, kan kirkebilen 
benyttes til pastoratets anden kirke, Lindknud Kirke. 

 
Kirkebilen bestilles ved henvendelse til:  
Bække Taxa og Turist 
Tlf. 42110500 
Senest fredag kl. 12.00 før den pågældende 
søndag. 
 

Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

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

HOVBORG KIRKE 

1. Musikgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker. 

2. Vi henviser til Folding Kirke 2. påskedag, hvor Sidsel Keibel Blom har 

gudstjeneste kl. 10.30. 

* Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 

DK: Dorte Kirkegaard 
SB: Sidsel Keibel Blom 
IB: Inge Klarlund Bach 
 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i guds-
tjenesteplanen annonceres på: www.lindknud-
hovborg-kirker.dk  
 
 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

5-3-23 2. s. i fasten   9.00 DK 

12-3-23 3. s. i fasten 9.00 DK   

19-3-23 Midfaste   10.30 SB 

26-3-23 Mariæ bebudelses 
dag 

10.30 DK* 
Musikgudstje-

neste1 

  

2-4-23 Palmesøndag   10.30 DK 

6-4-23 Skærtorsdag 16.00 DK 19.00 DK 

7-4-23 Langfredag 9.00 DK   

9-4-23 Påskedag 10.30 DK 9.00 DK 

10-4-23 Anden påskedag 2 2 

16-4-23 1. s. e. påske   10.30 IB 

23-4-23 2. s. e. påske 9.00 DK   

30-4-23 3. s. e. påske   9.00 DK 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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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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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri 

v/ Bjarne K. Bech 

Høllundvej 9 

6682 Hovborg 

mobil: 21 46 31 51 
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HALLØJWEEKEND 

Halløjweekend for børn og unge 
 
Sæt kryds i kalenderen, for der er Halløjweekend fra fredag den 31. 
marts kl. 14.00 til lørdag den 1. april kl. 9.00. 
 
Se mere information på hovborg.net og på invitation som deles ud til 
eleverne på Holmeå Børnecenter. 
 
Ved spørgsmål, så ring til Dorthe Matthesen på 2945 3875. 
Vi håber, vi ses til halløjweekend.  
 

LGU, HUIF & Støtteforening for Holmeå Børnecenter 
 

http://hovborg.net/
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

HUIF Præmiespil 2023 
 
Nu har vores præmiespils sælgere været rundt. 
 
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2023. 
 
Hvis der skulle være nogen, der ikke har nået at købe et lod.  
Kan man henvende sig hos Mogens tlf.: 60 95 94 80 
 
Tusind tak til vores præmiespil sælgere, uden jer var der ikke noget 
præmiespil i HUIF. 
 
Tak til alle der har købt et lod, til HUIF´s præmiespil 2023. 
 
HUIF´s præmiespilsudvalg  ønsker alle held og lykke 

 
Else Gjerlevsen, Theodor Starup  

& Mogens Nielsen 

PRÆMIESPIL 
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HUSK alle arrangementer kan ses på 

www.hovborg.net 

 

Tjek også 

facebook.com/HovborgUIF 

http://www.hovborg.net
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Sådan ser byggegrundene ud pt. 

Samværsdage på Bøgevang, Brugergruppen 
75388009/20433787 
 

Onsdag den 1. marts kl. 12.00 
Spis-sammen-dag 
Vi spiser sammen, snakker og hygger os. 
Tilmelding senest mandag den 27. februar. Pris 75 kr. 
 

Onsdag den 8. marts kl. 13.30 – 16.00. 
Filmdag 
Se opslag på Bøgevang ugen før. 
 

Onsdag den 15. marts kl. 13.15 – 16.45  
Slotte for idioter. 
Vi  besøger Vejle Kulturmuseum. En udstilling om omsorg og behandling 
af dem, der ikke passede til samfundets normer. I Brejning ligger en 
storslået bygning med høje spir og parkanlæg. Men hvordan var det at 
være her, da der var åndssvageanstalt fra 1899-1990? Hvem blev sendt 
herhen og hvordan blev de behandlet? 
Tilmelding senest mandag den 13. marts 
Pris: 110 kr. for entre, kørsel og kaffe. 
 

Onsdag den 22. marts kl. 14.00 – 16.00 
Verdens største flygtningelejr i Bangladesh. 
Charlotte Roth fra Gram er frivillig i Røde Kors. Hun har besøgt Bangla-
desh og set, hvilke projekter Røde Kors arbejder med her. Charlotte for-
tæller i ord og billeder om 
denne oplevelse med ho-
vedvægt  på besøget i ver-
dens største flygtningelejr, 
der ligger i Bangladesh.  
 

 
 
 

BØGEVANG 
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Onsdag den 29. marts kl. 14.00 – 16.00. 
Spilledag. 
 
Onsdag den 5. april kl. 14.00 – 16.00 
Påskehygge og solæg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING for Brugergruppen Bøgevang. 
Vi holder generalforsamling onsdag den 26. april. 
Dagsorden ifølge vedtægter i næste blad. 

BØGEVANG 

 HUSK 

Generalforsamling 
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PRÆMIESPIL 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

28.02.23 Kl. 19.00 HUIF afholder generalforsamling, i HUSET 
28.02.23 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud kirke 
02.03.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.03.23 Kl. 19.00 Hygge aften i Lokal Arkivet 
20.03.23 Kl. 19.00 Generalforsamling Borgerfor. på Hovborg Kro 
23.03.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
28.03.23 Kl. 19.00 Koncert i Lindknud Kirke med Janne Mark 
14.04.23 Kl. 14.00 Arbejdsdag samt generalforsamling i HUSET 
25.04.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
27.04.23 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud kirke 
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg Kirke 
23.05.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.08.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
14.08.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
12.10.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.11.23 Kl. 17 - 19 menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
 
 

For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivi-
tetskalenderen meddelt til  Randi Boisen tlf.: 40 21 64 61, se evt. mailadresse 
andetsteds i bladet. 
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INDLEVERINGSFRISTER 
 
 Torsdag d. 16. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 20. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 18. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 20. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 17. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 21. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 19. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 16. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 
 
 

Der henstilles venligt men bestemt,  
til at datoen overholdes !! 

 

Kan man ikke overholde deadline, bedes man kontakte redaktionen,  
på telefon, INDEN deadline. 

Priser for takke- og engangsannoncer i HUIF bladet. 

150,00 kr. for ¼ side 

250,00 kr. for ½ side 

400,00 kr. for 1 side 

Disse annoncer har samme dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 
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