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Snoren klippes til den nye cykelsti, i
forbindelse med Hovborg Landsbyfestival.( Foto: Tonny Larsen )
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NYT FRA HUIF
En sommerperiode er igen på vej mod sin afslutning, og snart er vi i
gang med efteråret. Vi kan se tilbage på en sommer med masser af solskin og høje temperaturer. For mange kommer regnen efterhånden
meget belejligt, for andre har den været knap så savnet. Vi har kunne
nyde en fantastisk sommerfest, udendørs motion, som f.eks. cykling,
fodbold og kroket, i ganske fint solskin i løbet af hele sommeren. Vi har
også igen i år hjulpet Vorbasse marked og byfesten i Lindknud. Der har
selvfølgelig også været en masse frivillige til vores egen byfest, der skal
lyde et stort tak til alle der har hjulpet i løbet af sommeren.
Med sommerens afslutning, starter også vinterens aktiviteter. Der er
både nye tilbud, og tilbud som i kender. Så der skulle være rig mulighed
for at deltage i aktiviteter for alle. Se andetsteds i bladet og på Hovborg.net.

HURLUMHEJWEEKEND
Inden længe starter planlægningen af årets Hurlumhejweekend i Hovborg, HUIF er arrangører sammen med LGU og Støtteforeningen. Hjælpere kan der altid bruges, så hold Jer endelig ikke tilbage hvis I vil give
en hånd i weekenden eller med planlægningen. Kontaktperson er Dorthe N. Matthesen på tlf. 29453875 eller dorthematthesen@gmail.com.
SOMMERFESTEN
Sommerfesten er endnu ikke gjort helt op, vigtigst er det dog også, at
der er plads til alle, unge som ældre, og det synes jeg bestemt at byfestudvalget lykkedes med.
I den kommende periode vil vi komme til at arbejde med næste års byfest, og som altid, vil vi gerne høre fra dem som kunne være interesseret i at udvikle og planlægge byfesten. Se kontaktoplysning til byfestudvalget i starten af bladet.
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NYT FRA HUIF
STØTTE
Som en lille påmindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at man stadig
kan få et nummereret OK kort, så du støtter HUIF når du tanker udenbys.
I forbindelse med sponsoraftalen med Sparekassen Kronjylland, støtter
man foreningen hvis man flytter sine aktiviteter fra en anden bank til
Sparekassen Kronjylland, så husk at nævn støtten ved et skifte i banken,
på den måde er du uden omkostninger med til at støtte foreningen.
Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme af
med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen.
De mange sponsorer, er sammen med de mange frivillige med til at sikre gode aktiviteter til billige kontingenter, for alle brugere.
Thomas Nørager Matthesen.

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK
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VESTERGADE 7 | 7200 GRINDSTED | 7535 3538
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LOKALRÅDET

HOVBORG

Status fra lokalrådet.
Sommerferien er slut og lokalrådet er trukket i arbejdstøjet. Vi har haft
vores månedlige møde her i starten af august. Man kan læse referat fra
mødet på www.Hovborg.net under lokalrådet.
Der sker mange spændende ting i og omkring Hovborg. Ny bro, ny cykelsti, ny tilflyttere, ny Hovborgere bliver født, ny brugsuddeler og der
er mange nye turister der har besøgt Hovborg denne sommer. Når
dette skriv kommer i HUIF nyt, håber lokalrådet at landsbyfestival gruppen har haft en rigtig god landsbyfestival, hvor man har lavet introen til
kartoffelfestivalen, der i løbet de kommende år skal trække tusinder af
gæster til Hovborg. Super spændende idé at følge.
Der er flere gode folk involveret i Hærvejsklynge samarbejdet. Et projekt der skal samle de 5 landsbyer i Klyngen til et stærkt samarbejde,
hvor vi supplerer hinanden godt. Det har allerede givet pote i forhold til
søgning af fondsmidler. 250.000 kr. til udvikling af de mange gode ideer
erhverv, borgere m.m. er kommet med. Skulle man have lyst til at bidrage eller gøre en indsats, så sig endelig til. Man kan læse om Hærvejsklyngen på nettet.
Lokalrådet har afsat den 6. november til fællesspisning og årsmøde i
lokalrådet. Vi mangler en gruppe personer der kunne tænke sig at lave
maden. Vi skaffer madvarerne efter de ønsker til menu, der kommer
frem, så håber vi der nogle der har lyst til at lave maden. Kontakt lokalrådet for interesse.
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Industrivej 3 - 6752 Glejbjerg Tlf. 7519 8444
www.holm-jensen.dk - kontor@holm-jensen.dk
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Dagli´ Brugsen vil gerne sige tak for den store opbakning der var til vores Grill arrangement i forbindelse med Hovborg Landsbyfestival. Det
var super dejlig at se ca. 300 mennesker samlet på P-pladsen til nogle
rigtige hyggelige timer, med rigtig god musik.

Samtidig vil bestyrelsen endnu en gang byde vores nye uddeler Heino
hjertelig velkommen.
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IDRÆT OM DAGEN
Idræt om dagen starter torsdag d. 13 sep. kl. 9,30.
Vi starter med gymnastik, derefter kaffebord og fællessang, så
slutter vi af med forskellige spil.
Vi håber at se rigtig mange i år igen, meget gerne nye deltagere, det
er noget alle kan være med til.
Håber vi ses.
Hilsen Udvalget.

BADMINTON
HUIF Seniorbadminton 2018/2019 i
”Huset” i Hovborg
Der er banetider: Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00 og Tirsdage:
19.00-20.00
Hvis tiderne ikke passer jer, så prøv at give et kald til
Tina Jensen på tlf: 30 25 61 49, så er der måske mulighed for at finde en anden tid.
Hvis du gerne vil spille, men mangler en makker, så
ring gerne, så prøver vi, om vi kan finde en eller flere
du kan spille med.
Man lejer en bane for 1 time pr. uge, og prisen er 1000 kr. for hele sæsonen.
Tilmelding og betaling sker på HUIF Klubmodul (http://
www.hovborguif.klub-modul.dk)
Under ”BANELEJE” -> ”Hallen - ved Huset/Badminton Bane 1-3”
Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret med navn og fødselsdato i
klubmodul.
Der kan spilles fra man har betalt på klubmodul og til og med uge 18 i
2019
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Torsdag d. 20. september skal vi på tur til
Voddersminde Gårdbutik ved Holsted.
Vi har bestilt aftensmaden på Voddersminde – og skal også rundt at se og høre
om gårdbutikken med bl.a. oste, specialøl m.m.
Vi har valgt aftenens menu, som er: Dansk bøf m. løg, rødbeder, sovs og kartofler + hjemmelavet isdessert.

Prisen for denne aften er 135 kr pr person incl. kørsel fra Hovborg og retur.
Vi mødes på Brugsens p-plads kl. 17.30 – og kører samlet der over i private
biler.

Der er plads til max. 25 personer denne aften – så det er først til mølle.
TILMELDING SKAL SKE SENEST D. 16. SEPTEMBER
Ved indbetaling på Mobile Pay tlf. 21396077 (husk at skrive navn på indbetaler) eller overførsel til kontonummer 6233-0750033490.
Har du ikke mulighed for at indbetale på en af de to muligheder, så henvend
dig til Hanne Fogh-Madsen på tlf. 61548238.
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Løsningen ligger i luften
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Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 besøger vi
Hobbybiksen i Agerbæk.

Vi skal besøge en butik, der handler med garn og mange andre hobbyartikler.
Vi skal også høre lidt om butikken og får kaffe og kage der ovre.
Vi mødes ved Brugsens p-plads kl. 18.30 og kører samlet derover i private biler.
Prisen for denne aften incl. kaffe, kage og kørsel fra Hovborg og retur
er:
Medlemmer:
Ikke – medlemmer

25 kr.
45 kr.

TILMELDING SENEST DEN TIL 3. OKTOBER TIL
Hanne Fogh-Madsen
tlf. 61548238
Jytte Pedersen
tlf. 40337754
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NYT FRA HUIF
Nu kan du også støtte HUIF med dit Dankort. Det er supernemt, og OK betaler sponsorbeløbet. Hent OK’s Tank & Betalapp, og tilføj dit Dankort i appen. Så støtter du HUIF med 5
øre/liter, hver gang du tanker bilen.
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Hovborg Tømrer- og Maskinsnedkeri
v/ Bjarne K. Bech
Høllundvej 9
6682 Hovborg
mobil: 21 46 31 51

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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HOVBORG KIRKE
Sognepræst:
Helle Nørby Jensen
(Kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)
Lindknud-Hovborg Pastorat
Faurskovvej 9, Lindknud
6650 Brørup
Tlf: 75 38 80 31
Email: henj@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

Kirkedag

Hovborg kirke

Lindknud kirke

2. sept.

14.s.e. Trin

10.30 HN

3. sept.

Mandag

19.00 HN1

9. sept.

15.s.e. Trin

10.30 KFM

16. sept.

16.s.e. Trin

23. sept.

17.s.e. Trin

27. sept.

Torsdag

19.00 HN2 *

30. sept.

18.s.e. Trin

10.30 HN3 *

7. okt.

19.s.e. Trin

14.00 BLH5 *

9.00 HN
10.30 HN
19.00 HN4 *

HN: Helle Nørby
KFM: Knud Fensteen-Madsen
BLH: Forhenværende Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen
*
Kirkekoret deltager
1 Forklaringsgudstjeneste – se omtale i bladet
2 Denne aftengudstjeneste indleder det årlige orienteringsmøde ved
Hovborg menighedsråd (se nærmere omtale i bladet)
3 Familie-høstgudstjeneste
4 Høstgudstjeneste
5 Gudstjenesten indleder Efterårsmødet
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenestelisten annonceres på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Helle Nørby

Maria Norby
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HOVBORG KIRKE
Forklaringsgudstjeneste
Vinterens konfirmander indleder igen i år deres konfirmationsforberedelse med en særlig forklaringsgudstjeneste. Denne gudstjeneste er
dog på ingen måde forbeholdt konfirmanderne og deres forældre, men
er tværtimod for alle, som er lidt nysgerrige på gudstjenestens særlige
sprog, og som godt kunne tænke sig at knække koderne for en ganske
almindelig søndags højmesse.
Forklaringsgudstjenesterne afholdes i Lindknud kirke mandag den 3.
september kl. 19.00, og vil forløbe i en vekslen mellem traditionel gudstjeneste og pauser med uddybende forklaringer.

Hippier, rødstrømper og et meget omtalt oprør
For 50 år siden da ungdomsoprøret var på sit højeste, så alt meget anderledes ud. Derfor vil vi med årets sogneeftermiddag med musik og
ord forsøge at genskabe stemningen fra år 1968 og se tilbage til oprøret
i bagklogskabens lys.
På gensyn i Lindknud konfirmandstue mandag den 17. september kl.
14.00.

Årets høstgudstjenester
Efter en varm sommer er store dele af årets høst allerede kommet godt
i lade, og selvom det tørre vejr ikke har gjort arbejdet nemt for landmændene, så er det nu blevet tid til at vi med tak og sang skal fejre høsten i vore kirker. Det sker søndag den 30. september i både Hovborg
og Lindknud kirke. Ligesom sidste år vil gudstjenesten i Hovborg kirke kl.
10.30 være en familiegudstjeneste, hvor de lokale spejdere deltager,
ligesom denne høstgudstjeneste også vil afrunde efterårets skole-kirkesamarbejde for 3. klasse på Holmeå Børnecenter.
Ved begge høstgudstjenester medvirker kirkens kor og der vil være indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og deres arbejde med at bekæmpe
fattigdom og sult – Ikke mindst i de alt for mange steder rundt omkring i
verden, der er hærget af krig og ødelæggelser.
Helle Nørby
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HOVBORG KIRKE
Hovborg menighedsråd inviterer til

Musisk gudstjeneste, hygge og orientering
torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00
Vi starter i kirken kl. 19.00 med en musisk gudstjeneste hvor koret
medvirker.
Derefter tager vi op i Huset, hvor menighedsrådet vil orientere om
dets arbejde det sidste år og fortælle om planerne for de kommende
år. Og vi håber selvfølgelig, at I vil give jeres mening til kende, så vi
kan afstemme mål og forventninger. Og vi er meget interesserede i
ideer til nye aktiviteter og nye ideer til ældre aktiviteter.
Menighedsrådet trakterer med ost og rødvin
Vi håber, du vil sætte aftenen af til en forhåbentlig hyggelig og givtig
aften.
Venlig hilsen
Hovborg menighedsråd

Efterårsmøde
Søndag den 7. oktober 2018 er datoen for menighederne i Lindknud
og Hovborgs årlige efterårsmøde. Mødet indledes med en gudstjeneste i Hovborg kirke ved forhenværende korshærschef Bjarne Lenau
Henriksen kl. 14.00. Efterfølgende vil der på Hovborg kro være kaffe
og foredrag ved Bjarne Lenau Henriksen, der vil tale ud fra overskriften: ”Livskvalitet på afmagtens vilkår”.
Bjarne Lenau Henriksen har arbejdet det meste af sit liv i Kirkens Korshær, heraf de sidste 25 år som Korshærens chef. Som pensionist arbejder han i dag frivilligt som ulønnet præst i Horserød Fængsel. Et langt
liv blandt udsatte, indsatte og marginaliserede mennesker medfører
overvejelser om, hvordan man som hjælper møder mennesker med
indlevelse, respekt og anerkendelse. Hjemløshed, psykisk sygdom,
misbrug og kriminalitet forhindrer ikke, at der opstår et værdigt møde
med det nødstedte menneske. Foredraget rummer tanker om sjælesorg, menneskesyn, solidaritet og fællesskab. Håbet er den røde tråd i
arbejdet og samværet med mennesker, der ligner håbløsheden, men
ikke er håbløse!
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HOVBORG KIRKE

Babysalmesang
Få salmerne ind med modermælken..
Babysalmesang er et tilbud til alle
babyer i alderen 2 – 12 måneder
og deres forældre.
Allerede som spæde, reagerer babyer på sang, musik og bevægelse.
Salmer og deres ’bløde’ melodilinier og udtryk har vist sig at have en
speciel positiv indvirkning på de små børn. Kombinerer man dette
med kirkerummets ro og akustik, kan babysalmesang være med til at
udvikle børnenes sanser, sprog og følelsesliv. Samtidig kommer forældre rigtig tæt på deres barn og lærer salmerne undervejs, så de kan
synge dem ved sengekanten eller bare, når de har lyst.

Til babysalmesang synger vi både kendte og mindre kendte sange og
salmer, leger sanglege og siger rim og remser, ligesom vi undervejs
også vil bruge rekvisitter som sæbebobler, farvestrålende tørklæder,
klokker og balloner.
Babysalmesangen foregår i foråret i både Lindknud og Hovborg kirker,
og det kræver ingen forudsætninger at deltage ud over lysten til at
være med. Første gang bliver mandag den 10. september kl. 9.30,
hvor vi synger i kirken 30-40 minutter, hvorefter der er kaffe og lidt
brød. Kirken vil være opvarmet, men medbring en dyne eller et tæppe, som barnet kan ligge på. Efterfølgende vil der være babysalmesang på følgende datoer: 24. september – 8. oktober – 22. oktober –
5. november – 19. november.
Babysalmesangen ledes af kirkesanger Majbritt Skovbjerg, der gerne
besvarer eventuelle spørgsmål og tager imod tilmeldinger på majbrittskovbjerg@hotmail.com eller telefon 53 32 39 00.
På gensyn, menighedsrådene ved Lindknud og Hovborg kirker.
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HOVBORG KIRKE
Kommende musikarrangementer i
Lindknud og Hovborg Kirker:
Koncerter:
Mandag d. 8. oktober kl. 19.30:
Koncert med Bothways (Hovborg)
Lørdag d. 3. november 2018 kl. 16.00:
Koncert med Stakkels Far (Lindknud)
Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 19.30:
Kirkekorets julekoncert (Hovborg)
Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.30:
Kirkekorets julekoncert (Lindknud)
Sangstafetter i Hovborg Kirke, kl. 19.30:
Torsdag d. 25. oktober:
Edith Hansen og Else Christensen har valgt
aftenens sange.

Koncert mandag den 8. okt. 2018 i Hovborg kirke.
Kl. 19. 30 - Fri entré.

BOTHWAYS fortolker både egne og andres numre i stearinlysenes skær.
Repertoiret er stærke og varme sange til en stemningsfuld kirkekoncert
med lidt humor undervejs... Gruppen består af 2 sangerinder Pia Kamp
Brincker og Christina Bering Larsen samt
Lene Bordorff på piano. Pigerne ledsages af
emeritus læge Gunnar Krog på cello.

BOTHWAYS
De stille balladers ”trio”

Bering, Bordorff & Brincker
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KUNSTFORENING
Efterårsprogram 2018
I Holmeå Kunstforening
Følg os på facebook og vores hjemmeside: www.holmeaakunstforening.dk

Raku ler-kursus 1, voksne – Fuldt booket
På dette kursus arbejder vi med ler. Raku-brænding er en gammel japansk brændings-teknik, som består af flere processer, hvor der modelleres, brændes, afkøles og afvaskes.
Ved RAKU brænding får man helt unikke resultater og man ved aldrig
helt, hvordan farverne ender med at blive. Så her er et vist element af
spænding og overraskelser. Kurset foregår over 2 gange.
1. dag. Lertingene laves. Skåle, fade, figurer, osv. Her er der mulighed for
at modellere, plade teknik eller udrulning.
2. dag glaseres og dekoreres lertingene for derefter at blive brændt
udenfor i RAKU tønder. Når tingene er brændt og har været i savsmuld,
skal de skrubbes rene for sod, og det færdige resultat kan beundres.

Tidspunkt: Fredage d. 24. august og 7. september kl. 16.00 – 21.00.
Pris: 440 kr. for medlemmer / 550 kr. for ikke-medlemmer. Derudover
skal materialer købes på kurset. (40 kr./kg ler alt inkl.).
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
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KUNSTFORENING
Raku ler-kursus 2, voksne
På dette kursus arbejder vi med ler. Raku-brænding er en gammel japansk brændings-teknik, som består af flere processer, hvor der modelleres, brændes, afkøles og afvaskes. Ved RAKU brænding får man helt
unikke resultater og man ved aldrig helt, hvordan farverne ender med
at blive. Så her er et vist element af spænding og overraskelser. Kurset
foregår over 2 gange.
1. dag. Lertingene laves. Skåle, fade, figurer, osv.
2. dag glaseres og dekoreres lertingene for derefter at blive brændt
udenfor i RAKU tønder. Når tingene er brændt og har været i savsmuld,
skal de skrubbes rene for sod, og det færdige resultat kan beundres.
Tidspunkt: Lørdage d. 25. august og 8. september kl. 09.30 – 14.30.
Pris: 440 kr. for medlemmer / 550 kr. for
ikke-medlemmer. Derudover skal materialer
købes på kurset. (40 kr./kg ler alt inkl.).
Underviser: Billedkunstlærer Anita Nielsen
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe
Tilmelding: http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/. Senest fredag d. 17. august.
Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com

Paverpool
Paverpol er en skulpturlim, som er utrolig sjov og inspirerende at arbejde med. Paverpol bliver hårdt, når den er
tørret efter et par dage, så figurerne kan stå både inde
og ude i alt slags vejr.
Første aften laver vi “skeletterne” til skulpturene. Sidste
aften maler vi dem.
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KUNSTFORENING
Dato: Torsdag d. 13. og 20. september
Tidspunkt: kl. 19.00 - 21.00
Underviser: Lis Werenberg fra Katbølgaard. Spørgsmål kan rettes til Lis
på mail: lis@katboelgaard.dk
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-medlemmer. Materialet Paverpol 500 g til kr. 120,- pr. pers. tilkøbes på kurset.

Tilmelding: Senest 1. september på http://holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/. Kurset gennemføres v. min. 6 deltagere. Spørgsmål til
tilmelding kan ske til jane-lorenzen@jubii.dk
Medbring: Maler tape, alm. staniol, bonzaitråd/ el. blomster tråd, styropor kugler og forskellige stoftyper (medbringes af Lis), patenering,
hobbykniv, engangshansker, spand, store poser, røre- og modelleringspinde, ridsegrej, gammelt tøj/forklæde, (da det ikke kan gå af igen).

Porcelænssmykker
Lav dine egne porcelænssmykker!
På 1. kursus dag laver vi forskellige smykker/ophæng ud af porcelænsler. Du har
mulighed for at designe dine helt egne
personlige smykker eller ophæng.
På 2. kursusdag glaseres smykkerne. Derefter færdigbrændes de og er klar til
montering.
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KUNSTFORENING
Dato: Onsdag d. 24. og 31. oktober
Tidspunkt: kl. 18.30 – 21.00
Underviser: Britta Weinhöfer
Pris: 300 kr. for medlemmer og 360 kr. ikke-medlemmer.
Tilmelding: fredag d. 15. oktober på http://holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/.
Henvendelse vedr. kursus skal ske til jane-lorenzen@jubii.dk

Børne raku-ler kursus
På dette ler kursus kan børnene være med. Kurset foregår over 2 gange,
hvor der laves forskellige figurer, skåle, fabeldyr m.m. Kurset er for 1-2
børn pr. voksen (forældre eller bedsteforældre. Den voksne må også
gerne lave ler, men fokus er mest på at hjælpe børnene.
1. dag: Lertingene laves og stilles til tørring. De brændes efterfølgende.
2. dag: Tingene glaseres og dekoreres, hvorefter de brændes udenfor og
lægges i savsmuld. Til sidst skrubbes tingene rene for sod og det færdige
resultat kan beundres og tages med hjem.
Dato: lørdage d. 22. september og 6. oktober
Tidspunkt: kl. 9.30 – 12.30
Underviser: Billedkunstlærer Anita Moesgaard Nielsen

Pris: Medlemmer 350 kr / ikke-medlemmer
420 kr. (Prisen gælder for 1 voksen med 1-2
børn). (+ 40 kr/kg ler alt inkl. som betales på dagen).
Medbring: Mad og drikke, varm tøj, skurepulver og skuresvampe (2.
dag)
Tilmelding på http://holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest d. 18. september. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com
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Ekstra RAKU brændedag
For erfarne RAKU deltagere tilbyder vi en ekstra brændedag, hvis man
har lerting, som er lavet hjemme.
Lertingene skal afleveres lørdag d. 22. september til Anita i kunstforeningen mellem kl. 10.00- 13.00.
Dato: lørdag d. 6. oktober
Tidspunkt: kl. 12.30 -17.30
Underviser: Billedkunstlærer Anita Moesgaard Nielsen
Pris: Medlemmer 320 kr. / ikke-medlemmer
400 kr. + materialeforbrug på 40 kr/kg ler.
Tilmelding på http://
holmeaakunstforening.dk/tilmelding-2/.
Senest d. 28. september. Max 8 deltagere.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til anitamnielsen@gmail.com

Vinterdekorationer
Vinteren og julen står for døren og vi kan pynte op med fine dekorationer til inde og ude. Du vil på disse kursusdage lære at binde flotte kranse
og dekorationer til ophæng, stuen, kirkegårde m.m. Blomsterbinder Tina
Nielsen fra BLOMSTEN Skovlund vil disse dage give deltagerne nye ideer
og fif og lære fra sig af hendes mange teknikker.
Der arbejdes med naturens smukke materialer,både fra haven og skove
n kombineret med julens varme farver. Der vil blive vist 3 ting hver
aften, men I kan også arbejde på frihånd.
1.aften: Dørpynt/jul i potter/kirkegårdskranse
2. aften: Adventskranse/kalenderlysdekoration
3. aften: juledekoration/borddekoration m. friskeblomster
Der bliver mailet materialeliste ud til deltagerne inden, og underviser vil
også have nogle materialer med til salg. Der er plads til både begyndere
og øvede.
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Dato: Tirsdage d. 30. oktober, 27. november, 18. december
Tidspunkt: kl. 18.30 – 21.30
Underviser: Blomsterbinder Tina Nielsen
Pris: Medlemmer 300 kr. / ikkemedlemmer 360 kr.
Tilmelding Senest d. 23.oktober. Max 8
deltagere på
http://holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/.
Henvendelse vedr. dette kursus skal ske til Marianne Thomsen:
m.holmthomsen@gmail.com

Maler kursus
Collagekurset henvender sig til alle som har lyst til at udforske en anden
måde at skabe sjove perspektiver og kompositioner på. Lade minder og
historier fra rejser og fester blive foreviget eller skabe fra fantasiens
vidunderlige univers. Collagens verden har uendelige muligheder.
Dato: Fredage d. 9. og 23. november
Tidspunkt: kl. 16.30 – 21.30
Underviser: Billedkunstner Anne Mette Hoier Nielsen
Pris: Medlemmer 840 kr. / ikke-medlemmer 1050 kr.

Tilmelding Senest d. 1. november. Max 8 deltagere
på:
http://
holmeaakunstforening.dk/
tilmelding-2/.
Henvendelse vedr. dette
kursus skal ske til Anita M.
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KUNSTFORENING
Generelt
Adresse: Holmeå Kunstforening, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Bestyrelsen:
Formand:
Mail:

Anita Moesgaard Nielsen
anitamnielsen@gmail.com

Næstformand: Jane Ravn Lorenzen
Mail:
jane-lorenzen@jubii.dk

Tlf.: 21 49 39 14
Tlf.: 40 51 38 83

Karin Gahner Holm
karingahner@icloud.com

Tlf. 61 44 70 71

Hanne Ernst
hanneernst1@yahoo.dk

Tlf.: 30 22 29 15

Tage Brøgger
fambroegger@gmail.com

Tlf.: 26 47 10 26

Birthe Pedersen
birthe-pedersen@live.dk

Tlf. 21 69 07 84

Marianne Thomsen
m.thomsen@gmail.com
Søren Brandbyge
Tlf. 29 22 87 82
soeren.brandbyge@lego.com
Kassere:
Mail:

Majken Egebak
m.egebak@gmail.com

Tlf.: 23 44 33 80

HUSK alle arrangementer kan ses på
www.hovborg.net
Tjek også
facebook.com/HovborgUIF
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BØGEVANG
Samværsdage på Bøgevang august 2018
Onsdag den 29. august kl. 13.30 – 16.30
OLSENS PARADIS VED VEJRUP. En have i evig forandring. Vi har kaffekurven med og kan så nyde at gå rundt og se de mange fantasifulde afsnit i haven.
Pris 70 kr. for kørsel, indgang og kaffe.
Tilmelding senest mandag den 27. august.
Onsdag den 5. september kl. 13.00 – 16.45
MAGTENS SMYKKER PÅ KOLDINGHUS. Kongelige smykker, medaljer og
ordner udlånt bl. a. af det danske, det svenske og det britiske kongehus.
Det er Koldinghus´ 750 års jubilæumsudstilling. Man skal være opmærksom på, at der er ca. 20 trappetrin op til udstillingen.
Pris 130 kr. for kørsel, entré og vi har kaffekurven med. (Entré til Koldinghus og denne udstilling koster 125 kr., hvis du kommer som enkeltperson)
Tilmelding senest mandag den 3. september.
Brugergruppen 75388009/20433787
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PRÆMIESPIL
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AKTIVITETSKALENDER
12.09.18
13.09.18
20.09.18
27.09.18
03.10.18
08.10.18
11.10.18
25.10.18
02.11.18
03.11.18
04.11.18
06.11.18
13.11.18
30.11.18
04.12.18
06.12.18
25.01.19
20.02.19
17.05.19
19.05.19

Kl. 19.00 Folkedans på Holmeåskolen i Lindknud.
Kl. 09.30 Opstart Idræt om dagen, i HUSET
Kl. 18.00 Tur til Voddersminde, arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 19.00 Orienteringsaften ved Menighedsrådet
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.30 Koncert med BOTHWAYS i Hovborg Kirke
Kl. 19.00 Tur til Hobbybiksen, arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 19.30 Sangstafet i Hovborg Kirke
Kl. 18.00 J-Dag i HUSET - Live musik med orkesteret “Vil du danse”
Kl. 16.00 Koncert med Stakkels Far i Lindknud Kirke
Kl. 18.30 Bankospil i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
Fællesspisning og årsmøde. Arr. Lokalrådet
Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i HUSET
Kl. 19.00 Sang og fortælling Danny Bruuslund & Jes Christensen,
arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Hovborg Kirke
Kl. 19.30 Kirkekorets julekoncert i Lindknud Kirke
Kl. 18.00 Madaften i HUSET, arr.: Husholdningsforeningen
Kl. 18.30 Tur til TV SYD, arr.: Husholdningsforeningen
Konfirmation Lindknud Kirke
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
2018
Torsdag d. 16. aug.
Torsdag d. 20. sept.
Torsdag d. 18. okt.
Torsdag d. 15. nov.

Blad udkommer i uge 35
Blad udkommer i uge 40
Blad udkommer i uge 44
Blad udkommer i uge 48

2019
Torsdag d. 17. jan.
Torsdag d. 14. feb.
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 5
Blad udkommer i uge 9
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.
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