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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Tina Jensen 3025 6149 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

Fitness : Mogens Andersen 2070 7264  

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 17. september 2020 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

Stof til bladet bedes så vidt muligt  
sendt på e-mail til:  

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
 Thomas Matthesen 4160 1134 matthesen@icloud.com  
 Mads Kristensen 6175 4613 
 Charlotte Jacobsen 2810 9399  
 Tina Jønsson 4128 4361  
 

 1. suppleant: 
 Michelle McDonald  2624 2105 
 

Kasserer  
 Elin Schmidt 3112 7599 huif.kasse@gmail.com 

   Nr. 7                   41. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Da kartoffeløllen kom til Hovborg 
på cykelryg. 

mailto:matthesen@icloud.com
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NYT FRA HUIF 

Vi nærmer os også vinterens aktiviteter og trods Corona er vi ved at fin-

de et leje hvor flere af aktiviteterne kan fungere. Så der skulle være rig 

mulighed for at deltage i aktiviteter for alle. Se andetsteds i bladet samt 

den vedlagte aktivitetsfolder, på https://hovborguif.klub-modul.dk og 

på Hovborg.net 

HURLUMHEJWEEKEND 

Normalt afholdes hurlumhej fredag i uge 41, men pga. af Corona afhol-

des der ikke hurlumhej i år. Med alle børn og voksne der normalt delta-

ger, er vi i nærheden af de hundrede personer som forsamlingsforbud-

det tillader, dertil kommer at det er et fysisk arrangement med sports-

aktiviteter. Derfor mener vi at det giver mest mening at springe over i 

år. 

LAN ARRANGEMENT  

I den kommende periode prøver vi igen med et LAN arrangement, sid-

ste arrangement i marts blev aflyst pga. Corona, men vi er klar med et 

nyt arrangement. 

I samarbejde med Hær-

vejsklyngen arrangerer 

HUIF & LGU, LAN arran-

gement i Lindknudhallen. 

Det foregår fra fredag 

den 11. september kl. 16 

til lørdag den 12. septem-

ber kl. 14. 

Tilmelding på: https://

hovborguif.klub-

modul.dk   hvor du også finder mere information om arrangementet. 

https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
file:///C:/Users/Randi/Downloads/hovborg.net
https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
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Arrangementet er for alle børn og unge, dog skal børn un-

der 10 år hentes senest kl. 22 og kan komme igen efter kl. 8 lørdag og 

spille videre igen.  

Ift. Corona tager vi vores forhold ift. hygiejne og afstand imellem borde-

ne samt der er et maks. deltager antal på 50 personer. 

OK 

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 uden-

bys. I efteråret står vi i Brugsen, sammen med OK, den 17. september 

fra kl. 14-18 og den 13. november ligeledes fra kl. 14-18, her er du vel-

kommen til at komme og hører hvad vi bruger pengene til, samt at få et 

OK kort.  

Skrotcontainer findes ved Augustins VVS hvor man både kan komme af 

med jern og aluminium også til gavn for foreningskassen. 

God sensommer. 

Thomas Nørager Matthesen. 

NYT FRA HUIF 
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Så er det igen tid til Lan party det sker denne gang i 
Lindknud hallen fredag den 11/9-20 kl. 16 til lørdag 
den 12/9-20 kl.14. Alle kan deltage, man medbringer 
selv spilleudstyr og på eget ansvar. Børn 
under 10 år skal hentes kl. 22 og kan 
komme igen kl.8 næste dag. Der vil være 
forskellige dyster mod de andre klynge-
byer. Vi glæder os til et hyggeligt døgn 

med jer Prisen er 125 kr. for mad hele døgnet. 
Hvis man skal have snolder, Chips og sodavand skal 
man selv medbringe. Energidrik og alkolhol er ikke til-
ladt.  

Det er vigtigt at børnenes udstyr er ny 
opdateret, ellers “vælter” forbindelsen 
hvis alle skal sidde og opdatere inden de 
kommer i gang.  

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for 

covid 19. Vi glæder os til at se jer   

Ps. Hvis nogle skulle have lyst til at bage en kage eller 
boller til os modtager vi gerne det.  

Tilmelding på: https://hovborguif.klub-modul.dk, til-
melding er meget vigtig da der max må være 50 delta-
gere.    

https://hovborguif.klub-modul.dk/?fbclid=IwAR0eQKQwh7vB5635khuXZ_eDfJOb6O5YydxRxUj5vXipak9XHBi5LQdO1QE
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Vedr. udlejning kontakt: 

Gitte Olsen - Tlf. 30 13 99 56 - mail: gitte@hovborg.net 
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TAK 

Mange tusind tak for opmærksomheden ved  

min konfirmation. 

Jeg havde en utrolig god og uforglemmelig dag. 

Kærlig hilsen 

Felix Munk Stoustrup 

REGNVANDSFRONTEN 

Ifølge den lokale nedbørsmåler, Bjarne Trøjborg, har det indtil 

videre regnet 771 mm i de første 7 måneder af 2020. Hvor af  

158 mm kom i juli måned. 

FOLKEDANS 

Sæsonopstarten er udsat til efter efterårsferien. 
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WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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KARTOFFELFESTIVAL 

KARTOFFELØLLEN KOM RULLENDE TIL HOVBORG 
 

Lørdag d. 22. august kl. 14.40 ankom Kartoffeløllen på cykelryg til 
Hovborg Kro, det var Hovborg Cykelklub som bragte øllen fra Bække 
til Hovborg. 
  

Det gik ikke stille af sig 

da øllen skulle ankom-

me til Hovborg, Vejen 

Garden og en fin for-

samling stod klar med 

trommer, trompeter og 

klapslaver – Benny Jen-

sen fra BJ Agro som er 

en del af styregruppen 

for Vejen Kartoffelfesti-

val i Hovborg som var 

arrangører på begiven-

heden, byd velkommen 

til alle, hvorefter Vejen Garden spillede i 30 min, derefter var der mulig-

hed for at få lille smagsprøver at årets Kartoffeløl 2020, og købe en pøl-

se ved Hovborg Kro. Øl-

len blev bragt til Hov-

borg for at være klar til 

årets Ølsmagning onsdag 

d. 26. august kl. 19.30 på 

Hovborg Kro, det vil væ-

re brygmester af Kar-

toffeløllen Tim Hyldal fra 

Hyldals Bryghus som står 

for Ølsmagning, han vil 

dele smagsprøver ud af 

hans udvalgte øl  
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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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KARTOFFELFESTIVAL 

 

og Kartoffeløllen er selv-

følgelig hovedperson, så 

kom og deltag og få de 

gode historier fra hvor-

dan ølbrygning foregår i 

mikrobryggeri, stil dine 

spørgsmål. 

 

 Vejen Kartoffelfestival i Hovborg vil gerne takke til alle fremmødte og 

frivillige som bakker op om den udvante festival som det blev til i år, 

pga. Covid-19. 
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 STØTTEFOR. FOR HOLMEÅ BØRNECENTER 
Støtteforening for 

Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter 

Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.30 ved Huset, Lindevej i Hovborg. 

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 

Kasserer:  Kurt Vad  3030 1401  kurtvad@hotmail.com 
Medlemmer: Jane Lorenzen, Kim Rehmeier og Anja Mølholm Rams-
gaard 
Suppleant: Brendan Daley 
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BADMINTON 

HUIF Seniorbadminton 2020/2021 
”Huset” i Hovborg 

 

Der er banetider:  

Mandage: 19.00-20.00 og 20.00-21.00  
 

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.  

 

Pris for en bane i 1 time om ugen 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 og med uge 34, og der er  
betalt baneleje på klubmodul.  

 

Spilleperioden er til og med uge 17 i 2021. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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Men også plads til hygge og afstand. 

HOVBORG HUSHOLDNINGSFORENING’S GENERALFORSAMLING. 
EN SMUGLE FORSINKET PGA. COVID19. 

 
 

TORSDAG D. 24. SEPTEMBER 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. sept. 
• Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 Jytte Pedersen (pa  valg) 
 Hedvig Thøgersen (ønsker ikke genvalg) 

• Valg af suppleanter. 
 Ingse Jørgensen (pa  valg)  
 Lene Iversen (pa  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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TENNISBANEN 
Hovborg UIF tilbyder brug af tennisbanen på dagsbasis, eller som kon-
tingent. 
 

Det koster 30 kr at bruge banen i én time hvis man ikke er medlem i for-
vejen. Ved betaling for én time overføres på mobilepay til 90799 Hov-
borgUIF. Skriv tennis i emnefeltet.  
 

Et medlemskab koster 200kr. og kan købes på: https://hovborguif.klub-
modul.dk  
 

Banen er med kunstgræs og der må derfor spilles tennis hele året rundt 
hvis vejret tillader det. Medlemskabet gælder fra april og derfra 1 år. 
Der kan ikke købes medlemskab for mindre end ét år af gangen.  
 

Vi har ingen online booking, men til gængæld er det meget billigt at 
bruge banen.  
 

Kontaktperson: Thomas Nørager Matthesen tlf.: 4160 1134 
 

Banen ligger her: 

TENNIS 

TENNISBANEN 

HUSET HOVBORG 

https://hovborguif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://hovborguif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
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Formandens klumme         
 

Så går sommeren på hæld, vores general forsamling er vel overstået. 
Her er en lille opsummering af generalforsamlingen, til dem der ikke 
havde mulighed for at være der. 
Omsætningen / bundlinje i butikken 2020 er på niveau med 2019.  
Corrona har betydet at vores omsætning er præget af større lokal han-
del, og færre turister, samt et meget lavere brændstof salg. 
Så bestyrelsen er nogenlunde tilfreds, vi ønsker os en større omsæt-
ning, vi håber at kunne øge omsætningen med 5-10 % pr år. Vi har ca. 
2000 kunder pr uge. Hvis alle kunder køber for 8,25 kr. mere end i dag. 
Ville omsætningen stige med 10 %. Det kan vi nå, med jeres hjælp.  
HUSK når man handler i Brugsen. Støtter man Hovborg som livskraftigt 
og stærkt lokal samfund. 
Regnskabet for 2019 viste et underskud på 200.000 kr. dette er meget 
utilfredsstillende. Men en klar fremgang fra 2018. hvor underskuddet 
var 380.000 kr. 
Heino, personalet og bestyrelsen, er langsomt ved at ændre butikken, 
så den nu er ren og lækker. Med et bedre vareudbud.  
Vi ønsker at sælge det som jer, vores kunder efterspørger, I har efter-
spurgt et bredere udbud af kød, for at opfylde dette har vi købt en ny 
kødkøler, så udvalget af kød er blevet lidt større og det bliver præsenter 
bedre.  
Vores budget mål for 2020 er et minus på 70.000 kr. men vi arbejder 
hverdag på at forbedre dette. Heino og bestyrelsens mål er at tjene 
mindst 1 kr. i 2020. så butikken for første gang i mange år har et plus i 
regnskabet. 
Bestyrelsens overordnede fremtidsmål er at sikre et betydeligt over-
skud. Så vi kan flytte butikken til trekanten ud mod Grindstedvej.  
Dette vil kræve en investering på ca. 12-15.000.000 kr. der er lang vej 
og hårdt arbejde forude for at nå målet. 

På vegne af Dagli´ Brugsen 
Mogens Nielsen 

Formand 
 HUSK: Tank brændstof hos Brugsen tank -OK – Og støt HUIF 
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Flagallé i Hovborg. 
Efter længere tids ønske er en flagallé gennem Hovborg nu en realitet. 
Flagalléen går fra byskiltet ved Krøgebækvej i nord til byskiltet ved Hol-
meåvej i syd, og består af 45 stk.  4,5 m. glasfiberflagstænger med for-
tovsbeslag med tilhørende 150 cm Dannebrog leveret af Dano Mast A/S 
Oprindelsen af flagalléen skete efter at Vejen Forsyning henvendte sig 
til Lokalrådet og tilbød en kompensation for alt virak og de forsinkelser 
der havde været i forbindelse med regnvands separering i byen. 
Lokalrådet henvendte sig til Erhvervsklubben, og der var enighed om, at 
der nu var mulighed for at få hjælp til en flagallé og Vejen Forsynings 
bidrag var at levere 
og montere rørene i 
fortovet. 
Erhvervsklubben på-
tog sig opgaven med 
at få flagalléen finan-
sieret og få arbejdet 
udført. 
Det blev sat i gang i 
vinter, og det var 
meningen at flagallé-
en skulle have været 
klar til sommeren, 
men p.g.a. forskellige omstændigheder, heriblandt corona situationen, 
blev arbejdet forsinket. 
Flagalléen blev indviet til det der blev Kartoffelfestival 2020, og til kon-
firmationen den 23. august. 
Her skal rettes en stor tak til Jakob Christensen for det store stykke ar-
bejde han har lagt i at få flagstængerne gjort klar til indvielsen af alléen. 
Meningen er, at flagalléen  kan bruges af alle byens borgere. 
Der er p.t. ikke en plan om, hvordan håndteringen med opsætning og 
nedtagning af flagstængerne skal organiseres for foreninger, privat og 
erhverv i Hovborg, men der kommer en orientering når planen er klar. 
Tillykke til hele Hovborg med den nye flagallé, vi tror den vil skabe glæ-
de.  
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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 

http://www.hovborg.net


25 

En flot sommermorgen i Klelund. 



26 



27 

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 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 

Tegn forklaring:  

 DK: Dorte Kirkegaard 

 AJ: Anna Jensen 

 

 1.  Høst- og familiegudstjeneste i samarbejde med Holmeåsko
  len og spejderne. 

 2.  Efter høstgudstjenesten i Lindknud serveres der kaffe og  
  æblekage. 
 

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

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

6-9-20 13. søndag efter trinitatis 9.00 DK 10.30 DK 

13-9-20 14. søndag efter trinitatis 10.30 DK 9.00 DK 

20-9-20 15. søndag efter trinitatis 9.00 AJ   

27-9-20 16. søndag efter trinitatis 9.00 DK 10.30 DK 

4-10-20 17. søndag efter trinitatis 10.30 DK1 

Høstgudstjeneste 

19.00 DK2 

Høstgudstjeneste 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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HOVBORG KIRKE 

Tak for marken – og for livet! 
 

For mange mennesker er taknemmelighed en helt naturlig ting – at væ-
re taknemmelig for livet og livets gaver. Men jeg hørte engang en sige, 
at hun ikke kunne se, hvorfor hun skulle takke Gud for livet. Det var jo 
hendes mor og far, der var skyld i, at hun var kommet til verden. Og det 
var jo også dem, der havde sørget for, at hun ikke manglede mad og tøj 
osv. 
 

Og det er jo også rigtigt. Hvis ikke hendes mor og far 
havde truffet hinanden, havde hun nok aldrig været 
her. Og som barn er man jo også afhængig af, at ens 
forældre sørger for, at ens basale behov bliver op-
fyldt. Så vi kan være taknemmelige i forhold til vores 
forældre. Det udelukker dog ikke, at det også giver 
god mening at være taknemmelig i forhold til Gud. 
 

For også i det lidt større perspektiv kan vi være tak-
nemmelige – for livet og alt det gode, livet rummer. 
Det er Gud, der har sørget for, at livet her overhove-
det er muligt, og at det kan fortsætte. Og at der er marker, vi kan dyrke. 
Så vi kan være taknemmelige for høsten og for alle livets andre gaver. 
 

Det er faktisk ikke en selvfølge, at der overhovedet er liv her på jorden. 
Forskere inden for naturvidenskaben taler om, hvor utroligt det er, at 
livet er opstået. Hvordan det er gået til kan naturligvis diskuteres, men 

ingen ved det, og de fleste er enige om, at det 
ikke er mindre end et under med det væld af liv, 
der er.  
 

Den rigdom, der er i naturen, er så forunderlig, at 
man egentlig kan undre sig over en rent naturvi-
denskabelig synsvinkel. Der er en variation af liv i 
vores verden. Der findes så mange forskellige dyr, 
for ikke at tale om alle de blomster, planter og 
træer, der er.  
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HOVBORG KIRKE 

 Og kærligheden, som vel er meningen med livet for os mennesker. Den 
kærlighed, vi kan opleve, giver også anledning til at være taknemmelig. 
Kærligheden sikrer ikke blot artens overlevelse, fordi den får os til at 
formere os. Kærligheden er noget andet og mere end det. Måske er det 
kærligheden, der gør livet værd at leve? Menneskers kærlighed til hin-
anden og Guds kærlighed til os.  
 

Vær med til at holde høstgudstjeneste den 4. oktober! 
 - i Hovborg Kirke kl. 10.30. 
 - i Lindknud Kirke kl. 19.00. 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen: 
 
Den 25. oktober kl. 14.00 holder vi det årlige Efterårsmøde.  
 

Vi begynder med gudstjeneste i Hovborg Kirke med Dorte Kirkegaard 
som præst, og denne dag prædiker Erik Lindsø, som er højskolemand 
og en af landets mest efterspurgte fortællere og foredragsholdere.  
 

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage på Hovborg Kro, og Erik 
Lindsø holder foredraget:  
 

”Livsglædens nødvendighed – om kunsten at være en glædesspreder”.  
 

Glæd jer til en dejlig og livsbekræftende dag! 
 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

Kommende musikarrangementer i 
Lindknud og Hovborg Kirker: 

 
Koncerter: 
 

  Koncerten med Kolding Kammerkor er aflyst.  

  Vi sigter mod en dato i maj/juni 2021 

  

  Onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.00 i Hovborg Kirke:  

  Haderslev Domkirkes Pigekor. 

 

 

Sangstafet i Hovborg Kirke, kl. 19.30: 
 
 

  Sangstafetterne er aflyst indtil videre. 
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Valgforsamling / opstillingsmøde i Hovborg sogn  

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i ”Huset”. 

Der afholdes valg til Hovborg menighedsråd, gældende for de næste 4 

år.  

På mødet vil valgbestyrelsen redegøre for reglerne for opstilling og 

valg . Blandt de opstillede vælges ved skriftlig afstemning 5 kandidater 

plus suppleanter til valglisten. Indkommer der ikke flere lister senest 4 

uger efter mødet, er de opstillede kandidater valgt. 

Der er derfor meget vigtigt, at du møder op den 15. september, så vi 

kan lave en kandidatliste med god opbakning. 

Husk at få accept hos de kandidater, du eventuelt vil foreslå. 

Tale- og stemmeret har medlemmer af folkekirken med valgret i Hov-

borg sogn.  

        Menighedsrådet 

HOVBORG KIRKE 
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Det lykkedes ikke for vores ny oprykkede hold i  2 division 
at spille sig klar til kampen om danmarksmesterskabet. Ved finalen om 
det sydvestjyske mesterskab i Horne måtte holdet nøjes med en 3 
plads. (Det lyder bedre end at slutte på sidste pladsen af 3 deltagere.)  

Det var Vorbasse der blev løb med titlen. Men oprykningen til Dan-
marks bedste række er stadig en kendsgerning. Det kræver dog en del 
held og træning, at klare sig i denne klasse.  

Der trænes stadigt tirsdag og torsdag kl. 18,00 hvis der er nogen der har 
lyst til at prøve spillet.               

Erik Hansen 

KROKET 

IDRÆT OM DAGEN 

Starter op igen den 17 september kl. 9,30 i HUSET. 
 

Vores leder deltager i et møde med DGI inden opstart, og vi følger nøje 
deres restriktioner, om de retningslinjer, de anbefaler. 
 

Vi skal jo passe godt på hinanden ☺ 
 

Prisen er i år 25 kr. pr  person. 
 

På udvalgets vegne 
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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  aug-sep 2020   
Program fra Brugergruppen 75388009/20433787     
 

Onsdag den 2. september kl. 14.00 – 16.00 
Assersbølgård. 
Vi besøger Assersbølgård og hører lidt om alt det, der foregår på stedet 
nu.                                
Tilmelding senest mandag den 31. august. Pris 30 kr. 
 

Onsdag den 9. september kl. 14.00 – 16.00                          
Spilledag både ude og inde.   
Vi finder alle spil frem og får en fredelig dyst eller to. Vi var jo godt i 
gang med at lære at spille Partners, så det fortsætter vi med. Måske er 
der også nogen, der vil være med til Canasta. 
 

Onsdag den 16. september kl. 13.30 – 16.15     
Vi besøger Hosta Danmark hos Helga og Hans i Vamdrup.                                             
Vi ser deres store have med masser af 
hostaer og andre planter.                       
Der er også mulighed for at købe plan-
ter med hjem. 
Tilmelding senest mandag den 14. sep-
tember. Pris 40 kr. 
 
 
 

Onsdag den 23. september kl. 14.00 – 16.00     
Krolf på Knudsmindevej 16. 
Bagefter kaffe på Knudsmindevej 23. 
 

Onsdag den 30. september kl. 13.30 – 16.30     
Planetstien ved Jels.                                                                                                      
En smuk vandretur på 3 ½ km. Vi starter ved solen og passerer på vores 
”rumvandring” 8 planeter. Samtidig får vi en fornemmelse af planeter-
nes størrelse og afstand i forhold til vores egen planet Jorden. 
Tilmelding senest mandag den 28. sep. Pris 30 kr. 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

30.08.20 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
03.09.20 Kl. 19.30 Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecen
  ter, i HUSET 
15.09.20 Kl. 19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2020 i HUSET 
24.09.20 Kl. 19.00 Husholdningforeningens generalforsamling i HUSET 
08.10.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
09.10.20     Kl. 15.00 Rengøring i HUSET 
25.10.20 Kl. 14.00 Efterårsmøde, starter i kirken og slutter på kroen med 
  foredrag samt kaffe og kage 
06.11.20 J-dag i HUSET 
12.11.20 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Huset 

14.04.20 Kl. 19.00 Hovborg Kirke koncert m/ Haderslev Domkirkes Pigekor. 

30.04.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
02.05.21 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
20.08.21 Grill og musik ved Brugsen, med John B. Band. 
 
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 
 2020 
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 
2021 
Torsdag d. 21. jan. Blad udkommer i uge 5 
Torsdag d. 18. feb. Blad udkommer i uge 9 
Torsdag d. 18. marts Blad udkommer i uge 13 
Torsdag d. 22. april Blad udkommer i uge 18 
Torsdag d. 27. maj Blad udkommer i uge 23 
Torsdag d. 22. juli Blad udkommer i uge 31 
Torsdag d. 19. aug. Blad udkommer i uge 35 
Torsdag d. 23. sept. Blad udkommer i uge 40 
Torsdag d. 21. okt. Blad udkommer i uge 44 
Torsdag d. 18. nov. 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 dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 
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Holmeåvej 15, 6682 Hovborg tlf.: 75 39 60 03 mail 03304@coop.dk 

Åbent alle dage 

7:30 – 19:00 

Din lokale service butik 
Vi støtter lokalt 
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