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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

Udvalgsformænd: 
Badminton : Jeanette Hagen 5044 9605 
Billard : Mogens Kjær Poulsen 2154 9234 
Cykel : Dorthe Madsen 2360 3973 
E-sport : Thomas Matthesen 4160 1134 
Fest : Morten Bruun  3086 6244  

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 23. september 

 

Randi Boisen, Krøgebækvej 36 
 

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

 
HUIF.blad@gmail.com 

Forretningsudvalg: 
Charlotte Korntved 2810 9399  cj131289@gmail.com 
Mads Kristensen  6175 4613 
Nella Benedictus   3054 3028  
Tore Moesgaard Nielsen  3028 6346  
 
  

   Nr. 7                   42. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Årets kartoffeløl, er blevet cyklet 
ind. ( foto: Tomy Larsen ) 

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

Forretningsudvalget 

Vi har i den forgangne tid haft meget at se til i Hovborg, 

Ikke mindst i HUIF’s halvt nye forretningsudvalg,  

Ved sidste generalforsamling blev 2 nye, helt grønne valgt ind, de er i 

gang med at finde deres rette pladser. Det er et stort arbejde, men vi 

gør hvad vi kan og er i tæt dialog næsten dagligt.  

Vi er selvfølgelig meget stolte af at kunne bidrage med noget til forenin-

gen. Og forsøger med bedste evner og intentioner at holde foreningen 

og udvalgene kørende så gnidningsfrit og fornuftigt som muligt. 

Endvidere er vi bevidste om at alle andre udvalg i HUIF også gør et stort 

stykke arbejde! Og Tak for det! 

 

Notat fra sidste blad: 

Forretningsudvalget har således konstitueret sig som nedenstående: 

 Formand:  Charlotte Jacobsen Korntved 

 Næstformand:  Mads Thinggaard Kristensen 

 Sekretær:  Nella Rinzema Benedictus 

 Medlem:  Tore Moesgaard Nielsen 
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NYT FRA HUIF 

Kasserer i HUIF 

HUIF søger stadig med lys og lygte efter en ny Kasserer til foreningen, 

da Elin efter mange års tro og professionelt arbejde i det frivillige, ikke 

ønskede genvalg ved sidste Generalforsamling. 

Finder vi ikke en ny kandidat inden 1/9-2021 

er vi nødsaget til at betale os for anden pro-

fessionel hjælp. Så giv endelig lyd til en af os 

fire i forretningsudvalget, 

hvis du sidder med kompetencerne og har 

lyst til at hjælpe foreningen. Både hjælp i 

begrænset periode og hjælp på ubestemt tid er kærkommen – det er 

således ikke en nødvendighed at have planer om mange års engage-

ment. 

 

Peter Ebberfeld med band 

HUIF har efter nøje overvejelse sagt ”go” for at en gruppe frivillige ar-

rangerer og afholder koncert med Peter Ebberfeld og band, på stadion i 

Hovborg den 27. august. Vi og arrangørerne håber selvfølgelig på god 

støtte og opbakning fra det lokale.  

 

På vegne af forretningsudvalget 

Tore Nielsen 
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BORGERFORENINGEN 
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LGU & HUIF 

Ønsker alle konfirmander hjertelig tillykke  
med konfirmationen. 

 
 Lindknud kirke d. 5 september 

 

 Hovborg kirke d. 12 september 
 

 Håber i får en dejlig dag, og fremtiden byder jer alt 
hvad i kunne ønske jer.  

 

HJERTELIG TILLYKKE 



10 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 

 

LINDKNUD G&U 

Ungdomsbadminton 
 
Igen i år kan vi tilbyde badminton til vores yngre spillere fra 0. kl. og op-
efter 
Vi starter op i uge 38 og træner i Lindknud hallen på følgende dage: 
 
0. – 3. kl.: Torsdag fra kl. 17.00 til 18.00 
Træner: Jan Erik Hansen – tlf.: 20 94 96 76 
 
4. kl. – op: Onsdag kl. 17:30 til 18:30 
Træner: Pernille Thøstesen – tlf.: 91 33 30 43  
 
Kom og prøv om det er noget for dig, vi har ketcher som du kan låne. 
Kontingent er 250,- kr. for hele sæsonen. 
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GYMNASTIK 
 

Bøllerne 
Fra 3 år – til og med 1. kl. 
Sted:  Lindknud Hallen. 
Tid: 16:15 – 17:15 – opstart uge 39 
Leder: Mette Kyed, Amalie Didrichsen, Christian Bejer,  
 Tanja / Anne-Mette 
Hjælpetrænere:  Cecilie Damgaard, Iben Delay, Christina Hansen, 

 Betina Filtenborg, Christina Nielsen 
Pris:  325 kr. 
 
På ”bøllerne” skal vi have det sjovt, lege en masse lege, blive mere be-
kendte med redskaberne og få en masse sjove oplevelser med gymna-
stikken. Lyder det som noget for dig, så kom og vær med, så kan dig og 
dine kammerater få nogle sjove og spændende timer sammen med os... 
Vi glæder os meget til at se dig.  

LINDKNUD G&U 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Kort nyt fra Hovborg lokalråd 

Hej Hovborg. Så kan vi vist sige, vi er i gang efter coronaen har bremset 

ikke blot lokalsamfundet, men stort set hele verden. 

Vejen Kartoffelfestival Hovborg kan vi alle være stolte af. Det har præ-

senteret Hovborg fra den bedste side, både lokalt, i Vejen kommune og 

i mange medier.  

Lokalrådet er mest optaget af de mange foreninger, der har taget ja 

hatten på og bakket godt op om festivalen. Uden de mange foreningers 

hjælp kunne det ikke lade sig gøre. Rigtig mange tak for det og vi håber 

det har inspireret, til mere fremtidig samarbejde. 

Lokalrådet har løbende afholdt møder. Referaterne kan læses på 

WWW.Hovborg. net, under lokalrådet.  

Vi vil rigtig gerne tage godt imod nye tilflyttere. Der er mange af dem og 

vi vil rigtig gerne fortælle, hvad Hovborg kan tilbyde fra de forskellige 

foreninger. Der er plads til alle, uanset om man er meget udadvendt 

eller det modsatte.  

Sæt kryds i kalenderen, torsdag den 29. september, der indbyder lokal-

rådet til fællesspisning i aktivitetshuset, med fokus på ny tilflyttere til 

Hovborg de seneste 3 år. Alle andre er meget velkomne, så vi kan få en 

rigtig god velkomst til alle. Os der har boet i Hovborg længe, kan gøre 

det lettere for de nye på vores gade, ved at gå hen til dem og tilbyde at 

følges til fællesspisning”  

Det endelige program for den 29. september er ikke fastlagt, men det 

afholdes inden for de kendte rammer. Det skal være hyggeligt og ufor-

mel og det tager ikke over 2 timer, så alle børnefamilier kan tage deres 

børn med og stadig nå hjem og få dem i seng før kl. 20.00. 
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LOKALRÅDET HOVBORG 

Programmet er klar midt i september og kan ses i Brugsen eller på op-

slag på facebook m.m.  

I de kommende uger får vi nyt asfalt på vejene i Hovborg. Det håber lo-

kalrådet vi bliver glade for. Det har været et langt forløb, med gravema-

skiner m.m. i byens gader, men faktisk har vi fået sat et pænt aftryk på 

det endelige resultat, med små oaser rundt om i byen. Hjælp os med at 

holde dem. 

Flagalleen er efterhånden sat op den del gange. Det er prikken over 

Hovborg, når de er sat op. Tony Larsen er styrmand på disse og har 

efterhånden fået lavet flagtraileren, så det er super nemt at få flag op 

og ned. Mellem 15 og 30 min. når man er 3 personer. Tak til personer 

og virksomheder der har bidraget til trailer istandsættelse og opsætning 

af flag. Tony kan godt bruge flere personer, der vil hjælpe med flagal-

leén, så kontrakt ham gerne. 

Vi ses den 29. september til fællesspisning. Kl. 17,30. 
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BADMINTON 

HUIF Motionsbadminton 2021/2022 
 

”Huset” i Hovborg 

 

Der er banetider:  

Tirsdage: i tidsrummet 19.00 -21.00  

Pris for én 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 når  

der er betalt baneleje på klubmodul.  

Spilleperioden er til og med uge 17 i 2022. 

http://www.hovborguif.klub-modul.dk
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Invitation til folkedans 

 

 

 

 

 

 
Holmeådalensfolkedansere starter sæson 2021-2022 onsdag d. 15. sep-

tember i Holmeåskolen i Lindknud kl,19.00 

Kom og vær med, vi har nogle virkelig gode aftner.  

Medbring selv kaffe og kage.     

Evt.spørgsmål kan stilles til Gurli 75396047,  Vagn 61763952 eller Jens 

75388213. 

Hilsen Holmeådalensfolkedansere. 

FOLKEDANS 
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FITNESS 
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FITNESS 
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Formandens klumme         

Sommeren 2021 er næsten slut og vi skal i Brugsens bestyrelse  evalue-
re på forskellige ting. Bl.a indtjening henover sommeren, besøg af turi-

ster, grillfest osv. Derefter skal efteråret og julen planlægges og vi håber 
at borgere i Hovborg vil støtte godt op om Brugsen og købe ind til mad-
pakker, frokost, aftensmad, fødselsdage og om nogle måneder alt til en 
dejlig jul. Hvis der mangler noget kan det helt sikkert skaffes.  

Kartoffelfestival 2021 er veloverstået og det tyder på at det igen blev en 
succes. Brugsens grillfest fredag 
blev også igen et rigtigt hygge-
ligt arrangement som mange 
bakkede op om. Tusind tak for 
det. Vi havde forberedt os og 
set frem til denne aften og vi er 
godt tilfredse. Vi vil glæde os til 
at se alle borgere i Hovborg og 
omegn til endnu en grillfest i 
2022.  
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Arkivet inviterer til en hyggeaften  

Torsdag den 16. september kl. 19.00  

i arkivet (i den gamle skolebygning) 

”Hovborg i 1950’erne” 

Hovborg lokalarkiv inviterer til en aften med billeder og fortællinger fra 

Hovborg i årene efter 2. verdenskrig. Det er en periode med store æn-

dringer og fremgang på næsten alle områder. 

Måske var du selv en del af Hovborg og byens liv på det tidspunkt, og så 

er det måske genkendelsens glæde, eller også kan vi måske fortælle 

noget, som du ikke ved, eller du kan fortælle os noget, som vi ikke ved. 

Vi glæder os til en hyggelig Hovborg-aften.  

Vi slutter af med et kort årsmøde om arkivrådets arbejde!! 

Kaffe / entré: 25 kr 

Hovborg Lokalarkiv 

LOKALARKIVET 

 



25 

LINDKNUD AFTENHØJSKOLE 
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IDRÆT OM DAGEN 

IDRÆT OM DAGEN  
 

Sæsonen starter op den 16. september kl. 9.30 i HUSET. 
 

Efter lang tid med begrænsninger og nedlukningen, er vi klar 
til at få os rørt i fællesskab med andre. 
 

Vores ledere skal på kursus inden opstart, hvor vi får nyt fra 
DGI og eventuelle retningslinjer. 
 

Vi glæder os til at komme i gang igen  - VEL MØDT! 
 

Pris er 25 kr. pr. deltager. 
 

                                          Emmy – Yvonne - Karen                 
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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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KÆMPE STOR TAK, HOVBORG 
 

for opbakningen til kartoffelfestivalen 2021. Uden hele Hovborgs op-
bakning, kunne vi ikke lykkes med at få sat vor hyggelige landsby på 
landkortet, som det skete de 4 dage i august, hvor kartoffelfestivalen 
løb af stablen. 
Hold nu op, hvor har mange været i gang, både i planlægningsfasen og 
især i selve ugen. Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde 
med Vejen Kommune og Udvikling Vejen i forhold til at udvikle og afvik-
le festivalen. Vi er rigtig glade for dette samarbejde og vi håber at vi 
sammen kan udvikle på festivalen og dermed være med til at opfylde 
målet om at være Danmarks bedste fødevarekommune. 
Ønsket er, at kartoffelfestivalen skal være en årligt tilbagevendende be-
givenhed, der sætter fokus på Hovborg, hele Vejen Kommune og på kar-
toflerne.  
 

Lidt om ugen 
Søndag den 15. august pakkede vi vort nye telt op. Vi var meget spænd-
te på at se teltet, som vi har fået tilskud til fra LAG og som vi har købt 
sammen med byfesten i Lindknud og Føvling. Det gamle byfest telt hav-
de mere end 30 år på bagen og det var godt slidt. 
Som altid, når der 
skal bestilles no-
get frivilligt arbej-
de, så kom mange 
op på trekant-
grunden og hjalp 
til, det er ægte 
Hovborg ånd og 
den er her stadig, 
også efter at 
Coranaen har 
spændt ben for så 
meget. 
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Onsdag den 18. august afviklede Vejen Kommune en erhvervskonferen-
ce i teltet med temaet bæredygtighed i fødevarer. Ca. 50 erhvervsfolk 
og politikkere havde fundet vej til konferencen, der bød på et spænden-
de oplæg af Anne Hjernøe (måske har I set TV programmet med Anders 
Agger og Anne Hjernøe, som besøger spændende steder i Danmark) 
Anne leverede et spændende oplæg og derefter var der et panel, bestå-
ende af fremtrædende personligheder fra fødevarevirksomheder i Ve-
jen Kommune der diskuterede emnet. Denne konference og måden den 

blev afviklet på, kunne 
godt være startskuddet 
til at lave et folkemøde 
om fødevareproduktion. 
Det kigger vi nu nærme-
re på, sammen med Ve-
jen Kommune og Udvik-
ling Vejen. 
Huset´s venneforening 
sørgede for kaffe og 
lækre hjemmebagte 
kartoffelkager.   

 

Torsdag den 19. august havde Hovborg Kro inviteret indenfor til dette 
års ølsmagning. Hyldal Bryghus i Bække har 
udviklet en kartoffelpilsner og det var 3. år at 
Tim kunne præsenteret hans spændende pils-
ner. Han har sammen med Henrik fra kroen, 
udviklet på en ny kartoffeløl – en ale som vi 
også smagte den aften. Derudover havde han 
6 andre af sine spændende øl med. Hovborg 
Kro havde krereret en lækker kartoffeltapas til 
ølsmagningen. 
Det var en rigtig hyggelig aften på vor gamle 
kro og 45 havde mødte op og nød de mange 
små historier som Tim diskede op med. 
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Fredag den 20. august startede med et åbent hus arrangement i BJ 
Agro´s nye bygning i industrikvarteret. En solstråle historie om en lo-
kal virksomhed der med denne investering også viser at de hører 
hjemme i Hovborg. 

Menighedsrådet og Hovborg 
Kirke havde efterfølgende 
inviteret til gudstjeneste og 
gospelkoncert i krohaven. 
Det var på mange måder en 
stemningsfyldt eftermiddag 
og solen viste sig fra sin bed-
ste side. 
100 borgere nød gudstjene-

sten, musikken og korets sang samt menighedsrådet kaffe og lækre 
kager. 
Kl. 18.03 havde bestyrelsen i Dagli´brugsen inviteret til grill og musik i 
teltet på trekantsgrunden. Små 200 havde taget i mod invitationen og 
vi havde en rigtig hyggelig aften. Det var tydelig at mærke, at vi bare 
savnede at kunne være sammen igen efte 1,5 år hvor det ikke har væ-
ret muligt at mødes i store forsamlinger. 
 
Lørdag den 21. august var festivalens sidste dag og hvor det hele kul-
minerede.  
Dagen startede med at Vejen Garden åbnede dagen, inden Team Hov-
borg cykelklub kom kørende med årets kartoffeløl. De havde fra mor-
genstunden sat sig i sadlen for at køre 
til Bække og hente øllen. Det var lykkes 
for dem at få Ole Madsen med som ser-
vice vogn og det var tydelig at mærke, 
at det gav de brave cykelfolk en vis ro. 
Borgmester Egon Fræhr og Tim Hyldal 
tog godt i mod Team Hovborg og kar-
toffeløllene. Derefter kunne Egon 
Fræhr holde sin åbningstale 
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Vort nye telt skulle for alvor består prøven og det lykkes til fulde. Ho-
vedteltet, som vi kalder udstillerteltet, var fyldt med 20 udstillere som 

hver på sin måde fik 
vist deres kartoffelin-
spirerede kartoffel-
produkter. Lokalrå-
det var der også, det 
samme var Hovborg 
Fitness, ligesom 
Kunstforeningen fik 
vist sig frem. 
I fortællerteltet kun-
ne man først høre et 
spændende foredrag 
af museumsinspektø-
ren fra Museum Søn-

derskov. Han fortalte om kartoflens historie, som strækker sig mange 
hundrede år tilbage. I fortællerteltet kunne man også høre Anne Hjer-
nøe, ja, det var lykkes os at få hende til at komme om lørdagen også, og 
mange valgte at høre hendes spænde oplæg.  
I madteltet huserede Huset´s  Venneforening igen med deres lækre kar-
toffelkager til kaffen. 
Udenfor var Holmeåskolens Støtteforening klar med en kartoffelsyv-
kamp for alle børn og barnlige sjæle – jo, der var nok at se til for alle 
gæster. 
Brørup Landboforening havde en overraskelse med. De havde en pris 
de gerne ville overrække og den tilfaldt vor egen kromand Jørgen Jør-
gensen. Han fik prisen for at være den fantastiske kromand han er og 
har været i rigtig mange år. Landbruget har igennem årtier været rigtig 
glad for at komme på Hovborg Kro og det skyldtes ikke mindst den må-
de Jørgen og Johanne har varetaget kroværtrollen på. STORT tillykke til 
Jørgen for prisen. 
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Sidst punkt på årets festivals program var kartoffeloptagning. Hygum 
Hjemstavn viste først hvordan man tog kartofler op i gamle dage og så 

kom de nye maskiner 
frem og viste noget om 
den udvikling der siden 
hen har været i forhold til 
kartoffeloptagning. 
Og så var festivalen plud-
selig slut og det var tid til 
oprydning. Igen mødte 

rigtig mange op og på den måde var arbejdet hurtigt gjort. Selve teltet 
fik lov at blive stående til den 
koncert der weekenden efter 
skulle holdes i Hovborg.  
 

Hver dag under hele festivalen, 
har en gruppe frivillige sørget 
for at den nyindkøbte flagalle 
blev hejst, tidlig om morgenen 
og taget ned igen ved solned-
gang. Det er en festlig udsmyk-
ning af vor landsby og man bli-
ver bare i godt humør, når man 
kører gennem byen og ser vort smukke flag hejst. 
 

Vi kan i Hovborg, med rette, være stolte af at vi også lykkes i 2021 og vi 
glæder os til 2022 udgaven af kartoffelfestivalen, som vi allerede nu be-
gynder at planlægge på.  
 

Endnu engang KÆMPE STOR TAK til Hovborg og Vejen Kommune og Ud-
vikling Vejen – sammen kan vi rigtig meget. 
 

Mange hilsner fra den lokale styregruppe, nedsat af Lokalrådet  
Henrik Stoustrup, Benny Jensen, Mogens Nielsen, Poul Henrik Bruun og 
Kurt Smidt 



34 

Vedr. udlejning kontakt: 

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

 Generalforsamling Hovborg Borgerforening. 
Som meddelt i sidste HUIF blad afholder Borgerforeningen 

en kort generalforsamling den 2. september kl. 19-19.30 på Hovborg 

Kro -  kvisten. 

 

Dagsorden 

• Valg af dirigent og stemme tællere 

• Bestyrelsens beretning  

• Fremlæggelse af regnskab 

• Indkomne forslag  

• Valg af bestyrelse & suppleant 

• Valg af revisor 

• Evt. 

 

Efter den korte generalforsamling, som er blevet forsinket på grund af 

coronaen, er der rundtur i byen med Poul Hansen som guide. 

Tag med på en spændende rundtur i Hovborg, og hør om hvad fortiden 

gemmer, hvad har der været af butikker i husene, hvordan så kroen ud, 

hvad blev møllen brugt til, hvor var mejeriet o.s.v. Der er sikkert også et 

par sjove historier undervejs.  

Poul Hansen er guide på turen.  
Der startes på Kroens parkeringsplads 2.september kl. 19.30 
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VENNEFORENINGEN 

Tusind tak til alle kagebagerne som bagte kartoffelkager til Kartoffelfe-

stivalen, det hjalp os meget! Også tak til Hovborg Kro for at sponsorere 

kaffen. 

Vi har i Venneforeningen på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at gene-

ralforsamlingen flyttes til foråret 2022, pga. Corona og at vi er så langt 

henne på året. 

Ligeledes kommer vi ikke fysisk og sælger medlemskort i 2021 – men vil 

gerne opfordre vores medlemmer til at forny medlemskabet i Venne-

foreningen ved at indbetale kr. 50,-  på Mobilepay 26 73 83 44.  

På forhånd tak! 

MVH 

Husets Venneforening 

Foreningen er stiftet med det formål, at personer, i form af betaling af 
kontingent, kan støtte ”Huset” økonomisk. 
Foreningen har desuden mulig for at afholde arrangementer til fordel 
for ”Huset”. 
Det er foreningens ide, at overskuddet i foreningen skal gå til driften af 
”Huset”. 
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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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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


40 

Gudstjenesteplan 

1. I skrivende stund vides det ikke, hvilken præst der varetager gudstje-
nesten, men hold øje med hjemmeside og Facebook. 
2. Høst- og familiegudstjeneste i Hovborg Kirke i samarbejde med Hol-
meåskolen og spejderne. 
3. Efter høstgudstjenesten i Lindknud Kirke serveres der kaffe og æble-
kage. 

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 
DK: Dorte Kirkegaard 
 
Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændrin-
ger i gudstjenesteplanen annonceres på: 
www.lindknud-hovborg-kirker.dk  

HOVBORG KIRKE 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

5-9-21 14. s. e. trinitatis   10.00 DK 
Konfirmation 

12-9-21 15. s. e. trinitatis 10.00 DK 
Konfirmation 

  

19-9-21 16. s. e. trinitatis 9.001   

26-9-21 17. s. e. trinitatis   10.30 DK 

3-10-21 18. s. e. trinitatis 10.30 DK2 
Høstgudstjene-

ste* 

19.00 DK3 
Høstgudstjene-

ste* 

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

Konfirmation i september! 
 
Årets konfirmationer bliver afholdt i september pga. corona, og konfir-
manderne glæder sig. 
 
Konfirmation i Lindknud Kirke, den 5. september 2021 kl. 10.00: 
 

 Caroline Hjelmager  
 Freja Lund Otzen  
 Lærke Damgaard Frandsen 
 Oliver Rasmussen 
 Valdemar Schou Petersen 
 
Konfirmation i Hovborg Kirke, den 12. september 2021 kl. 10.00: 
 

 Aron Ravn Georgsson 
 Christian Bonde Sundorf Romme 
 Louise Nørager Matthesen 
 Philip Greve Mosevang Pedersen  
 Tobias Hedegaard Olesen  
 
Telegrammer: 
Kan puttes i postkassen i ugen op til konfirmationen eller afleveres på 
dagen om formiddagen på graverkontoret fra kl. 8.00. 
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HOVBORG KIRKE 

Ønsker for konfirmanderne 
Den 5. og 12. september bliver konfirmanderne i Lindknud og Hovborg 
endelig konfirmeret. Det er en stor dag at blive konfirmeret. Det er en 
festdag, hvor man bliver fejret, og ens gavmilde familier og venner vil 
give en konfirmationsgaver – materielle gaver er det jo – penge og ting.  
Men, den helt uden sammenligning største gave et menneske kan få, 
det er troens gave, som overhovedet ikke kan gøres op i penge eller 
andre materielle værdier. Og den gave er jo gratis. Pengemæssigt er 
den helt gratis, men den koster selvfølgelig et farvel til ateismen. 
Men det er jo ikke så dårligt endda. For hvad får man så, når man tror?  
Ja, det er selvfølgelig individuelt, men jeg ville sige, at som noget af det 
absolut vigtigste, så får den, der tror en guddommelig identitet. Det får 
den, der ikke tror jo også, men så bliver den bare ikke brugt.  
Den, der tror, har Kristi fred i livet her og nu. Det er den mest enkle 
identitet, der findes. Det er den sande identitet. Og hvad betyder det at 
have den identitet? Hvad giver den identitet? Ja, den skaber et menne-
ske, der hviler i Gud og dermed sig selv, et menneske, der hviler i sig 
selv, eller rettere: Et menneske, der hviler i Gud.  
Et større selvværd findes ikke. 
Større fred i livet gives ikke. 
Og større frihed og uafhængighed findes ikke. 
Ja, når konfirmanderne er klar over, at de har en guddommelig identi-
tet, så er de nemlig uafhængige af falske identiteter som fx: At de kun 
er noget, hvis de har noget, fx hvis de har en bil eller har et hus eller har 
et arbejde, eller har en kæreste, eller har forældre, eller har et godt ud-
seende, eller har en bestemt uddannelse, eller har en mobiltelefon.  
Hos Gud er de ubetinget elsket, præcis som de er, ikke for det, de har. 
Og hans kærlighed hører aldrig op. Gud elsker dem hele livet igennem. 
Det er så stort. Og det koster ingen penge.  
Konfirmanderne er nogle rigtig dejlige unge mennesker, og de er hver 
især uendelig meget værd – det håber jeg, de vil huske. Og jeg håber, 
de alle sammen får en rigtig god og dejlig konfirmationsdag. Hjertelig til 
lykke og held og lykke i livet fremover! 

Dorte Kirkegaard 
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HOVBORG KIRKE 

MASSER AF MUSIK I KIRKERNE 
Endelig kan vi igen mødes som normalt i kirkerne. Det fejrer vi med en 
række koncerter, som vi har fået gratis med støtte fra en coronapulje. 
Derfor er der nu en enestående chance for at opleve 3 vidt forskellige 
koncerter i september og synge fællessang. Alle aldersgrupper er vel-
komne til de gratis musikoplevelser.  
 

Onsdag den 22. september kl. 19.00 i Hovborg kirke: RUMPISTOL EN-
SEMBLE 
Jens B. Christiansen, bedre kendt som Rumpistol, var på toppen af ver-
den, da kroppen pludselig ikke ville mere. Musikeren blev tacklet af 
stress midt på livets travle vej. Med albummet “After the Flood”, har 
Rumpistol taget et spring fra den elektroniske genre hans fans kender 
ham fra til noget helt roligt og neoklassisk, der indeholder en nyfunden 
minimalisme og skrøbelighed. “After the Flood” er nye kompositioner 
der alle sammen skabt ved et klaver. I løbet af koncerten vil Jens B. 
Christiansen fortælle anekdoter om forløbet med stress og om hvordan 
han kæmpede sig tilbage til virkeligheden. 
Udover Jens B. Christiansen (klaver, würlitzer & elektronik) består en-
semblet af Line Felding (cello), Maria Jagd (violin) & Kristian Hoffmann 
(lap-steel & guitar). 
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HOVBORG KIRKE 

Torsdag den 23. september kl. 19.30 i Lindknud kirke: Fællessang – 
sammen!   
Velkommen til en aften, hvor vi i fællesskab går på opdagelse i den nye 
højskolesangbog. Før pausen introducerer organist Anne-Kathrine H. 
Johansen nogen af de nye sange fra højskolesangbogen, og efter pau-
sen hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe/the, er der ønske-
koncert. Til fællessang i august var det lige før taget lettede, og vi glæ-
der os til igen at kunne synge af den danske sangskat – sammen! 
 

Mandag den 27. september kl. 19.30 i Hovborg kirke: Mikkel Ploug -
Balcony Lullabies 
“Mesterguitarist fortolker sangskatten, så tåren triller” skrev Henrik Pal-
le i Politiken, efter selv at måtte klemme en tåre til Mikkels guitarversio-
ner af de mest elskede danske sange, som blev landskendte under Dan-
marks nedlukning. Mikkel spillede hver aften vuggeviser i skumringen 
fra sin altan for naboerne og senere publikum fra hele verden, der så 
med via live-facebook video. 
Den internationalt anerkendte jazzguitarist, der er streamet over 2 mil-
lioner gange og har turneret i 25 lande, spillede hjerteskærende guitar-
arrangementer af sange som Solen er så rød, mor, Jeg ved en lærkere-
de, Du som har tændt millioner af stjerner og mange flere. Nu kan de 
smukke melodier opleves live når Mikkel, der været solist med både DR 
Big Band og Den Kongelige Ballet, gæster kirker landet over. 
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HOVBORG KIRKE 

Tirsdag den 28. september kl. 19.30 i Lindknud kirke: JEPPESEN – solo-
koncert. 
Jørn ’Ørn’ Jeppesen – JEPPESEN – har i mange år været en del af musik-
branchen som manager og rådgiver for nogle af branchens største nav-
ne. Mest kendt er han for sit næsten 20-årige arbejde som manager for 
Kim Larsen, hvor han udover managerrollen også var musiker i Kim Lar-
sens band Kjukken. Efter Kim Larsens død i 2018 vendte JEPPESEN tilba-
ge til sit oprindelige udgangspunkt som musiker, sanger og komponist. 
Jørn Ørn JEPPESEN har 
arrangeret en række so-
lokoncerter i forlængelse 
af sine egne udgivelser. 
Koncerter hvor der bliver 
plads til en masse histori-
er fra livet i musikbran-
chen og der bliver fortalt 
om baggrunden for de 
sange Jørn spiller. Og han 
spiller og fortæller også 
om nogle af de sidste 
sange han indspillede 
med Kim Larsen. Det bli-
ver intenst, ærligt og ved-
kommende.  
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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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HOVKNUD 

Fodbold i Hovborg/Lindknud 
 

Når græsset stopper med at gro, så er det tid til at vi rykker indenfor og 

spiller fodbold. Her er der plads til alle store som små, nye som gamle, 

kom og få sved på panden og ha´ det sjovt med dine venner ☺ 

Opstart uge 43. Grundet Bierfest i Lindknud hallen d. 29 oktober starter 

børneholdene først i uge 44.  
 

Tiderne er som følgende:  
 

Mandag  kl. 19-20.30 i HUSET i Hovborg, spiller friske piger 

og kvinder.  
 

Der er plads på holdet til alle, så kom hvis 

du har spillet fodbold i mange år eller bare 

gerne vil prøve, om det er for noget for dig.  

Vi har det altid sjovt. 
 

Kontakt: Anita Trøst 28 56 48 53 

 

Onsdag kl. 17-19.00 i HUSET i Hovborg, spiller friske fyre og 

mænd. 
  

Der er plads på holdet til alle, så kom hvis 

du har spillet fodbold i mange år eller bare 

gerne vil prøve, om det er noget for dig. Vi 

har det altid sjovt. 
 

Træner Mads Kristensen 61 75 46 13 
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HOVKNUD 

 

Onsdag fra kl. 19.00 i HUSET i Hovborg, spiller +50 herrerne. 
 

Er du mand, over 50 år og synes du stadig 
det er sjovt at spille fodbold. Så mød op i 
Hovborg og få lidt sved på panden.  
 

Kontakt: Niels Kristian 20 32 83 71 
 
 
 
 

Fredag kl. 14.00-15.00 i Lindknud hallen spiller 0.-3.klasse.  
 

Kom frisk alle børn og ha´ det sjovt med dine 
venner.  
 

Træner Susan og Jesper Huusmann 61 79 24 
88 
 
 
 

Fredag kl. 15.00-16.00 i Lindknud hallen spiller 4. - 6.klasse.  
 

Kom og  spil med dine venner og ha´ det 
sjovt. 
 

Træner  Susan og Jesper Huusmann 61 79 24 
88 
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 UNGDOMSKLUBBEN 

Ungdomsklubben er for børn og unge fra og med 4. klasse og opefter. 

Vi er i klubben om onsdagen kl. 18.30 - 20.30 i Lindknud Hallen.  

Vi hygger os med diverse spil, bordtennis, air hockey, billard m.m. eller 
gør brug af udendørsarealerne, hvor vi har legeplads, boldbaner, multi-
bane, bålhuset og kælkebakken. 

Når børn eller voksne kommer med gode ideer eller tiltag bliver dette 
sat i gang, i det omfang der er opbakning og økonomi til det. Det kan 
være fælles tur til speedway, slå katten af tønden med bind for øjnene, 
rundbold turnering eller andet. 

Klubben bliver kørt på frivillig basis, det vil derfor også sige at vi ind-
imellem har brug for forældrenes opbakning og hjælp til diverse ting 
der måtte komme. 

Som forældre kan i følge med på facebook siden for ”Lindknud Ung-
domsklub LGU”. 

En sæson gælder fra sommerferie til sommerferie og koster 200 kr. de 
første 2 gange er gratis 

 

Første gang efter sommerferien:  

onsdag d. 18 august i uge 33 kl. 18.30.  

 

Eventuelle spørgsmål gives til: 

Linda Pedersen tlf.: 28 69 68 55 

Lise Hedegaard Knudsen tlf.: 30 32 44 68 

LINDKNUD G&U 
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LINDKNUD G&U 

Ungdomsklub for de store 

Vi prøver igen i år om vi kan lave en klub for kun de store dejlige unge 
mennesker fra 7. klasse og op.  

Vi havde en rigtig hyggelig klub sidste år, hvor man kom som man havde 
lyst, for at hyggesnakke med vennerne, spille billard, høre musik, købe 
lidt sodavand eller slik.  

Vi vil prøve om vi kan sætte nogle arrangementer på benene med fx 
markræs, men det kræver opbakning til klubben for at dette kan lykkes. 

Klubben kommer til at ligge i forlængelse med den nuværende klub så 
det er: 

Onsdag fra 20.30 – 22.00  

men man er velkommen fra kl. 18.30 

Opbakning de 2 første gange (uge 33 og 34) er vigtige hvis klubben 
skal fortsætte…. 

Hvis man ikke kan komme de 2 første gange, men ønsker at komme i 
klubben senere, så giv en melding til én af os, så vi ved om der er grund-
lag for om klubben skal fortsætte. 

Medlemskontingentet koster 200 kr. og er gældende for et helt år. 

Så kære unge mennesker, hvis i vil have et sted at mødes og hænge ud 
så husk at bakke op…. 

Vi glæder os til at se jer…. 

 

Med venlig hilsen 

Ungdomsklubben 

Lise Hedegaard Knudsen 30324468 

Linda Pedersen tlf. 28696855 
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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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BØGEVANG 

Samværsdage på Bøgevang  september 2021   
Program fra Brugergruppen aug 2021 75388009/20433787                                             
 

Onsdag den 1. september kl. 14.00 – 16.00                    
Vi må synge sammen igen. Ellinor Jensen fra Øster Lindet og hendes 
mand Flemming kommer og holder sangtime med os. Ellinor spiller og 
fortæller og Flemming synger for. Glæd jer til en rigtig hyggelig efter-
middag. 
 

Onsdag den 8. september  kl. 14.30 – 16.15                   
Skoleskoven i Vejen. Hvad er en skoleskov og hvad bruges den til? Det 
har du mulighed for at få at vide denne onsdag. Lederen af området 
Niels Dammayer vil møde  os og fortælle om stedet. Vi har kaffekurven 
med og en travetur i området bliver der også tid til.                                                                        
Tilmelding senest mandag den 6.september. Pris 35 kr. 
 

Onsdag den 15. september kl. 13.15 – 16.30.                                  
Minibyen i Kolding. I udkanten af Geografisk Have ligger en miniby, her 
kan man se hvordan Kolding så ud i 1860-1870. En gruppe entusiastiske 
pensionister og efterlønnere har bygget tro kopier af huse fra dengang 
– og der bygges    og udvides stadigvæk. Vi får en fortælling om dette 
projekt. Vi har naturligvis kaffekurven med.                                                                                 
Tilmelding senest mandag den 13. september. Pris 80 kr.   
 

Onsdag den 22. september kl. 14.00 -  16.15.                                      
Besøg på Schela Plast i Lindknud. Vi bliver vist rundt og hører om pro-
duktionen og arbejdet på Schela Plast i dag. Vi starter med en kop kaffe 
på Bøgevang og går så om på Erhvervsvej til rundvisning kl. 15.00. Vi 
kan kun være 10 personer med, derfor gentager vi programmet for 
denne dag onsdag den 29. september. Du kan altså vælge hvilken dag, 
der passer dig bedst. For de, som ikke er med på Schela Plast, er der 
spilledag på Bøgevang.                                                                                          
Tilmelding senest mandag den 20. september. Pris 20 kr. 
 

Onsdag den 29. september  kl. 14.00 – 16.15.                               
Gentagelse af programmet fra den 22. september.                                                                                                            
Tilmelding senest mandag den 27. september. Pris 20 kr. 
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BØGEVANG 

Onsdag den 6. oktober kl. 18.00                                       
Høstfest. En hyggelig aften i godt selskab med 2 retter varm mad, kaffe 
med chokolade og musikalsk underholdning. Vi får nemlig besøg af 4 
velsyngende herrer ”De 4 jakker” fra Vejen,  som synger populære 
numre fra Four Jacks repertoire. Drikkevarer kan købes.                                                       
Tilmelding senest mandag den 4. oktober . Pris 150 kr.     
                                                    

VI STARTER GYMNASTIK IGEN TIRSDAG DEN 21. SEPTEMBER, PÅ BØ-
GEVANG. 
Kl.   9. 00 - 10.00 Gymnastik på gulvet med Ingeborg Holm 
Kl. 10.00 – 10.30 Fælles kaffe for begge hold 
Kl. 10.30 – 11.30 Stolegymnastik med Margit Poulsen  
         

VEL MØDT IGEN  
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BØGEVANG 

Lidt nyt fra Bøgevang 
 

Vi krydser nu fingre for, at vi får godt gang i alle aktiviteter på vores Ak-
tivitetscenter Bøgevang. Vi planlægger i hvert fald at gennemføre både 
julestue, Højskoledag og ferietur samt alle vores aktiviteter hver uge. 
 

Vi er dog blevet beskåret i timer til Kirsten, så vi har måttet ændret lidt i 
vores faste åbningstimer.  
 

Mandag: Åbent 9.00 – 12.00.                                                                                 
Her er mulighed for at kniple, strikke, sy m.m. samt kortspil.  
 

Tirsdag: Gymnastikhold fra 9.00 – 11.30.                                             
Kirsten er her ikke om tirsdagen, så her klares dagen med frivillige. 
 

Onsdag: Åbent 9.00 – 16.00. Det er samværsdagen, hvor programmet 
kan ses i Lokalbladet. Kirsten er her. 
 

Torsdag: Åbent 9.00 – 16.30. Her mødes flere grupper om eftermidda-
gen til kortspil og strikning, vævning, syning m.m. Kirsten er her. 
 

Fredag: Lukket. 
 

MANDAG, ONSDAG OG TORSDAG ER MAN ALTID VELKOMMEN TIL AT 
KIGGE IND I ÅBNINGSTIDEN TIL SNAK OG EN KOP KAFFE.  
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AKTIVITETSKALENDER 

02.09.21 Kl. 19.00 Generalforsamling Borgerforeningen, på Kroen 
05.09.21 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
12.09.21 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.0921 Kl. 19.00 Opstart Folkedans, Holmeåskolen 
16.09.21 Kl. 19.00 Hyggeaften i Arkivet, Hovborg i 50´erne 
07.09.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
15.09.21 Kl. 19.00 Folkedans Holmeåskolen i Lindknud. Holmeå Folkedansere 

22.09.21 Kl. 19.00 Koncert med RUMPISTOL ENSEMBLE i Hovborg Kirke 
23.09.21 Kl. 19.30 Fællessang - sammen i Lindknud Kirke 
27.09.21 Kl. 19.30 Koncert med Mikkel Ploug, Balcony Lullabies i Hovborg Kirke 

28.09.21 Kl. 19.30 Koncert md Jørn Jeppesen i Lindknud kirke 
29.09.21 Kl. 17.30 Fællesspisning i HUSET, arr.: Lokalrådet. 
13.10.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
09.11.21    Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Huset 
07.12.21 Julekoncert i Hovborg Kirke 
09.12.21    Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Huset. 
26.01.22 Koncert med Haderslev Pigekor samt The HoLi Choir i Hovborg Kirke 

13.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Hovborg Kirke 
15.05.22 Kl. 10.00 Konfirmation Lindknud Kirke 
 
 
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 

2021: 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 
 

2022: Torsdag d. 20. jan.  Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 17. feb.  Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 17. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 21. april  Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 19. maj  Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 21. juli  Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 18. aug.  Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 22. sept.  Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 20. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 17. 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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