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HOVBORG UNGDOMS-  
OG IDRÆTSFORENING 

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

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

 
Redaktion : Randi Boisen 4021 6461 
 

Stof til næste nummer af bladet sendes 
senest torsdag den 22. september, 

 

på e-mail til: HUIF.blad@gmail.com 
 

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

 

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

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

Kasserer: HUIF.kasse@gmail.com 

   Nr. 7                   43. årgang              Oplag 350 stk. 

 

Forsidebillede: Kartoffel-festivalen gik ”helt sort” da 
 Melvin Kakooza mødte op, og bla. tal-
 te med Benny ( BJ ) Jensen. 

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

Så nåede vi september og hverdagen har igen fundet sig til rette. Ferien 

er, for de flestes vedkommende, slut og vækkeuret ringer så skole og 

arbejde kan blive passet. 

Det betyder også masser af aktiviteter i HUIF. Faktisk er aktiviteterne 

godt i gang og foreningens frivillige er igen med til at gøre en forskel for 

os i Hovborg. Uden alle de frivillige der bruger tid og kræfter på at stab-

le tilbud og indhold på benene fortjener et kæmpe skulderklap og en 

stor tak – byen ville ikke være det samme uden. 

Vi er heldige at vi en gang i mellem får nye frivillige med i vores team. 

Det er nemlig rigtig vigtigt og samtidig motiverende når nye ansigter 

træder til. Helt naturligt er der også af og til frivillige der er nødt til at 

trække sig fra deres engagement i foreningen. Og det har vi faktisk et 

par stykker der har varslet, at de påtænker. Så foruden et medlem af 

forretningsudvalget som vi mangler lige nu, kommer vi også i nærmeste 

fremtid til at mangle nye hænder. Det kunne sagtens være dig eller din 

nabo. Vi kommer blandt andet til at mangle en, der kan være klubbens 

supporter til Klubmodul, som er det program vi anvender til tilmelding 

af aktiviteter. Rollen her er som administrator at bistå vores medlem-

mer, når der er knas på linjen med ”det tekniske”. Det er en vigtig op-

gave, som ikke kræver meget andet end lidt tid og forståelse for hjem-

mesiden, som der i øvrigt findes intro-videoer til. Vi søger også efter en  
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der kan overtage koordineringen af hal-tider i Huset, som er en opgave 
der som udgangspunkt finder sted ved sæsonstart. Her kan man med 
struktur hurtigt løse opgaven og dermed være med til at sikre, at der er 
plads til alle. 

Sidder du derude og tænker at du vil høre mere om de nævnte roller 

eller blot tilbyde din hjælp, skal du ikke holde dig tilbage. Den helt klare 

fordel ved at komme på banen allerede nu, er at der er rigtig god mulig-

hed for at få en god introduktion og overdragelse. 

For mig personligt er det rigtig vigtigt at vi i byen har en aktiv idrætsfor-

ening. Jeg håber, der sidder nogen derude med samme tanker, som ta-

ger fat i mig, så vi kan bibeholde alt det gode vi har. Og hvem ved; må-

ske der kan komme endnu flere gode tiltag i vores lille by. 

Ses vi ikke før, så ses vi selvfølgelig i Dagli’Brugsen. 

 

Mvh Charlotte 

 

 

NYT FRA HUIF 

Bliv frivillig 

Der er også brug for dig! 
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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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Hovborg Lokalarkiv 
 

holder åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14 – 16 (dog ikke i skole-
ferier).  

Arkivet holder til i den gamle skolebygning, Lindevej 5. 
 

I arkivets vedtægter står bl.a.: 

”Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, 
film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium, 
med tilknytning til Hovborg Sogn, dets borgere, foreninger, virksomhe-
der og institutioner i fortid og nutid”. 
 

Hjælp os med at samle Hovborgs historie.  

Overvej om ikke dine eller din families gamle papirer og billeder mm. 
bør afleveres til arkivet i stedet for at smides ud. Og er du usikker på om 
det nu også er noget for arkivet, så spørg os inden du kasserer det.  

Har du nogle interessante materialer, som du gerne selv vil beholde, 
kan du måske låne os det, så vi kan tage en kopi eller affotografere det. 

Måske kan du tænke dig at fortælle om dig selv eller din familie, eller 
hvad du har oplevet eller hørt om livet her på egnen, så er vi meget in-
teresserede! … vi er jo alle en del af lokalhistorien! 

Støt os ved at tegne et medlemskab!!  Og ved at deltage i vore aktivi-
teter!! 
 

Vi glæder os til at høre fra dig eller se dig på arkivet. 

E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com 

På arkivets vegne     

Poul Hansen (tlf. 61779786) 

LOKALARKIVET 

 

mailto:hovborglokalarkiv@gmail.com
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Tak for flot opbakning til vores grillfest d. 12. august 
 

Tusind tak til alle, der deltog i Brugsens grill fest. Vi var heldige at vejret 
var med os – så der var god mulighed for at nyde kolde øl og vin på en 
af sommerens luneste aftener, sammen med en masse dejlige menne-
sker. Både lokale, men også en del udefra.  
 

Vi synes, det var en rigtig hyggelig aften ☺ 
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Status / optælling af varer 
 

Mandag d. 19. september er det igen tid at gøre status. Alle varer skal 
tælles op.  
Vi kan godt bruge hjælpende hænder i tidsrummet mellem kl. 08:00 – 
18:00. Du behøver ikke kunne hjælpe hele dagen, men minimum 2 ti-
mer. Tilmelding til Betina i Brugsen.  
 

Åbningstiderne ændrer sig 
 

Den 1. september ændrer vi Brugsens åbningstider til at være fra 7,30 
til 18,00 hver dag. Vi skærer den sidste time væk hver aften, da vi her 
ikke har en omsætning der står mål med omkostningerne. Vi håber på 
forståelse for denne ændring. 
 

På bestyrelsens vegne 
Jimmi Johnsen 
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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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Vedr. udlejning kontakt: 

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

Kunst skal ses i HUSET  
Nøj manner, hvor er det fint! - Sådan lød det, da 
Karen Christiansen og Bente Vad var færdig med 
at hænge deres værker op i HUSET. Vi har set 
deres billeder før, men med deres nye malerier 
kan man se, at der er sket fornyelse. Hvem si-
ger, der skal være døre og vinduer i huse? Ka-
rens huse er smukkest uden. - Og, så ser det ud, 
som om Bente har givet penslerne fuldstændig 
frie tøjler, men forinden har hun sørget for, at 
de er så tilpas veldresserede, at de kan skaber 
vilde-abstrakte billeder, der emmer af ro og har-
moni. - Kom selv og se! - Og det kan man ved at 
møde op til arrangementer i HUSET eller kom-
me til vores “åbent hus”, som vi afholder hver 
torsdag kl. 17.00 og 18.00. -  
Alle billeder er til salg.  
Tak til Karen og Bente, fordi Kunstforeningen 
må “låne” jeres billeder!  

1. august hentede Annika Dantoft sine smukke akvareller. Fik I set hen-
des billeder? - Hvis ikke, så skriv Annika Dantoft på google og se nogle 
af hendes billeder. Tak Annika for sommerens meget smukke udstilling i 
HUSET  

Venlig hilsen  
Holmeå Kunstforening  

TB  
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HUSET 
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Sæsonen nærmer sig - vi starter op igen torsdag den 
15. september kl. 9.30 i Huset. 
Vi håber på en “normal” sæson, uden begrænsninger 
og usikkerhed. 
Vi glæder os til at se jer igen, rørt kroppen så godt vi 
kan, og få rørt det sociale samvær. 

Emmy - Yvonne -Karen 
 
 

Gå -sammen turene stopper for sommeren, sidste 
gang er den 8. september. 
Vi har haft SÅ mange skønne ture, både nær og fjern. 
Mange mange tak til alle deltagere.        

Vh Karen 
 

IDRÆT OM DAGEN 
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LOKALARKIVET 

 Hovborg Lokalarkiv inviterer til en hyggeaften 

onsdag den 28. september kl. 19.00  

i arkivet (i den gamle skolebygning) 

 ”Vi viser arkivet frem” 

Vi fortæller om, hvad vi laver og viser eksempler på, 

hvad der gemmer sig i arkivets kasser. 

Vi fremlægger en del fotografier, scrapbøger, avisudklip mm. 

Måske bliver det genkendelsens glæde for dig, eller også kan vi eller 

andre måske fortælle noget, som du ikke ved, eller du kan fortælle os 

noget, som vi ikke ved. 

Vi glæder os til en hyggelig aften. 

Vi slutter af med et kort årsmøde vedr. arkivets arbejde. 

Kaffe / entré: 25 kr 

/Hovborg Lokalarkiv 
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"Tak til alle som var med til dette årets Kartoffelfestival" og tak til spon-
sorer for opbakningen og til alle de frivillige der hele ugen har arbejdet 
hårdt for at få hele pladsen til at spille" 
 

Vi ses til næste år - dato kommer senere. 
 

Hermed forskellige billeder fra dagene. 
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De ”store” kokke-drenge var også på pladsen ☺ 
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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 
Mandag er fridag 
E-mail: doki@km.dk 
Hjemmeside: www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
 

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

Kirkebil 
 

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

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

Hovborg Menighedsråd 

HOVBORG KIRKE 

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

HOVBORG KIRKE 

1. Høst- og familiegudstjeneste i Hovborg Kirke i samarbejde med Hol-

meåskolen og spejderne. 

2. Efter høstgudstjenesten i Lindknud Kirke serveres der kaffe og æble-

kage. 

* Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten. 

DK: Dorte Kirkegaard 
IB: Inge Klarlund Bach 
 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen 
annonceres på: www.lindknud-hovborg-kirker.dk  
 

 

Dato Kirkedag Hovborg Kirke Lindknud Kirke 

4-9-22 12. s. e. trinitatis   9.00 IB 

11-9-22 13. s. e. trinitatis 9.00 DK   

18-9-22 14. s. e. trinitatis   10.30 DK 

25-9-22 15. s. e. trinitatis 10.30 IB   

2-10-22 16. s. e. trinitatis 10.30 DK1 
Høstgudstjene-

ste* 

19.00 DK2 
Høstgudstjene-

ste* 

http://www.lindknud-hovborg-kirker.dk
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Det er høsttid 

I den sidste tid er der blevet høstet rigtig meget rundt omkring, også i 

vores område. Det har I nok lagt mærke til. I sidste måned nød jeg vir-

kelig at se markerne stå klar til høst – kornet er jo så flot at se på, når vi 

er ved den tid. Og jeg nød også at se kornet blive høstet. Der er mange 

folk, der har været i gang ude på markerne, og mange traktorer og me-

jetærskere. Høsten er god i år. 

I kirken er der tradition for, at vi takker for høsten. Vi holder høstguds-

tjeneste hvert år, også i år. 

Det er ikke nogen selvfølge, at høsten er god. Vi mennesker er ikke her-

rer over sol og regn – hvor meget vi så end arbejder hen imod at få det 

til at lykkes. Det er heller ikke en selvfølge, at vi kan få høsten bjerget i 

fred. Slet ikke. Så vi takker Gud for alt det, der går godt. Og vi takker 

ham, for uden ham kan intet gro.  

Vi holder i år Høstgudstjeneste den 2. oktober kl. 10.30 i Hovborg Kir-

ke i samarbejde med Holmeåskolen og spejderne. Og vi holder Høst-

gudstjeneste den 2. oktober kl. 19.00 i Lindknud Kirke. Efter aften-

gudstjenesten serveres der kaffe og æblekage. Vores lokale ungdoms-

kor medvirker ved begge gudstjenester, og det er altid så dejligt og fest-

ligt, når de er med. 

Når vi holder høstgudstjeneste, handler det meget om taknemmelig-

hed. At vi kan være taknemmelige for alt det, der er os givet og alt det 

gode, der er. 

Alle er velkomne til at være med 

til de to gudstjenester i vores fest-

ligt pyntede kirker. 

Dorte Kirkegaard 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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Orientering fra Hovborg Kirkes Menighedsråd. 
Ost og rødvin. Tirsdag d.13.09.22 afholdes et arrangement, hvor menig-
hedsrådet vil orientere om årets gang ved Hovborg Kirke. 
Vi mødes ved Hovborg Kirke kl.19, hvor der vil blive afholdt en kort 
Gudstjeneste, hvorefter vi fortsætter til HUSET kl.ca 19.45, hvor der vil 
blive serveret et let traktement (ost og rødvin) og menighedsrådet vil 
fortælle om, hvad der sker i kirken. 
Ingen tilmelding. 

Med venlig hilsen  
Doris Jepsen 

Formand for Hovborg Kirkes Menighedsråd.  
 

Kære hæklere af dåbsklude til Lindknud og Hovborg Kirker. 
Mange tak for jeres store og flotte hæklearbejde, som vi er meget tak-
nemmelige for og imponerede af.  
Lindknud og Hovborg Kirker har fået mange flotte dåbsklude retur, hvor 
man kan se, at der er lagt mange kærlige følelser i arbejdet. 
Dåbskludene er blevet vel modtaget af dåbsforældre. 
Der er stadig garn, så hvis I har lyst til at hækle videre, så kontakt Doris 
på 61546364. 

Med venlig hilsen  
Doris fra Hovborg Menighedsråd. 

 
 
 

HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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HOVBORG KIRKE 
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Samværsdage på Bøgevang. Brugergruppen 
75388009/20433787 
 

Onsdag den 7. september kl. 13.15 – 16.45 
Gavlmalerier og Street Art i Brande. 
1968 blev Brande den første danske by, hvor en række kunstnere male-
de flotte gavle. Nogen af billederne er forsvundet igen, men nye er 
kommet til.  Desuden er der nu en festival, hvor kunstnere fra hele ver-
den kommer og farvelægger mange af byens gader med tredimensio-
nelle billeder. Resultatet er et rigtig flot skue. 
Vi har kaffekurven med. 
Tilmelding senest mandag den 5. september. Pris 70 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

Onsdag den 14. september kl. 14.00 – 16.00. 
Kaffemøde. 
Vi forsøger hver måned i bestyrelsen at lave et godt program 
for alle os, der kommer på Bøgevang. Men vi er kun 8 hoveder,  
og derfor vil vi gerne have input fra jer. 
Vi håber rigtig mange af jer vil komme til kaffemøde og snakke  
med os, om I har nogen ideer til steder, der skal besøges, folk der kan 
komme og fortælle, skønne pletter til en udflugt med kaffekurv eller 
måske noget helt andet.  
Har du ideer allerede, er det dejligt. Synes du ikke, du har en ide klar, så 
kom alligevel, det kan være der dukker ideer op, når snakken går og 
kaffen drikkes.  
 
 

 
 

BØGEVANG 
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BØGEVANG 

Onsdag den 21. september kl. 13.30 – 16.15  
Vejen Kunstmuseum. 
Efter flere års lukning er Vejen Kunstmuseum atter åbent. 
Der er ændret, forbedret og bygget nyt. Der er nu fuld tilgængelighed  
gennem hele huset med elevator og lift.  
En spændende plet i vores kommune. 
Tilmelding senest mandag den 19. september. Pris 70 kr. 
  
Onsdag den 28. september kl. 14.00 – 16.00 
Spilledag. 
Vi spiller inde og ude som man har lyst og vejret tillader. 
 
Onsdag den 5. oktober kl. 18.00 
Høstfest. 
En hyggelig aften i godt selskab med 2 retter mad, kaffe og lidt sødt. 
Aftenen krydres med lidt musikalsk sjov/quiz med Nick Holme Kjeld-
sen.  
Tilmelding senest mandag den 3. oktober. Pris 150 kr. 
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PRÆMIESPIL 
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PRÆMIESPIL 
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AKTIVITETSKALENDER 

13.09.22 Kl. Orientering fra Kirken - ost og rødvin. Se opslag 
14.09.22 Kl. 19.00  Start folkedans i Holmeåskolen Lindknud. 
15.09.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
16.09.22 Kl. 17.00 Engfest og generalforsamling, Ko-klapperlauget’ 
21.09.22 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud Kirke 
28.09.22 Kl. 19.00 Hygge aften i Arkivet. Arr: Hovborg Lokalrkiv 
13.10.22 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud Kirke 
26.10.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
29.10.22 25 års jubilæumsfest for HUSET 
06.11.22 Kl. 19.00 Banko i HUSET, arr: Husholdningsforeningen 
09.11.22 Kl. 19.00 Fællessang i Lindknud Kirke 
15.11.22  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde på Hovborg Kro 
06.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Hovborg Kirke 
08.12.22 Kl. 19.00 Julekoncert i Lindknud Kirke 
18.12.22 Kl. 19.00 ”Syng julen ind” i Lindknud Kirke 
05.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Lindknud Kirke 
07.05.23 Kl. 10.00 Konfirmation i Hovborg 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 
2022: 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 
2023: Torsdag d. 19. jan. Blad udkommer i uge 5 
 Torsdag d. 16. feb. Blad udkommer i uge 9 
 Torsdag d. 16. marts Blad udkommer i uge 13 
 Torsdag d. 20. april Blad udkommer i uge 18 
 Torsdag d. 18. maj Blad udkommer i uge 22 
 Torsdag d. 20. juli Blad udkommer i uge 31 
 Torsdag d. 17. aug. Blad udkommer i uge 35 
 Torsdag d. 21. sept. Blad udkommer i uge 40 
 Torsdag d. 19. okt. Blad udkommer i uge 44 
 Torsdag d. 16. nov. Blad udkommer i uge 48 
 

Ret til ændringer forbeholdt. 
 

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

 

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

Priser for takke- og engangsannoncer i HUIF bladet. 

150,00 kr. for ¼ side 

250,00 kr. for ½ side 

400,00 kr. for 1 side 

Disse annoncer har samme dead-

line som selve bladet. 

Redaktionen kan være behjælpelig 

med opsætning. 

WWW.PRIKKEN-VORBASSE.DK 
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