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Redaktionen - Landsbyliv 
 
Ebbe Kirkegaard, Sigvej 5, Torsted 21977274 
Gitte Harpøth, Torstedvej 36, Torsted 97333770 
Mette Haubjerg, Tovstrupvej 7, Hover 
Tlf. 20888282/ 97348282 e-mail:   haubjerg@pc.dk 
 
Indlæg afleveres som e-mail, evt. som vedhæftet fil 
eller skriftligt senest den 28. i måneden for at 
komme med i udgaven, der udkommer senest medio 
næste måned. 
 
 
Webmaster: 
www.hover-torsted.dk                   
 
Hover Sogneforening:       www.hover-torsted.dk 
Kontakt formand@hoversogneforening.dk 
Pernille Priess (formand) 40206741 
Miranda Andersen (sekretær) 30613155 
Ole Stampe (næstformand) 40268250 
Kristoffer Ø. Kristensen (kasserer) 21351344 
Berit Pilgaard (bandeleder) 23252165 
 
 
Lyngsmoseforeningen:  www.lyngsmose.dk 
Vagn Gravesen (formand) 97348186 
Dennis Barbesgaard (næstfm) 96747809 
Peter Barner-Rasmussen (kasserer) 21447501 
Per Sunesen (sekretær) 40140304 
Palle Eriksen 51501656 
Valter V. Kristensen (kanoudlejning) 40206734 
Erling Mikkelsen 97143939 
Esben Midtiby (webmaster) 30680668 
 
Hover Ungdoms- & Idrætsforening: 
Chalotte Kamp (formand) 28294778 
Claus Jensen (næstformand) 23270084 
Sine Grønlund Jørgensen (kasserer) 61543610 
Udvalgsformænd: 
Søren Lyngklip Strøm (fodbold) 22561954 
Maja Kold Lauritzen (gymnastik) 29289061 
Klaus Hansen (badminton) 97348450 
Tina Toft (underh.) 24262524 
 
ponsorudvalg: 
Brian L. Rødgaard 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Toft (formand) 24277808 
Danni D. Madsen (næstformand) 29653293 
Anna Bruun Olesen (kasserer) 51246765 
Kirsten Brodersen (udlejning) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
 
Hover Pensionistforening 
Grethe Stevnhoved (formand) 97348026 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Inge Kirkegård (kasserer) 97348105 
Bodil Sig 97348149 
Lisbeth Krogh 97348069 
 
 
Hover Jagtforening: 
Jens Jørgen Olesen (formand) 30229427 
Michael Gade (kasserer) 61305816 
Carl Ingemann Slyk (sekretær) 61372120 
Thomas Bondesgaard (skydeudv) 40212234 
Jørgen B. Jensen (skydeudv.) 23279681 
 
Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188): 
Jens Møller Kr. (formand) 97348052 
Frede Sig (næstformand) 97348202 

Flemming Hansen  (sekretær) 97348115 
Bodil Rindum Jensen (kasserer) 97346434 
Henny Larsen (udlejer) 97348132 
 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv og Boghuset, Hover 
Arkivet er åbent onsdage kl. 9-12 samt ved 
henvendelse til udvalget. Boghuset åbnet onsdage 
kl. 9-17.30 
Andreas Stampe  97348022 
Karen Marie Simonsen 97348167 
Nanna Kamp Jensen 97348153 
e-mail: hoverlokalarkiv@gmail.com: 
www.arkivhover.hover-torsted.dk 
 
 
Muldbjerg Mølle 
Tommy Andersen 97348045 
Lisbeth Krogh 97348069 
Marie Hansen 97348040 
Andreas Stampe 97348022 
Hans Østergaard 97348181 
 
 
Hover Sparekasses Fond 
Frede Sig, formand  97348202 
Elena Hedegaard, næstformand 51909740 
Carl Ingemann Slyk, sekretær 61372120 
Kristian Haubjerg, kasserer 97348085 
Leif Mikkelsen 97348201 
Niels Østergaard 97348990 
 
 
Hover-Torsted Friskole (tlf. 97333050): 
Anna-Marie Dam Kristensen (formd) 23429352 
Helle Andreasen (næstformand) 21902690 
Michael Ahm (kasserer) 21499089 
Rine Bakkestrøm (sekretær) 31164004 
Michael Jeppesen (praktisk udvalg) 23218986 
Rudy Mikkelsen (praktisk udvalg) 40348607 
Poul Sørensen (praktisk udvalg) 28454670 
 
 
Friskolens Støtteforening 
Mette Strøm (formand) 97348676 
Erik Sønderskov (næstformand) 51530914 
Mogens Kristensen 97321681 
Dorthe Munck Jensen (sekr.) 97348131 
Chalotte Kamp 28294778 
Peder Nielsen 30518576 
Rudy Mikkelsen (repr. skolen) 40348607 
 
Hover-Torsted Børnehus 99743210 
Conny Stampmøll Degryrr (leder)   
Benthe Madsen (med.repr.) 
Ida Mikkelsen (formand) 40518201 
Helle Andersen (sekretær) 24618884 
Ulrik Sig (praktisk) 22573424 
Lasse Pedersen (kasserer) 20804704 
 
Hover-  
Theresa Rathkjen Nørbygaard (form) 26299217 
Line Dueholm (næstformand) 21427642 
Luise Koenraadt (kasserer) 22510407 
Mette Marie D. Kokholm (sekretær) 24418865 
Mette Pedersen (suppleant) 20616709 
 
  
Hover Menighedsråd: 
Vagn Graversen (formand) 97348186 
Hans Østergaard (næstfm./kass.)  97348181  
Ernst Sørensen (kirkevær.) 97348151 
Lone Thomsen (kontakt) 97348281 
Hanne E. Kristensen 97348118 
 

 
Torsted Lokalhistoriske Arkiv: 
Åbent efter aftale med Agner Andersen på mail 
agner@mvbmail.dk eller tlf. 
Formand Agner Andersen  97333429  
 
Torsted Menighedsråd: 
Sonja Holmgaard (formand) 97333208* 
Hanne N. Bruhn (kasserer) 22111993* 
Caspar Rostbøll (kirkeværge & kontaktper) 51213224 
Hanne K. Mouritsen (bladudvalg) 61282136 
Inge-Dorthe Kaasgaard (sekretær) 97333309 
*Præstegårdsudvalg 
 
Sognepræst i Hover og Torsted sogne 
Inge-Dorthe Kaasgaard  97333309 
 
 
Torsted Sogneforening            www.torsted.net 
Anette Pedersen (formand) 21155590 
Lis Fredskilde (næstfm.) 20271419 
Poul H. Holmgaard (kasserer) 97333208 
John Holmgaard 21263212 
Thijs Koenraadt 23868412 
 
 
Klub 95 
Sonja Holmgaard, formand/kasserer 97333208 
Bente Bech Jensen, sekretær 21861950 
 
 
Lystbækforeningen 
Torben Thorup Thomsen (formand) 97333303 
Inger Kobberø (sekretær) 23335231 
Hanne Mouritsen (kasserer) 61282136 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Lisbet Hald Nielsen 61761822 
 
 
Videbæk Ugeavis: 
Astrid Vestergaard  9694 9045 
post@videbaek-bogtrykkeri.dk 
 
 
Thorsted Jagtforening 
Jan Harpøth (formand) 97333770 
Bjarne Krogshede 97333929 
Jørgen Falk (kasserer) 97384084 
Per Pedersen 97333451 
 
Kronhede Lejrskole 
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130 
 
Kronhede Forsamlingshus  
Torben Thomsen (formand) 97333303 
Hanne Kjærgaard (kasserer)  20586051 
Tove Bjerre (Udlejer) 29216987 
Else K. Mouritsen (sekretær)  21326543 
Hanne K. Mouritsen (sekretær) 61282136 
 
 
 
Tim - Torsted Havekreds 
Henny Ramskov (formand) 96104142 
Sonja Holmgaard  (næstfm.) 97333208 
Anna Hald (kasserer) 21233548 
Gitte Harpøth (sekr.) 24642141 
Vibeke Eybye 97333099 
 
Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og 
trykkes i 440 eksemplarer. 
Tryk: Hee Offset 

 
Hvis en aktivitet bliver aflyst eller flyttes til en anden dato eller er anført fejlagtigt i kalenderen, så giv 
venligst besked til redaktionen, så kalenderen kan blive rettet. Aktiviteter medtages gratis for 
annoncerende foreninger. Frist for indlevering af stof er den 28. i måneden med enkelte undtagelser. 
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Indkaldelse til generalforsamling i 
Hover Forsamlingshus og Hover Sogneforening 

 
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 i Hover Forsamlingshus 

Alle er velkomne. 

Vi håber mange møder op og hører om, hvad vi laver, og hvad vi kan gøre 

fremadrettet for at bibeholde vores dejlige sogne. 

Vi giver smørrebrød og drikkevarer efter generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Hover Forsamlingshus og Hover Sogneforening 

 

 

Find en skat fra jernalderen eller et rustent søm. 

 
 
Brian Nørgaard Kristensen fra Spjald fortæller om skattejagt med 
metaldetektoren. 
Der fortælles om, hvordan man kan komme i gang med denne specielle 
skattejagt.   
I Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer. Men 
hvad må man og hvad må man ikke, når der gøres fund fra tidligere tider?  Her 
kan du få en kort vejledning i hvordan du skal og bør forholde dig som 
detektorfører. 
 
Foredraget holdes tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.30 i Hover Kultur- og 
Fritidscenter, Hoverdalvej 2 b, Hover, 6971 Spjald. 
Efter foredraget holdes generalforsamling i henhold til vedtægterne  se 
www.lyngsmose.dk. 
Alle er velkomne  gratis adgang. 

Lyngsmoseforeningen 
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 Hover-Torsted Friskole 

GENERALFORSAMLINGER 
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00  22.00 

 
Generalforsamling i Hover-Torsted Friskoles 
støtteforening.  
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Hover-
Torsted Friskoles støtteforening:  
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00  19.30  
på Hover-Torsted Friskole.  
Dagsorden ifølge vedtægter.  
Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Hover-Torsted Friskoles Støtteforening  
 
*****************************************************  
 
Generalforsamling på Hover-Torsted Friskole.  
Der indkaldes hermed til generalforsamling på Hover-
Torsted Friskole  
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.30-22.00  
på Hover-Torsted Friskole  
Dagsorden ifølge vedtægter.  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde hurtigst 
muligt.  
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Hover-Torsted Friskole 
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole 
 
En vintermåned rinder ud  og måske den varmeste januar i flere år. Med 
temperatur på omkring de 8 grader, ja så er det svært at forestille sig sne og 

andre af de gode vintersange. Men vi gør det  og så må vi forestille os, at jorden 
er helt hvid, at det knitrer under støvlerne når vi går ude og den lille fodboldbane 
er fyldt med snemænd! 

skuespil blev spillet i 
Hover Fritids-og 
Kulturcenter fredag den 
17. januar. Far til fire på 
klimavenlig rejse. Et 
skuespil børnene selv 
havde skrevet og de 
havde også selv skrevet 
nogle af de 17 verdensmål 
med ind i deres stykke. 
Sådan et par uger, hvor 
der både bliver skrevet, 
øvet og spillet, giver en 
masse point på 
fællesskabskontoen. En 

på hele året. Tak til alle jer  bedsteforældre, forældre, 
søskende, tidligere elever med flere, der kom og så vores skuespil. 
Tirsdag den 21. januar tog eleverne fra 5., 6. og 7. klasse på tur til RAH. Her 
lærte de bl.a. om hvad RAH er, om god energiadfærd og hvordan man selv kan 
lave en forlængerledning. En super interessant dag for både børn og voksne.   
I februar skal hele friskolen bruge nogle af de penge de motionerede ind inden 
efterårsferien. Turen går til Lego House i Billund. Vi sender først de to ældste 
klasser afsted inden vinterferien og efter vinterferien tager resten af friskolen 
afsted. 

  ja det er en titel Rikke Yde Tordrup 
vil tale ud fra, når hun kommer og holder oplæg til vores store forældremøde den 
6. februar. Et forældremøde vi i år afholder sammen med børnehuset. I næste 
udgave af Landsbyliv kan der læses mere om dette arrangement. 
 
Avisindsamling   
Lørdag den 22. februar skal der igen samles aviser i Hover, Torsted og Muldbjerg 
Sogne. Men det er kun aviser der bliver afhentet. Der bliver altså ikke 
længere afhentet pap. Til trods for at vi har haft gode aftaler rundt omkring med 
hensyn til afhentning af både løst pap og pap-baller, har vi ikke rigtig tjent noget 
på det de sidste par gange. Så for eftertiden  og det træder i kraft allerede til 
avisindsamlingen i februar  så er det kun aviser vi kommer og henter. Vi håber 
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meget på jeres forståelse omkring dette, og at I kan komme af med pap på en 
anden måde  f.eks. ved at køre det på genbrugspladsen. 
 
 

-  
22. februar 2020  Avisindsamling i Hover, Torsted og Muldbjerg Sogne 
11. marts 2020  Åben morgensang 
31. marts 2020  Generalforsamling 
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Børnehusets nyhedsbrev februar 2020) 
 
Efter en dejlig lang juleferie, 
lurer vinterferien lige om 
hjørnet. I såvel juleferien som i 
vinterferien er der rigtig mange 
børn som holder fri  det er 
godt for børn at der er tid til 

 tid til hygge, ro og 
samvær med familien, og tid til 
at tøffe rundt i nattøj til langt op 
på formiddagen og lave 
ingenting. Alle har brug for at 
koble af fra hverdagens pligter. 
De voksne i Børnehuset får 
afviklet deres ferie i de perioder, hvor børnene holder fri og dermed er der så 
mange hænder som muligt i hverdagen. Det er bl.a. noget af det som er med til at 
holde vores høje kvalitet i vores pædagogiske arbejde.  
 
I vuggestuen har vi pt. 13 børn i alderen 1 år til knap 2 år. Børnene udvikler; 
gennem læringsmiljøet og i samspil med de 4 dygtige voksne, deres sprog, 
motorik, selvindsigt, sociale færdigheder og selvhjulpethed. Vi ser dagligt børn 
som kan noget nyt, f.eks. børn, som giver hinanden et kram eller forsøger at 
kysse en af vennerne, kravler op på sin stol, tørrer sin mund efter spisning og 
smider vaskekluden i vaskekurven, håndterer bestik og drikker selv af koppen. 

ægger grundstenene for at børnene klarer sig godt og udvikler sig i 
børnehave, skole og resten af livet.  
                                       

I skovmusene har de i det nye år haft 
fokus på sproglyde og bogstavlyde. De 
har hver dag om et nyt bogstav og finder 
ud af ting som begynder med bogstavet, 
alt er synligt for børnene og de synes 
dette er meget spændende.  
Gruppen er delt op i tre, så hver voksen 
har 4  6 børn, sammensat efter alder og 
udviklingstrin. Skovmusene er rigtig gode 
til at lege, alt fra far, mor og børn til 
superhelte og prinsesser bruges i legen, 

hvor de lærer og udvikler sig i samspil med deres venner og de voksne som er 
tætte på og guider og støtter børnene. 
Rævegruppen øver sig rigtig meget på at skrive bogstaver og tal, sjældent har jeg 
set en hel gruppe, som alle er så nysgerrige og prøvende på dette felt. Trine er 
en meget dygtig eventyrfortæller og hver dag, fra august til nu, har børnene fået 
fortalt eventyr til frokost. Nu er det så, på skift, børnenes tur til at fortælle eventyr 
for gruppen og det er et godt læringsmiljø til senere at turde stå frem for en 
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 gruppe mennesker. Hvert år når de nye ræve begynder i Rævegruppen, synes vi 
de er så små, men nøj en udvikling de er igennem, og vupti så er der gået et år, 
og de er klar til 0.klasse. Friskolen får nogle meget dygtige børn til august. 
 
Uglerne nyder deres meget hyggelige 
grupperum som de sammen med 
Kathrine har indrettet, senest har vi 
fået lavet et lille rum om til hyggerum 
med madrasser, puder og diskolys. 
Ud over at lave kreative ting, bygge 
med lego, spille spil osv., har rævene 
og uglerne stadig tosset tirsdag, hvor 
de bl.a. har lavet is, bagt vafler, lavet 
mad over bål og været på ture ud af 
huset. 
 
 

 
Her første januar var det et år 
siden vi tog de nye lokaler i brug, 
og 1. februar er der 30 år siden 
Børnehuset slog dørene op for de 
første børn  mange børn, 
forældre og medarbejdere har 
været igennem siden. Heldigvis 
har vi mange medarbejdere der 
bliver her i mange år  i januar 
havde Benthe 10 års jubilæum  
det giver tryghed for børnene, at 
personalet er stabile.   

 
 
Vigtige datoer til kalenderen: 
6. februar kl. 18.00 fællesforældremøde med Friskolen med Rikke Yde  
 Tordrup 
29. maj  bedsteforældredag 
3. juni  arbejdsaften 
Uge 29 og 30  børnehuset er lukket  sommerferie 
 
Conni 
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Børnehusets Støtteforenings årsberetning 2019 
 
2019 var endnu et år med en masse forskellige aktiviteter i børnehusets 
støtteforening. 
I år havde vi dog valgt at skære lidt ned på antallet af aktiviteter, til fordel 
for et større fokus på de aktiviteter som vi hidtil har haft stor succes med. 
Det blev derfor kun til en enkelt genbrugsauktion i 2019, og da fremmødet 
stadig ikke blev som håbet har vi besluttet at lægge genbrugsauktionen 
på hylden i det kommende år.  
Traditionen tro afholdt vi fastelavnsfest for børn og voksne i alle aldre, 
hvor vi havde nogle hyggelige timer på Hover- Thorsted friskole. Der blev 
slået katten af tønd en, kåret nogle flotte udklædninger og spist 
fastelavnsboller i lange baner. Igen i år blev der afholdt generalforsamling 
i forlængelse af fastelavnsfesten. Her blev det enstemmigt besluttet at 
fastelavnskassen skulle overgå til Støtteforeningen, så den ikke længere 
står som en selvstændig kasse, da ingen andre ønsker at overtage 
posten. Desuden havde vi 3 bestyrelsesmedlemmer på valg; Luise 
Koenraadt, Line Dueholm & Theresa Rathkjen Østergaard som alle 
stillede op til genvalg, og blev valgt ind i endnu 2 år.  
Vi havde igen i år en stand til sommerfesten i Thorsted fredag aften, hvor 
vi stillede op med en godt besøgt tombola, skattejagt samt ballondyr.  
Til sportsfesten i Hover valgte vi i år kun at stille op lørdag formiddag med 
rundstykkesalg og nogle få aktiviteter, da der i forvejen er mange 
aktiviteter fra arrangørernes side. Vi havde et forrygende rundstykkesalg 
på trods af silende regn. Også i år havde vi konkurrencen med plant et 
flag, hvor vi havde fået sponsoreret et vælg af flotte præmier, som vi 
havde pakket sammen i 5 store præmiepuljer.  
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer til Hover sportsfest, hvor 
Sevel bageri leverede rundstykker og kage, og Lokal Brugsen i Ølstrup 
bidragede til kolonialvarer. Ligeledes vil vi gerne sige tak til alle som 
sponsorerede gaver til vores konkurrence.  
                                                                               fortsættes . 
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 Endnu engang kan vi også takke forældre/bedsteforældre/venner af 
børnehuset for hjælpen til bagning af småkager til vores julesalg på 
Muldbjerg Mølle. Vi vil også gerne sige 1000 tak til den gruppe frivillige 
som stillede op til hjælp med at fremstille diverse godter i form af fyldte 
chokolader, sukkerstokke, kagehuse, bolcher og karameller. Vi havde en 
rigtig hyggelig aften på Brejninggaard med julekreation og tapashygge, 
hvor der blev samarbejdet på kryds og tværs i diverse køkkener. Vi havde 
desuden endnu engang en god dag på møllen med et godt salg.   
STOR TAK til alle som har hjulpet støtteforeningen det sidste år hvad 
enten det gælder tilskud via medlemskab eller hjælp til diverse opgaver.  
 
Tak for i år.    Hover-Thorsted Børnehus støtteforening 
 
 
 
 
 

 
Under krigen var det vanskeligt at få kul fra England. Derfor blev der 
gravet kul flere steder i Danmark. I Hover blev der gravet hos Jens Chr. 
Jensen, Hedevang og hos Knud Jensen Hegnsgaard. 
 
Er der nogle som kender manden eller den brogede hest på billedet??? 



 
 

12 

 
 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

13 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

15 

 

Tømrer Møller 
Hover 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481 
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Hee 
Smede- & Maskinforretning ApS 

Hovervej 53, Hee 
Tlf. 97335166  - mobil 40335166 - fax 97335657 

 
 Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner 
 Alt i smede- og VVS-arbejde 
 Autoriseret naturgas-installatør 
 Gas- og oliefyrservice 
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2020 
 
  Dato Aktivitet Forening 

Februar 
Tirs. 4. Brian Kjølhede  Naturvejleder kl. 14.30 Klub 95 
Tors. 6. Fælles forældremøde med friskolen kl. 18, oplægsholder 

Rikke Yde Tordrup 
Hover-Torsted Børnehus 
Hover-Torsted Friskole 

Tors. 6. Anne Marie og Martin Riis  Livet i Italien i ord og billede 
kl. 14 

Hover 
Pensionistforening 

Tirs. 18. Anne Hillgaard  Fortæller kl. 14.30 Klub 95 
Tors. 
20. 

Tur til Strandingsmuseet Torsminde afgang kl. 13  Hover 
Pensionistforening 

Fre. 21. Ølsmagning kl. 19 på Friskolen Torsted Sogneforening 
Lør. 22. Avisindsamling i Hover, Torsted og Muldbjerg sogne 

INGEN PAP 
Hover-Torsted Friskole 

Søn. 23. Generalforsamling kl. 11.30 Hover-Torsted Friskole 
Søn. 23. Fastelavnsfest kl. 10-12 Hover-Torsted Friskole 
Man. 24. Fælles bestyrelsesmøde med friskolen kl. 17.30 Hover-Torsted Børnehus 

Hover-Torsted Friskole 
Tirs. 25. Generalforsamling kl. 19 i Klubhuset Torsted Sogneforening 

Marts 
Tirs. 3. Banko kl. 14.30 Klub 95 
Tors. 5. Pastor Mogens Thams  Når verden forandrer sig  kl. 

14 
Hover 
Pensionistforening 

Tirs. 10. Generalforsamling kl. 19. Sted: Hover Forsamlingshus Hover Forsamlingshus 
og Hover Sogneforening 

Ons. 11. Åben morgensang Hover-Torsted Friskole 
Fre. 13. Gymnastikopvisning kl. 18.30 (gymnaster kl.18) HUIF 
Tirs. 17. Foredrag og generalforsamling kl. 19.30 i HFK Lyngsmoseforeningen 
Tors. 
19. 

Generalforsamling og pakkespil kl. 14 Hover 
Pensionistforening 

Tirs. 24.  Fotovognen kommer til Hover  HFK kl. 19. Hover-Torsted Friskoles 
støtteforening 

Lør. 28. Åbent hus kl. 14-16 Torsted Lokalhistoriske 
arkiv 

Tirs. 31. Generalforsamling kl. 19/19.30-22 Hover-Torsted Friskole 
samt støteforening 

 
 

 

Afsender:  
Landsbyliv Hover-Torsted 
v/Mette Haubjerg 
Tovstrupvej 7, Hover - 6971 Spjald 


