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Redaktionen - Landsbyliv 
 
Ebbe Kirkegaard, Sigvej 5, Torsted,  
6980 Tim 21977274 
Gitte M. Harpøth, Torstedvej 36, Torsted 
6980 Tim 97333770 
Mette Haubjerg, Tovstrupvej 7, Hover 
6971  Spjald (mobil 20888282) 97348282 
 
e-mail:   haubjerg@pc.dk 
 
Indlæg afleveres som e-mail vedhæftet fil eller 
skriftligt senest den 28. i måneden for at komme 
med i udgaven, der udkommer 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 
Mette Bukholt (kasserer) 30518538 
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 
Thea Mikkelsen (gymnastik) 29718201 
Klaus Hansen (badminton) 97348450 
Tina Toft (underh.) 24262524 
 
Sponsorudvalg: 
Brian L. Rødgaard 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Hansen (formand) 25327715 
Flemming Toft (næstformand) 24277808 
Kirsten Brodersen (kasserer/udlejn.) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
Jesper Ø. Kristensen 30613150 
 
Hover Pensionistforening 
Grethe Stevnhoved (formand) 97348026 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Inge Kirkegård (kasserer) 97348105 
Nanna Kamp Jensen 97348153 
Lisbeth Krogh 97348069 
 
 
Hover Jagtforening: 
Jens Jørgen Olesen (formand) 30229427 
Michael Gade (kasserer) 61305816 
Carl Ingemann Slyk (sekretær) 61372120 
Thomas Bondesgaard (skydeudv) 40212234 
Søren Vindelbo (skydeudv.) 22168501 
 
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 
Birthe Rasmussen (næstformand) 40891302 
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 21535605 
Karin Kristensen  97348052 
Rudy Mikkelsen (repr. skolen) 40348607 
 
Hover-Torsted Børnehus 97348210 
Conny Stampmøll Degryrr (leder)   
Benthe Madsen (med.repr.) 
Benny Thomsen (formand) 21934772 
Ida K. Vindelbo (næstform) 40518201 
Ulrik Sig (praktisk) 22573424 
Helle T. Andersen (sekretær) 24618884 
Bitten Sørensen (kasserer) 40961973 
 
 
Hover-Torsted Børnehus’ støtteforening 
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 
Geeke Jonker (formand) 61603477 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Pia Pedersen (sekretær) 22469985 
Lisbet Nielsen 61761822 
Hanne Mouridsen 61282136 
 
 
Videbæk Ugeavis: 
Astrid Vestergaard  9694 9045 
post@videbaek-bogtrykkeri.dk 
 
 
Thorsted Jagtforening 
Jan Harpøth (formand) 97333770 
Bjarne Krogshede 97333929 
Jørgen Falk (kasserer) 97384084 
Albert Bondesgaard 97333631 
Per Pedersen 97333451 
 
Kronhede Lejrskole 
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130 
 
Kronhede Forsamlingshus 
Torben Thomsen (formand) 46371601 
Anette Simonsen (kasserer) 24647358 
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 
Karen Marie Smedegaard (kasserer) 20734053 
Gitte Harpøth (sekr.) 24642141 
Vibeke Eybye 97333099 
 
Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og 
trykkes i 440 eksemplarer. 
Tryk: Hee Offset 

 
Såfremt 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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Tømrer Møller  
Hover  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481       
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Dejbjerg Jernalder 
Rundvisning den 19. marts 2019 kl. 19.30 ved museumsinspektør Torben 
Egeberg, Ringkøbing Skjern Museum. 
 

 
Dejbjerg Jernalder finder du 
ved Bundsbæk Møllegård, 
Bundsbækvej 25, 6900 
Skjern.   
 
Efter rundvisningen holdes 
generalforsamling i henhold 
til vedtægterne – se 
www.lyngsmose.dk. 
Alle er velkomne – gratis 
adgang. 

I Dejbjerg Jernalder er der en meget flot udført kopi af en af 
Dejbjerg-vognene fra samme tid som Lyngsmosefæstningen. 

Lyngsmoseforeningen 
 

 

Så prøver vi igen!! 
Høstfest anno 2019 bliver lørdag d. 28. september.  
 
Med venlig hilsen  
høstfestudvalget 
 

 

Så er det igen tid til affaldsindsamling i Hover og Muldbjerg. 
Det foregår mandag d. 8 april kl. 17.30. Vi mødes ved Hover fritids- og kulturcenter. 
Bagefter vil Hover sogneforening være vært med en sandwich og noget at drikke. 
Så kom og få lidt gratis motion og samtidig gøre en god gerning!. 
 
Med venlig hilsen 
Birgit Wang Nielsen og Hover sogneforening 
 
 
HUIF tilbyder Crossgym i kvindelunden  
Onsdage kl. 17.00-17.45. Første gang d. 13/3-19. 
Mød op og bliv fit med Rikke Stampe.   
Pris kun 150 kr.   
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Hover-Torsted Friskole 
GENERALFORSAMLINGER 

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 – 22.00 
 

Generalforsamling i Hover-Torsted Friskoles støtteforening.  
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Hover-Torsted Friskoles 
støtteforening:  
Tirsdag den 9. april 2019 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 9. april 2019 kl. 19.30-22.00  
på Hover-Torsted Friskole  
Dagsorden ifølge vedtægter.  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde hurtigst muligt.  
Venlig hilsen  
Bestyrelsen, Hover-Torsted Friskole 
 
 

Nyt fra Hover-Torsted Friskole 
To ugers hårdt arbejde kulminerede fredag den 1. februar i Hover Fritids- og 
Kulturcenter. To uger hvor selv de mindste ideer blev til virkelighed, to uger hvor alle 
eleverne knoklede med at omsætte et computerspil til et skuespil, hvor de skrev replikker, 
tænkte på kostumer, kulisser og rekvisitter. Eleverne arbejdede i nogle andre grupper end 
de gør til hverdag. Så det forældre og søskende så i hallen netop den fredag aften, var kun 
en brøkdel af elevernes hårde arbejde. Vi voksne ved jo alle, at der forud for f.eks. en 
gymnastikopvisning, et skuespil eller en fortælling, ja der ligger der mange timers 
arbejde, inden man når frem til resultatet. Årets gennemgående tema – computerspil – kan 
være svært for voksne at relatere til – men vi håber meget på, at vi har været med til at 
give alle tilskuerne en indsigt i, hvad det er mange børn og unge i dag bruger noget af 
deres tid på. Og så åbner det jo også for muligheden for, at de voksne kan sætte sig ved 
siden af deres børn af og til når de spiller, og være med i snakken om hvad der foregår på 
skærmen. 
Torsdag den 28. februar havde vi atter engang indbudt alle forældre til et stort 
forældremøde. Et forældremøde hvor det sociale er i fokus – derfor startede   ..fortsættes  
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vi med spisning, så der var god tid til at snakke med de andre forældre hen over en 
sandwich. Temaet for aftenen var At styrke trivslen blandt børnene – og her kom 
forældrene på banen i deres børns klasser. Der blev hele vejen rundt drøftet vigtige ting 
som; computertid, lommepenge, sengetider, mobiltelefoner samt meget mere. Endnu 
engang mærkede vi den store opbakning til friskolen – da stort set alle familier var 
repræsenteret.  
Marts måned byder både på brobygning for 8. klasse, fagdag for alle på Staby Efterskole 
med temaet Musik, Åben morgensang og morgensang i kirken. Så selv om vi i år ikke 
deltager i gymnastikopvisningerne, ja så er der stadig meget på programmet. 
 
Kommende ”HUSKE-DATOER” 
26. marts 2019 er der Åben morgensang kl. 8.15 
9. april 2019 er der generalforsamling i både Støtteforeningen og for Friskolens 
bestyrelse  
27. april 2019 skal 7. klasse konfirmeres i Torsted Kirke 
3. maj 2019 er der igen Bedsteforældredag 
 
 
 
 
 

Hover Ungdoms og idrætsforening inviterer til: 

Gymnastik opvisning 2019 
 

i Hover Fritids- og Kulturcenter 
 

Fredag den 15. marts 
kl. 18.30.   

Efter endt opvisning vil der 
være mulighed for 

kaffebord 
 

Vi glæder os til at se jer 
Hilsen HUIF 

 
Sponsorer: Ringkjøbing Landbobank, Sportigan Ringkøbing, Tømrer Møller. AMU 
Kursuscenter Hoverdal, Byskov El v/Henning Sørensen, HV Transport, Nørre Halgaard, 
Sig, Spjald Motor co. og Stadil Sparekasse 
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Formandens beretning ved Hover Ungdoms- og Idrætsforening 
Generalforsamling  
 
Glade fodboldbørn, jublende fodboldherrer, spændstige gymnaster, ivrige 
badmintonspillere, kæmpende fodbolddamer, svedige hockeyspillere, 
engagerede ledere/trænere – det er hvad der kendetegner HUIF – og sådan har det også 
været i 2018. Og det er dem, det hele drejer sig om. 
2018 har på mange måder været præget af stabilitet, en masse dejlige medlemmer og stor 
velvilje omkring HUIF. Vi har aktiviteter med nogle fantastiske trænere/ledere, som 
brænder for det og som tiltrækker medlemmer. 
 
Regnskabet for 2018 udviser et lille overskud takket være vores Sportsfest 2018, hvor 
torsdag aften blev en kæmpe succes med det nye tiltag, MTB løb. Så vi har et regnskab, 
der viser, at vi fortsat er en velkonsolideret forening med en sund økonomi. 
I øvrigt henvises til regnskabet, se anden side i Landsbyliv.  
 
Umiddelbart tænkte jeg, at 2018 ikke havde budt på mange nye tiltag, men da jeg 
begyndte at læse referater fra bestyrelsesmøderne, kan jeg se, det er ikke helt rigtigt. Vi 
har arbejdet med nye tiltag, men også passet på de gamle. 
 

· Jeg kan bl.a. glæde mig over at vi i år kan byde velkommen til et nyt udvalg, 
MTB udvalget, som nu ønsker optagelse i foreningen. 

· Et helt nyt kridtskur er (næsten) taget i brug – frivillighed længe leve 
· Sportsfest med MTB løb torsdag aften 
· Sportsfest torsdag, i stedet for søndag, lørdag aften uden børn 
· Crossgym i kvindelunden  
· Årets Ungepris 2018; Thea Mikkelsen 

 
Der skal fortsat være fokus på at udvikle aktiviteter, der kan sikre opbakningen til 
foreningslivet.  Det er vigtigt at vi lytter til medlemmernes ønsker og behov. 
 
Kan vi lukke op for flere aktiviteter, hvor man kan deltage i idrætsaktiviteter, uden at 

være bundet til en ugentlig træning på faste dage? 

Kan vi skabe aktiviteter der sikrer at medlemmerne gennem et socialt fællesskab, knytter 

sig til foreningen, og deltager i flere aktiviteter? 

Spørgsmålene og mulighederne er mange, og det er vigtigt, at vi også fremover tænker 
nye tanker for udviklingen af HUIF. 
Løsningsforslag modtages gerne, så vi kan blive ved med at have en god bred 
idrætsforening med idrætstilbud til alle. 
 
Vores aktivitet VILD, VÅDT & VOVET har dog holdt en lille pause i efteråret. Vi håber 
meget på at kunne finde et par hjælpere, så vi igen kan komme på banen med denne ”lidt 

anderledes” aktivitet for børnene.                                                   …fortsættes 
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Ud over de sportslige aktiviteter, har vi også i 2018 haft godt gang i festaktiviteter. Her 
havde vi en rigtig god Sportsfest, med god tilslutning. Igen et rigtig flot arbejde fra 
festudvalget, som skabte et pænt overskud. Vi må ikke glemme vores Nytårsbal – en 
tradition, et fællesskab hvor frivillighed, engagement sammenhold og fællesskab bliver 
hyldet.  
 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et super samarbejde – et samarbejde, der virkelig 
fungerer optimalt. Tak til alle vores sponsorer, vores samarbejdspartnere og alle jer i og 
omkring HUIF. HUIF er en forening, som spænder og favner bredt, og det er udelukkende 
pga. jer. I er med til at gøre en forskel. 
 
Jeg glæder mig til et fortsat samarbejde i det kommende år, hvor vi i fællesskab skal være 
med til at sikre udviklingen af vores idrætsforening, sammen med Udvalgsmedlemmer, 
trænere, medlemmer og forældre.  
Også stor tak til HFK for godt samarbejde i det forgangne år. 
 

Formand Chalotte Kamp 
 
Badminton; 
 
Ungdom: sæson 18/19; det har været en fantastisk sæson, der er kommet flere 
børnespillere, så vi har måtte dele børnene op og spørge på ekstra haltider. Flere af 
børnene har været ude til stævner hvor hygge og socialt samvær er blevet vægtet. Det 
blev til mange gode og spændende kampe. Igen i år fik vi også noget med hjem fra 
Landbobank Cup i Spjald, så alt i alt en godkendt sæson. 
 
Knap så godt er det gået på senior siden. Færre senior spillere end de seneste år. 
Et par af formiddags/eftermiddags holdene er stoppet, ærgerligt, men ikke noget at gøre 
ved. 
På aftenholdene er der også blevet færre spillere. Vi har fået enkelte nye tider i hallen, om 
dette har indflydelse på manglende tilslutning, er vi nu ved at undersøge.  
 
Igen i år har vi et herre senior hold med i DGI senior B, og det går faktisk så godt at de 
inden de sidste 2 kampe er sikre på at rykke op i A rækken. De har vundet alle deres 
kampe indtil nu og har en score på 
40-8 så det er jo helt fantastisk. 
Tak til Danni og Klaus Hansen for at tage trænertjansen, igen i år. 
  

Mvh Klaus/badminton 
 
 
Fodbold; 
Året 2018 i fodboldudvalget.                                                                           …fortsættes 
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Året var præget af nogle af de samme udfordringer som 2017. 
Fodboldskole. Fodboldskolen var igen en succes. Det på trods af en lidt tumultarisk start, 
idet vi ingen skoleleder havde. Det endte med at blive løftet i flok af Aksel Madsen, Helle 
Andreasen, Katja Ahm, Jesper Kalhøj og Søren Strøm. Især tak til Aksel, Helle og Katja 
for det store planlægningsarbejde de lavede op til ugen og til Jesper for at være skoleleder 
torsdag/fredag. 
Fodboldskolen endte med ca. 65 børn der havde en rigtigt god uge, med masser af bold, 
hygge, 
kammeratskab og gode oplevelser. 
Helle og Katja er startet op med planlægningen at dette års fodboldskole. De er bare seje. 
Ungdomsfodbold. Det er og bliver en udfordring for en lille klub som HUIF at have nogle 
homogene hold også selvom vi er sammen med ØGU. Det er især, når vi kommer op i de 
lidt ældre hold. Der er det jo sværere at finde nok spillere, da holdstørrelserne jo bliver 
større og derved får vore hold ofte en større aldersspredning. Derved bliver det også nogle 
gange sværere at få stillet et hold, der kan klare sig overfor holdene, fra især de store 
klubber. Generelt er det et problem at der ikke rigtigt er modstandere fra små klubber 
tilbage. Den udfordring viste sig dette år for U13 pigeholdet. 
I vinter har vi haft en U10 og U11 indendørs drengehold. Dejligt at nogle drenge ønsker 
at spille fodbold om vinteren og dejligt at opleve den entusiasme som Katja Ahm, Eskild 
Sig og Helle Andreasen har trænet og ledet dem på. 
På seniorsiden har vi fra sommer og hen over vinter brugt rigtig meget tid på at finde en 
træner til afløser for Simon Jørgensen. Det er desværre ikke lykkedes endnu. Men vi leder 
stadig alle mand. Indtil da har vi i samråd med spillerne og Klaus Hansen lavet et system, 
hvor nogle af spillerne skiftes til at stå for træningen og Klaus vil prøve at stå for 
udskiftningen i kampene. 
Det er pt. stadig lidt uklart om vi får et eller to hold, dvs. serie 5 og 6 eller kun serie 5. 
 
Kvinderne i serie 1 kunne ikke helt holde tempoet fra 17, så i sommerpausen rykkede de 
ned i serie2. 
Forårets træner ville desværre ikke forsætte, men heldigvis tog Mogens Sørensen fra 
Ølstrup over og han er stadig på indtil sommer. Holdet har haft god tilgang af spillere, så 
der er meget der tegner lyst der. Nu mangler vi bare at få en træner der ikke er 
midlertidig. 
 

Søren Lyngklip Strøm, Formand for fodboldudvalget. 
 
 
Gymnastik; 
Fik en lidt svær opstart da det i år var lidt vanskeligt at finde trænere til holdene. 
 
Men da holdene blev igangsat, kom der heldigvis mange deltagere og vi nyder 
træningstimerne i hallen. 
Vi har i år været så heldige, at vores ansøgning til Hover Sparekasses Fond vedr. køb af 
ny buk, blev udtrukket, stor tak skal lyde til fonden.                                         …fortsættes 
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Den 15. marts kan vi igen afslutte en skøn sæson med vores årlige gymnastikopvisning. 
En stor aften for alle hold og for gæster, som plejer at besøge hallen, for at nyde synet af 
de mange gymnaster som fylder gulvet. 
En flot opvisning hvor alle vores hold, giver en lille smagsprøve på, hvad de forgange 7 
mdr. har omfattet. 
 
Tak til gymnastiktrænere som hver evige eneste uge møder velforberedte op, og sørger 
for, at gymnasterne får en fantastisk træningstime. 
Ligeledes tak til de ekstra hjælpere som hjælper til med at redskaberne står klar, eller 
hjælp til et toiletbesøg for en lille gymnast. 
 

Thea Mikkelsen, Formand for Gymnastikudvalg 
 
Underholdning; 
Vi startede ud med sportsfest, som var anderledes i år da det var torsdag, fredag og 
lørdag. Et nyt tiltag var, at der var arrangeret MTB løb torsdag aften. Et løb hvor MTB-
entusiaster fra nær og fjern mødte op, knap 100 løbsdeltagere. Det blev en kæmpe succes. 
En stor tak skal lyde til alle lodsejere der havde sagt ja til at vi måtte bruge deres jord, og 
ligeledes en stor tak til arrangørerne. 
Torsdag aften bød vi på all you can eat pizza, børnefodbold og som sagt MTB. 
Opbakningen var stor og der blev hygget med familie, kammerater og løbsdeltagere med 
store frankfurtere og øl (til de sidst ankomne)   
Fredag aften startede, traditionen tro, med vores lækre HUIF burgere, musik i teltet og 
ellers stod den på sjov og ballade. 
Lørdag var der en masse sjove aktiviteter for børnene, da de ikke skulle med til festen om 
aftenen. Vi havde lejet Ole Gas med band til at spille op i teltet til aftenfesten. Igen var 
der stor opbakning både til vores aktiviteter om dagen og ligeledes til festen om aftenen i 
teltet. Tak til alle for at tage godt imod vores mange nye tiltag til sportsfesten år 2018. 
En stor tak skal lyde herfra til alle i bestyrelsen og til alle de frivillige der tog sig tid til at 
hjælpe til vores årlige sportsfest, uden jer ville vi ikke kunne arrangere sportsfest. 
 
Nytårsbal 2019: der var mange tilmeldte og det er dejligt at folk bakker op om vores fest, 
da det er her vi har muligheden for at sige TAK til alle Jer frivillige som gør en kæmpe 
indsats, uden jer kunne vi ikke eksistere. 

Tina Toft, Formand for Underholdningsudvalg 
 

 
 
 
 
På side 12-14 følger årets regnskab. 
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Vi vil gerne i år invitere alle seniorer i alle aldre til en lille match i 
badminton & rafling for at slutte badmintonsæsonen 2018/2019 af. 

 
Aftenens program 

Alle møder kl. 18.30 omklædte m/ketcher, hvorefter der vil blive trukket 
lod om, hvem der skal spille sammen (double). 

Man spiller i 10 min., hvorefter man rafler med terninger, derefter lægger 
man så de point man fik i badminton sammen med de point man har fået i 

rafling. Det par der har fået flest point tilsammen, har vundet kampen. 
Som udgangspunkt vil man komme til at møde alle de andre par. 

Ligesom de andre år vil der være mulighed for at bestille smørrebrød, som 
kan nydes efter kampene. 

Pris for smørrebrød: 23 kr. pr. stk. 
Øl/sodavand kan købes i hallen. 

Der vil være gratis kaffe hele aftenen. 
 

Alt det her sker fredag d. 29.03.2019 
 

Tilmelding skal ske til Klaus Hansen senest tirsdag d. 26.03.2019 
alf@jubii.dk – 97348450 – 61200971 - eller 

man kan også tilmelde sig på opslaget på opslagstavlen i hallen. 
 

Med venlig hilsen 
Klaus Hansen 

HUIF/Badminton 
 

HUSK TILMELDING 
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Lige til at tage ud til opslagstavlen 

 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hover Jagtforening 
 

Aktivitetskalender 
2019/2020 
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Torsdag 
25-04-19 
kl. 18-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirsdag 
07-05-19 
kl. 18-21 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 
16-05-19 
kl. 08.00 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 
06-06-19 
kl. 17.30 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Træningsskydning med riffel på Ulfborg 
skyttecenter - kun for Hover Jagtforenings medlemmer.  
Få indskudt din riffel før bukkejagten.  
Banen er den samme som de tidligere år, og der  
vil være skiltning fra parkeringspladsen. 
Årets første bukkemærkeskydning tæller med i den kombinerede 
riffel-/haglgeværkonkurrence. 
Grillen er varm. 
 
 
 
Træningsskydning med riffel på Ulfborg  
skyttecenter. 
- kun for Hover Jagtforenings medlemmer.  
Få indskudt din riffel før bukkejagten.  
Se ovenstående 
 
 
 
 
Bukketræf – kom og vis din premierebuk. 
I år vil vi gentage succesen med bukketræf. Arrangementet bliver 
afholdt i maskinhuset i Hjelm, hvor jagtforeningen vil stå med 
rundstykker og morgenbrød, Medbring selv kaffe og drikkevarer.  
Senere på formiddagen vil jagtforeningen være vært med en grillpølse  
PS: Medbring sidste års trofæ 
 
 
 
 
Flugtskydning – Skydebanen i Hee. 
I år arrangerer vi flugtskydning, hvor alle med jagttegn og 
medlemskab af Hover jagtforening kan deltage, uanset færdigheder og 
kunnen. Vi har banen for os selv, så der kan laves lidt specialtræning, 
hvis man har lyst, og der er mulighed for at skyde både flugtskydning 
og trap.  
Foreningen giver patroner og kort til den første skydning der også er 
gældende i konkurrencen.  
Det vil også være muligt at købe pølser og vand. 
Inviter gerne en eller to jagtkammerater med og ha en go’ aften. 
Bemærk: Indskrivning mellem kl.17.45 - 18.30 
hvis man vil deltage i konkurrencerne. 
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Lørdag 
10-08-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 
26-08-19 
kl. 18-20 
 
 
 
 
 
Fredag 
27-09-19 
kl. 17.30 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 
07-11-19 
kl. 18.30 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feltskydning – Hover Jagtforening. 
Hover Jagtforening arrangerer feltskydning på Ulfborg Skyttecenter.  
Feltskydningen gennemføres holdvis med 5 deltagere pr. hold. 
Pris 185 Kr. pr. deltager. Tilmelding til Jens Dam Mortensen. Mail. 
jmpm@post.tele.dk  tlf:21611034  
Se i øvrigt kalenderen på Dansk Jægerforbunds hjemmeside. 
Bemærk: ingen mulighed for indskydning 
 
 
 
 
Hjortebaneskydning for medlemmer. 
Vi har i samarbejde med Hjelm, lejet hjortebanen og grisebanen i Ulfborg, 
hvor der vil være mulighed for at skyde til løbende vildt.  
Grillen er varm. 
 
 
 
 
Evaluering af feltskydning. 
Vi afholder evalueringsaften, for de som har hjulpet i forbindelse med den 
afholdte feldtskydning. Jagtforeningen vil være vært med mad og drikke 
denne aften. Sted: Hoverdalvej 8 v/ Lars Jensen 
 
 
 
 
 
Generalforsamling. 
Generalforsamling i Hallen. 
Hover Jagtforeningen vil i år igen være vært med varm mad og drikkevarer 
ad libitum. 
Jagtforening udlodder spændende præmier blandt generalforsamlingens 
deltagere.    
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Formand 
 
 
Kasserer 
 
 
Sekretær 
 
  
Skydeudvalg  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRÅB    
 

 
 
Jagtforeningens brakpudser står til rådighed og lånes ved henvendelse til 
Thomas Bondesgaard. tlf. 40212234 
 
Jagtforeningens lerduekaster står til rådighed og lånes ved henvendelse 
til Thomas Bondesgaard. tlf. 40212234 
* Dueer og patroner kan købes for 1 kr pr. stk.     
 
 
 

 

 

 

 

Bestyrelsen i Hover Jagtforening: 

 
Jens Jørgen Olesen 3022 9427 
e-mail: Hovervej99@gmail.com 
 
Michael Gade  6130 5816       
e-mail: michaelgadehansen@hotmail.com 
 
Carl Ingemann Slyk 6137 2120 
e-mail: cis@wind-tech.dk 
 
Thomas Bondesgaard 4021 2234 
e-mail: thomasbondesgaard@hotmail.com 
 
Søren Vindelbo  2216 8501 

   e-mail: Vindelbos@hotmail.com   
                            

 
 
 
 
 
Vi vil i bestyrelsen bede alle medlemmer, få rettet/ 
tilføjet mail adr. tlf. nr. og adr. Dette gøres under 
”min side” på jægerforbundets hjemmeside. 
Link: www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/min 
forside/min-side/      
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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 

 
 

 

 
f Kørsel af containere, sand, f 

grus og gylle.  
 
 

HV-TRANSPORT 
 

Tlf: 97 348099 
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Fælles generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde. 

 
Hover Fritids- og Kulturcenter og Hover 

Ungdom- og Idrætsforening 
inviterer til 

Fælles generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde 

LØRDAG DEN 23. MARTS kl. 9.30 – 11.30 
i Hover Fritids- og kulturcenter. 

 
PROGRAM FOR DAGEN: 
Kl. 9.30 -10.00       Rundstykker. 
Kl. 10.00 – 10.30   Repræsentantskabsmøde i HFK og Generalforsamling i HUIF. 

     Indkomne forslag skal være bestyrelserne i hænde senest 14  
     dage før. 

Kl. 10.30 – 11.30   Kom og hør et spændende indlæg med Carsten Meller, 
     som vil fortælle om VESTRUM og dets betydning for  
     Hover. 

 
KOM OG VÆR MED… 

Vi glæder os til at se Jer alle. 
HFK og HUIF. 

 

 
Hover Fritids og Kulturcenter 
 
Formandens beretning til repræsentantskabsmødet 
Et år er gået siden vi sidst var samlet til repræsentantskabsmøde, og det er tid til at tænke 
tilbage på, hvad vi i bestyrelsen har brugt frivillige timer på og bedrevet tiden med.  
Jesper Østergård og Flemming Toft blev valgt ind i Bestyrelsen i 2018.                                                                  
De har taget godt fat i opgaverne sammen med Kirsten, Rie og undertegnede. Mogens har 
bistået os det sidste år med hjælp til regnskabet, en stor opgave han har hjulpet til med i 
fællesskab med Kirsten. Tak for det til Mogens. 
Vi har monteret ny yderdør ud for omklædningsrummene. En skydedør så vi forhåbentlig ikke 
risikere at nogen kommer til skade, som man kunne risikere, når den gamle dør kunne flyve op 
og springe af dørstop i blæsevejr. 
Lige nu arbejder vi på at få monteret nye lamper i foyeren som kan dæmpes til fester og andet. 
Hallen er blevet malet og gulvet lakeret. Ret store udgifter, men nødvendige, da vi jo heldigvis 
bruger hallen rigtig meget.   
De faste udlejninger ser ud til at være nogenlunde som sidste år.                          …fortsættes  
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Vi har fortsat en del udlejning til private og folk der ønsker spontanleje, et tilbud som stadig er 
mulig for alle interesserede.  
Sidder der nogen rundt omkring i vores sogne, som har nye ideer til bedre og større udnyttelse 
af vores hal, er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan høre om dem. 
Hallen er jo ikke under dagligt opsyn, så skulle en af vores brugere, være så uheldig, at de 
kommer til at beskadige eller ødelægge noget, eller observerer noget som ikke fungerer, hører 
vi meget gerne fra jer i bestyrelsen, så vi kan få skaden udbedret. 
Hjertestarteren er blevet flyttet udendørs. Den sidder i en opvarmet kasse omme ved 
hovedindgangen. Der sidder en alarm, som går i gang, når kassen bliver åbnet. Dette for at 
informere om, at nogen er i gang med at benytte hjerterstarter. Hører du alarmen, så tjek 
venligst om der er brug for hjælp eller kassen er åbnet ved fejl og informer bestyrelsen. 
Vores rengøringshjælp Lene Agerbo valgte desværre at sige op i 2018, men vi var heldige at få 
ansat Inna som ny rengøringshjælp og denne opgave klarer hun til UG.                                                                                  
Tak til Lene for de mange år, og velkommen til Inna.  
En stor tak skal også lyde til 
alle de frivillige, som altid 
stiller op, når vi indkalder til 
arbejdsaftener og øvrige 
gøremål, I er med til at gøre 
vort bestyrelsesarbejde let. 
En tak til vores sponsorer, 
både de private, men også 
Hover Sparekasse, som også 
er med til at gøre vort 
bestyrelsesarbejde både 
lettere, men også sjovere. 
En tak skal også lyde til alle 
vores samarbejdspartnere, der 
dagligt er med til at fylde 
hallen med unge og gamle 
glade mennesker. Vi mødes 2 
gange om året med vores 
største samarbejdspartner, 
HUIF, for på den måde at 
støtte hinanden og hele tiden 
sikre, at vi i fællesskab får 
skabt de bedste rammer og 
får den bedste udnyttelse af 
vores Kultur- og fritidscenter. 
Tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde.  
Tak for alle de år som I har betroet mig at sidde i bestyrelsen. Det har været spændende, 
udfordrende og lærerigt at være med siden starten af processen for over 20 år siden.  
 
Flemming Hansen 

Se resultatopgørelsen på næste side 
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Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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Spjald El er blevet til: 
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Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30 

(ROCK) NALLE And His Crazy Ivans 

gæster endnu engang den Gamle Muldbjerg Mølle  
Foto:www.nalleandhiscrazyivans.dk  

 

 

 

 

 
og så på Nalle’s fødselsdag 

  
Rock Nalle er intet mindre end en legende i dansk rock- og bluesscene. Hvem 
kender ikke hans danske udgave af Good Golly, Miss Molly, som blev til Go´e 
gamle fru Olsen, og Min Amanda, som var Kim Larsens gave til Nalle. Og når han 
så bliver flankeret af gedigne musikere som Ivan Sand og Henning Kaae, kan det 
kun blive forrygende  
 

Nalle and His Crazy Ivans begyndte oprindeligt som et fritidsprojekt, men de fire 
kammerater legede så godt sammen, at Nalles livslange drøm om et personligt 
bluesorkester blev en realitet. 
Udtrykket en ”crazy ivan” stammer oprindeligt fra en dristig og farlig manøvre, de 

russiske ubåde lavede under 2. verdenskrig. 
Nalle and His Crazy Ivans har spillet med navne som Omar Dykes, Magic Slim og 
Ben Waters. 
Så glæd jer til en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige og til et genhør med 
en af landets største og mest autentiske stemmer bakket op af velspillende og 
velswingende musikere. 
 

Links: http://www.nalleandhiscrazyivans.dk/ 
 
Tilmelding Billetpris: 150,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

 
Der er begrænset pladser, så bestilling af billetter kan ske til: 
Lisbeth Krogh: tlf. 9734 8069 / 2424 9707 og Agnethe Stampe tlf. 9734 8022 / 6126 
8022, samt E-mail: astampe@live.dk 
 
Adresse: Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald  - Facebook Muldbjerg 
mølle.  
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Søndag den 28. april 2019 kl. 14.00 

Mette Kathrine Jensen Stærk 

gæster den Gamle Muldbjerg Mølle  
 
 
Mette Kathrine, rigsspillemand og 
fortæller.  
 
Kommer og underholder med vestjysk 
folkemusik og egne numre krydret med 
anekdoter. 
 
Mette Kathrine er uddannet på Det 
fynske musikkonservatoriums, 
folkemusiklinje med harmonika som 
hovedfag.  
 
Ved denne særlige lejlighed, hvor hun 
tager rundt og spiller solo i danske møller, 
spiller hun også med i enten visetrioen 
Zenobia eller spillemandstrioen Jensen, 

Bugge & Høirup 
 
Koncerten er  
1 x 60 min.  
(dvs. ingen pause). 
 
 
Men man er velkommen til at blive lidt 
længere og forsætte det hyggelige samvær og nyde en ekstra kop kaffe og 
kage, der kan købes i møllen under og efter koncerten? 
 

Links: http://www.nalleandhiscrazyivans.dk/ 
 
Tilmelding Billetpris: 100,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

 
Der er begrænset pladser, så bestilling af billetter kan ske til: 
Lisbeth Krogh: tlf. 9734 8069 / 2424 9707 og Agnethe Stampe tlf. 9734 8022 / 6126 8022, samt E-
mail: astampe@live.dk 

 
Adresse: Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald  - Facebook Muldbjerg 
mølle.  
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Billedet kan også ses på www.arkiv.dk  - Hover Lokalhistoriske Arkiv. 

Her registreres fotos og arkivmateriale fra mere end 500 arkiver i hele Danmark! 
 

 
Lærer og elever ved Hover skole 1971-72 

 
1.r. fra venstre, lærer Ingelise Vestergård, Anne Kathrine Østergaard 

Ole Hvelplund, Esther Haubjerg Madsen, Kenneth Pedersen,  
Hugo Jeppesen, Britta Jakobsen, Bjarne Kristensen, 

2.r. fra venstre, Lene Trøjborg, Hanne Kirkegaard, Lisbeth Sig,  
Jonna Elisabeth Jakobsen, Bodil Smith, Jonna Kamp Jensen, Jens Erik Jespersen. 

 

 
 
 
KRONHEDE FORSAMLINGSHUS 
 
Det bevaringsværdige forsamlingshus står nu 
nyrenoveret og klar til at holde din/jeres næste f 
est.  
 
Kontakt udlejer Tove Bjerre på 29-216987 
eller mail Tovebjerrec@gmail.com 
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Hover Sparekasses Fond  
 

Generelt om Fonden   
Fondens formål er at yde økonomisk støtte eller anden støtte til almen velgørende 
eller almennyttige formål til personer, persongrupper, foreninger eller institutioner med 
tilknytning til Hover Sparekasses virkeområde.  
 
Fondsbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger 1 gang årligt, men bestyrelsen 
kan også på eget initiativ bevilge et tilskud.  
Der annonceres kun her i dette nr. af Landsbyliv. 
 
HUSK, at ansøgning til Hover Sparekasses Fond skal indeholde følgende 4 punkter 
med uddybende information om: 

1. Hvem der ansøger, samt CPR/CVR, som nu er et ufravigeligt krav 
(person, persongruppe, forening, institution o. lign.), og adresse. 

2. E-mail-adresse og/eller telefonnummer. 

3. Begrundelsen for ansøgningen, herunder hvad det ansøgte beløb tænkes 
anvendt til. Beskriv projektet/formålet samt dets samlede pris. 

4. Beløbsstørrelse, der ansøges om. 

 

Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af ansøgningen, forbeholder vi os 
ret til at se bort fra den. 

 

Bemærk!  

På grund af den generelt negative kursudvikling på aktiemarkedet i 2018, er det 
begrænset, hvor stort afkastet af Fondens beholdning har været. Det betyder, at 
ansøgninger om større beløb ikke kan forventes bevilget. 

 
Fonden modtager ansøgninger for 2019 nu! 
Der kan for 2019 allerede nu ansøges om midler fra Fonden.  
Ansøgningen, som skal overholde ovenstående kriterier, fremsendes til Fonden 
senest tirsdag, den 30. april 2019 til følgende adresse: 
 

 
Hover Sparekasses Fond 
v/ formand Frede Sig 
Hovervej 121, Hover, 6971 Spjald 
E-mail: f.sig@mail.dk 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Nyt fra Torsted Sogneforening 
 

Torsted Lokalhistorisk Arkiv 
holder åbent hus 

lørdag d. 6. april 2019 kl. 14 - 17. 
 

Alle er velkommen.  
  

Medbring gerne billeder eller lignende. 
Vi kan kopiere, så man får originalerne med hjem. 
   
Der serveres kaffe. 
                     ******* 

 
Affaldsindsamlingen 2019 

Søndag d. 31. marts kl. 10-12 
Vær med til at tage skraldet langs vejene søndag. 

Så kvitterer sogneforeningen med: 

Varme pølser og vådt ca. kl. 12.00 til 
12.30 

Vi mødes ved klubhuset Torstedvej 52 kl. 10 og får poser og ruter. 

 
Fauna Striber 
 
Formål: 
Vil du være med til at give Hovers landskab 
et skønnere udseende og give vildtet bedre 
levevilkår?  
Har du arealerne som du vil udlægge 
faunastriber med flotte blomster og 
vildtfoderplanter, tilbyder Hover Jagtforening gratis at etablere disse med frø og 
maskiner hertil? 
Få en gratis flot stribe med f.eks. honningurt, rødkløver, fodervikke, boghvede, 
solsikke, fodermarvkål, cikorie, kællingetand, hvidkløver og blodkløver. Striberne 
kan udlægges to år, da flere af planterne er flerårige         ….fortsættes  
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Reglerne:  

Reglerne for grundbetaling foreskriver, at man på omdriftsarealer kan etablere 
faunastriber, hvis de ikke anlægges bredere end 10 meter og ikke udgør mere 
end 10 % af markens samlede areal. 
Tilbuddet gælder for både konventionelle og økologer. Så længe du holder dig 
inden for disse regler, er der ikke risiko for at miste tilskud. Frøblandingen er 
godkendt til anvendelse på økologiske bedrifter. 
 

Sådan gør du:  
Du vælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få sået faunastriber 
enten 3, 6 eller 9 meters bredde. Hover Jagtforeningen har lånt maskiner til 
etablering af faunastriben og frøene bidrager Ringkøbing Skjern kommune med. 
Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, 
er helt op til dig. Såning sker i ultimo april til medium maj 2019. 
Tilmelding: 
Jens Jørgen Olesen tager mod tilmelding inden 15. april 2019. enten pr mobil nr. 
3022 9427 eller mail: hovervej99@gmail.com. Ved tilmelding vedhæftes markkort 
med tydelig visning af faunastribens ønskede placering.  
 
 

Fodboldopstart 2019 - for alle friske piger og drenge 
Hold Trænere Opstart 

U5, U6 og U7 

Årgang 2012+2013+2014 
Eskild sig 
Line Vestergaard 
Mathilde Green  
 

Opstart tirsdag den 2. april i 
Ølstrup 
Træner tirsdage kl. 17.00- 17.45 

U9  

Årgang 2010+2011  
Luise Koenraadt  
Emilie Fjordside  
  

Opstart tirsdag 2. april i Ølstrup 
Træner tirsdage kl. 17.00-18.00 

U11 drenge 

Årgang 2007+2008+2009 
Katja Johansen Ahm 
Ole K. Stampe 
Maja Kold 
 

Opstart torsdag den 14. marts i 
Hover 
Træner tirsdage Kl. 17.00-18.00 
og torsdage 17.30-18.30 

U13 piger  

Årgang 2006+2007+2008 
Nikolaj Bonde 
Sørensen 
Camilla Viftrup 
Andersen 
 

Opstart torsdag 14. marts i Hover 
Træner tirsdage og torsdage fra 
17.30-18.30  

 
Vi træner ulige uger i Hover og lige uger i Ølstrup. 
HUSK: Alle hold spiller til sportsfesten i Ølstrup i juni og i Hover i august. 
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2019 
 

  Dato Aktivitet Forening 

Marts 
Tirs. 5. Banko kl. 14.30 i klubhuset Torsted Klub 95 
Ons. 6. Generalforsamling kl. 19 Hover Forsamlingshus 

og Hover 
Sogneforening 

Tors. 7. Fhv. højskoleforstander Louis Mogensen fortæller kl. 
14 i forsamlingshuset 

Hover 
Pensionistforening 

Ons. 13. Crossgym i Kvindelunden kl. 17  HUIF 
Tors. 14. U11 drenge fodboldopstart kl. 17 i Hover 

U13 piger opstart kl. 17.30 i Hover  
HUIF/ØGU 

Fre. 15. Gymnastikopvisning kl. 18.30 HUIF 
Tirs. 19. Rundvisning Dejbjerg Jernalder kl. 19.30 + 

generalforsamling 
Lyngsmosefæstningen 

Tors. 21. Generalforsamling – herefter fortæller fysioterapeut 
Lasse Andsbjerg om aldring kl. 14 i forsamlingshuset 

Hover 
Pensionistforening 

Lør. 23. Fælles generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde kl. 9.30-11.30 

HFK og HUIF 

Ons. 26. Åben morgensang kl. 8.15 Hover-Torsted Friskole 
Fre. 29. Badmintonafslutning kl. 18.30  HUIF 
Søn. 31. Affaldsindsamling kl. 10-12 – mødested klubhuset Torsted Sogneforening 

April 
Tirs. 2. U5, U6 og U7 opstart fodbold kl. 17 i Ølstrup 

U9 kl. 17 i Ølstrup 
HUIF/ØGU 

Lør. 6. Åbent hus kl. 14-17 Torsted Lokalhistorisk 
Arkiv 

Man. 8. Affaldsindsamling kl. 17.30 Hover Sogneforening 
og Birgit 

Tirs. 9. Generalforsamling for både støtteforeningen og 
skolen kl. 19 – 19.30 

Hover-Torsted Friskole 
og støtteforening 

Ons. 10. Rock Nalle and his crazy Ivans kl. 19.30 Muldbjerg Mølle 
Ons. 10. “Slip fårene løs” kl. 10 Lyngmoseforeningen 
Tors. 25. Træningsskydning med riffel i Ulfborg kl. 18-21 Hover Jagtforening 
Lør. 27. Konfirmation i Torsted kirke Hover-Torsted Friskole 
Søn. 28. Mette Kathrine Jensen Stærk kl. 14 Muldbjerg Mølle 

 

 

 

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

NB Et lille forvarsel: Deadline for 
aflevering af materiale til maj-nummeret 
bliver undtagelsesvis fremrykket – til 
lørdag, den 20. april kl. 10. Derefter 
lukkes for yderligere tilgang til maj-
udgaven. 

 


