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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

Flemming Hansen (sekretær)
Bodil Rindum Jensen (kasserer)
Henny Larsen (udlejer)

97348115
97346434
97348132

Torsted Lokalhistoriske Arkiv:
Åbent efter aftale med Agner Andersen på mail
agner@mvbmail.dk eller tlf.
Formand Agner Andersen
97333429

Webmaster:
www.hover-torsted.dk

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

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

Muldbjerg Mølle
Tommy Andersen
Lisbeth Krogh
Marie Hansen
Andreas Stampe
Hans Østergaard

97348045
97348069
97348040
97348022
97348181

Torsted Sogneforening
Anette Pedersen (formand)
Lis Fredskilde (næstfm.)
Poul H. Holmgaard (kasserer)
John Holmgaard
Thijs Koenraadt

Hover Sparekasses Fond
Frede Sig, formand
Elena Hedegaard, næstformand
Carl Ingemann Slyk, sekretær
Kristian Haubjerg, kasserer
Leif Mikkelsen
Niels Østergaard

97348202
51909740
61372120
97348085
97348201
97348990

Klub 95
Sonja Holmgaard, formand/kasserer 97333208
Bente Bech Jensen, sekretær
21861950

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.

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
Sponsorudvalg:
Brian L. Rødgaard
Ivan T. Thesbjerg
Ove K. Mikkelsen

61277613
21868280
20583498

Hover Fritids- og Kulturcenter
Flemming Toft (formand)
Danni D. Madsen (næstformand)
Anna Bruun Olesen (kasserer)
Kirsten Brodersen (udlejning)
Rie Mikkelsen (sekretær)

24277808
29653293
51246765
22438290
29820189

Hover Pensionistforening
Grethe Stevnhoved (formand)
Agnethe Stampe (næstform.)
Inge Kirkegård (kasserer)
Bodil Sig
Lisbeth Krogh

97348026
97348022
97348105
97348149
97348069

Hover Jagtforening:
Jens Jørgen Olesen (formand)
Michael Gade (kasserer)
Carl Ingemann Slyk (sekretær)
Thomas Bondesgaard (skydeudv)
Jørgen B. Jensen (skydeudv.)

30229427
61305816
61372120
40212234
23279681

Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188):
Jens Møller Kr. (formand)
97348052
Frede Sig (næstformand)
97348202

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)
Erik Sønderskov (næstformand)
Mogens Kristensen
Dorthe Munck Jensen (sekr.)
Chalotte Kamp
Peder Nielsen
Rudy Mikkelsen (repr. skolen)
Hover-Torsted Børnehus
Conny Stampmøll Degryrr (leder)
Benthe Madsen (med.repr.)
Ida Mikkelsen (formand)
Helle Andersen (sekretær)
Ulrik Sig (praktisk)
Lasse Pedersen (kasserer)

21476111
51530914
97321681
97348131
28294778
30518576
40348607
99743210
40518201
24618884
22573424
20804704

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)
Hans Østergaard (næstfm./kass.)
Ernst Sørensen (kirkevær.)
Lone Thomsen (kontakt)
Hanne E. Kristensen

97348186
97348181
97348151
97348281
97348118

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
www.torsted.net
21155590
20271419
97333208
21263212
23868412

Lystbækforeningen
Torben Thorup Thomsen (formand)
Inger Kobberø (sekretær)
Hanne Mouritsen (kasserer)
Berit Kiilerich (næstformand)
Lisbet Hald Nielsen
Videbæk Ugeavis:
Astrid Vestergaard
post@videbaek-bogtrykkeri.dk
Thorsted Jagtforening
Jan Harpøth (formand)
Bjarne Krogshede
Jørgen Falk (kasserer)
Per Pedersen

97333303
23335231
61282136
21232984
61761822

9694 9045

97333770
97333929
97384084
97333451

Kronhede Lejrskole
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130
Kronhede Forsamlingshus
Torben Thomsen (formand)
Hanne Kjærgaard (kasserer)
Tove Bjerre (Udlejer)
Else K. Mouritsen (sekretær)
Hanne K. Mouritsen (sekretær)

97333303
20586051
29216987
21326543
61282136

Tim - Torsted Havekreds
Henny Ramskov (formand)
Sonja Holmgaard (næstfm.)
Anna Hald (kasserer)
Gitte Harpøth (sekr.)
Vibeke Eybye

96104142
97333208
21233548
24642141
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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Nyt fra Hover-Torsted Friskole
At vi lever i en foranderlig verden var vi egentligt nok godt klar over. Men at en
sygdom – nærmest med lynets hast – kan sprede sig fra Kina til resten af verden
på så kort tid, det er alligevel tankevækkende. Afstandene er blev kortere – eller
det er i hvert faldt nemmere at komme rundt i hele verden, end det var for blot 50
år siden. Spredningen af Corona/Covid-19 er vel blot et tegn på hvordan vi lever.
Vi havde godt nok gået og snakket lidt om ”når skolerne blev lukket” – men da det
blev en realitet onsdag den 12. marts til statsministerens pressemøde om
aftenen, var det alligevel ret vildt. Tænk at vi fra mandag ikke skulle i skole mere,
at eleverne nu skulle arbejde hjemmefra med deres opgaver. Jeg tror ikke helt
det havde bundfældet sig torsdag morgen da vi mødte ind – blot sammen med en
lille håndfuld elever. Der blev lavet planer for de enkelte klasser til de første to
uger – og i skrivende stund, ja så er alt lukket ned frem til 2. påskedag – altså
den 13. april. Vi håber så sandelig at vi tirsdag den 14. april igen kan åbne
dørene for vores elever – men vi forstår også godt den situation hele Danmark
står i, og bakker op om beslutningen om at lukke Danmark ned. Det har givet
nogle kæmpe udfordringer for forældrene, der nu måske også skal arbejde
hjemmefra, mens man har børn der skal aktiveres og børn der skal sidde og lave
skolearbejde. Jeg har nu hørt fra rigtig mange, at man har affundet sig med
situationen, og der er blevet lavet gode strukturer rundt i hjemmene. Jeg tror og
håber også, der bliver tid til mange brætspil, ud at nyde det dejlige forårsvejr og
få bagt mange pandekager og kager rundt om i hjemmene.
At friskolen er lukket ned, har desværre også haft den betydning, at friskolen ikke
fik lavet deres gymnastikopvisning. Men…vi skal nok få den lavet, når vi vender
tilbage igenJ Friskolens og støtteforeningens generalforsamling er blevet udsat
på ubestemt tid. Indtil vi kan afholde en generalforsamling, er det den siddende
bestyrelse der har tjansen. 7. klasses konfirmationer er udsat til august. Vi skulle
også her i marts have haft besøg af børnehuset – og det besøg er aflyst. Ja i det
hele taget, så har en sygdom startet i Kina også haft stor indflydelse på vores
friskole i det vestjyske.
Jeg håber I alle holder modet oppe, og står sammen
ved at holde afstand.
Mange tanker fra en alt for stille friskole!
Kommende ”HUSKE-DATOER”
31. marts 2020 – Generalforsamling – udsat på
ubestemt tid
25. april 2020 – Konfirmation – udsat til den 8. august
26. april 2020 – Konfirmation – udsat til den 9. august
14. maj 2020 – Åben morgensang kl. 8.15
30. maj 2020 – Avisindsamling
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Nyt fra Hover Sogneforening
Tak til alle de nye medlemmer, som vi fik i 2019. Vi håber, at I fortsat vil bakke os
op i 2020.
I kan læse i formandsberetningen fra generalforsamlingen, hvor mange
arbejdsopgaver og arrangementer sogneforeningen har haft i 2019. Så bak os op
i 2020, så vi kan fortsætte det gode arbejde. Se hvordan du kan betale kontingent
til sogneforeningen i vores fælles kontingentoversigt her i Landsbyliv.
Med venlig hilsen
Hover Sogneforening.

Beretning fra Hover Sogneforening 2019-2020
Samarbejdsrelationer
Siden sidst er der fortsat gang i en masse. Der samarbejdes stadig med Torsted
Sogneforening, Lokalarkivet, Møllen, Forsamlingshuset og Lyngsmose, hvor
Valter Kristensen forsat gør et super arbejde med kanoudlejningen for
sogneforeningen. Vi vil også gerne takke de frivillige omkring Møllen og
Lokalarkivet for deres store indsats. Derudover forsøger vi at følge med i, hvad
der ellers sker i vores andre foreninger og grupper i sognet både på godt og ondt.
Vi er fortsat en del af VestRum, men der mangler en repræsentant for Hover. De
vil forsøge at varetage vores interesser, men eftersom de ikke bor her, så vil det
ikke være optimalt. Det er vigtigt, at vi er en del af denne sammenslutning. Vi er
kun en dråbe i kommunen holdt op mod Vestrum, hvor vi sammen vil have en
bedre mulighed for at skabe forandringer og nye tiltag.
Tak for fælles fodslag om at få Fiber ind. Det var flot opbakning til det.
Arrangementer
Traditionen tro var der affaldsindsamling og tak til dem der hjalp ikke mindst til
Birgit Wang som koordinator af ruterne.
Vi håber fortsat, at vi kan få opbakning til vores arrangementer, så er det nemlig
sjovere at arrangere noget.
En stor tak skal lyde til Den grønne bande, som sørger for, at blandt andet
Kvindelunden ser superdejlig ud.
Hotdog fredag
I juli havde vi traditionen tro hotdog-fredag. Hvor det altid er spændende at se,
hvordan vejret arter sig. Der kom fint med gæster. En super hyggelig aften, som
vi håber, at vi kan fortsætte med at få opbakning til. I år får vi mulighed for at
sidde i Madpakkehuset, som vi var heldige, at få midler til af friluftsrådet og
Sparekassefonden. Tak til dem, men endnu større tak til Johannes Mikkelsen,
Anders Krog, Karl Vilhelm, Søren Sørensen og Hans Østergaard for deres input
og udførelse. Det er et super flot resultat. TAK.
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Shelterpladsen/skoven
Er i 2019 blevet passet af Torsted. Der mangler en til at hjælpe Betty med at
mærke ruter og stier op samt rydde stierne i skoven. Så meld gerne ind, hvis man
har lyst til den opgave. Tusinde tak til Aase Stougaard for det kæmpe arbejde
hun har lagt i skoven. Flemming Hansen har til generalforsamlingen meldt sig til
opgaven, så stor tak til ham.
Vi afventer fortsat, hvad der skal ske med skovfogedboligen nu hvor den er lavet
flot i stand.
Kano sejlads
Rigtig mange benytter sig af vores fantastiske natur også i åen. Det kan til tider
dog give udfordringer, da der kan være væltet træer i åen, som kan være svære
at komme forbi uden at skulle af kanoen. Derfor vil vi gerne bede om at lodsejere
melder tilbage, hvis de ikke ønsker, at vi fjerner væltede træer i åen på deres
areal.
FILM /hjemmeside
Der mangler vi at få de sidste klip lavet på sogne filmen. Men vejret har drillet lidt.
Der bliver arbejdet på at få ny hjemmeside, som kommer til at ligge sammen med
Vestrum. Det kæmpe arbejde er Grethe Madsen tovholder for. TAK for den
kæmpe indsats.
Byggegrunde
Der er vi forsat i gang og vi er nu med i et forsøg sammen med Danmarks
naturfredningsforening, Landdistriktsrådet, Land, vand og By i Ringkøbing-Skjern
Kommune. For at se på mulighederne herude. Det er især planloven. Der bliver
kigget på flere steder - både mod lokalplanen på området mod vest, hvor der er
storparceller, men også evt. andre steder, da det er vores unikke beliggenhed,
der skal tiltrække folkene. Der bliver også kigget på udnyttelse af eksisterende
grunde i byen, Men dette arbejde kommer til at skulle være en del af det
kommende arbejde for evalueringen af udviklingsplanen.
Gåtur i mørket
I efteråret havde vi sammen med Torsted sogneforening vores fælles
arrangement ”gåtur i mørket”.
Det var som sædvanlig rigtig hyggeligt og et flot fremmøde trods vejret.
Julebanko
Vi afholdt julebanko (arrangeret af Rie og Dorthe) med flot fremmøde og super
flotte præmier. En stor tak for det.
Juletræstænding
Vi juletræstænding med efterfølgende fællesspisning. Også her var folk rigtig
gode til at støtte op om arrangementet. Vi fik dejlig mad fra Spjald, og folk
hyggede sig. Børnene løb rundt og legede med hinanden i hallen, hvor vi var som
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noget nyt, da forsamlingshuset var udlejet. Det synes vi fungerede rigtig fint.
Dejligt at se hvordan børnene i vores sogn kan lege på kryds og tværs af aldre.
Nytårsgåtur
Vi havde nytårsgåturen den første søndag i januar. En lille flok mødte op i det
milde vejr. Det er dejligt når der kommer nye til, men der er stadig plads til flere.
Indbyggertal
Vi havde traditionen tro igen i år en lille konkurrence på facebook omkring
indbyggertal pr. 1/1-20 – som endte på 412 stk. Rigtig mange synes, at det er en
sjov konkurrence, og vi får mange bud.
Vi havde 415 indbyggere pr. 1/1-18. Altså kun 1 mere end 2017. I 2018 derimod
kan vi sige, at vi er endt på 414. Så et lille fald i indbyggertallet, men som dog
holdes rimelig stabilt. Men til trods for, at vi er faldet med 1 indbygger, så har
Signe Marie været vores udsendte repræsentant for sogneforening, som har
været ude at byde en masse velkommen til Hover og Muldbjerg. De får en blomst
og en velkomstkuvert, hvori der er invitation til Nytårsballet fra HUIF og til et af
vores arrangementer med gratis spisning. Der er også masser af andre brochurer
i kuverten, som giver et indblik i vores sogn.
Kommende arrangementer og nye opgaver
AFLYST: Affaldsindsamling traditionen tro kommer til april, så mød gerne op og
giv en hånd med så sognet står flot.
I kvindelunden må man gerne med måde plukke blomster og benytte sig af
krydderurter m.m.
Ting der har lidt længere sigte
Vestrum - Der bliver arbejdet på et fælles arrangement i hallen i Tim den 29.
august. Det er Pernille Mortensen og Kathrine Østergaard så fantastiske at
hjælpe med at arrangere, så der vil komme flere fra sognene, så husk at sæt
kryds i kalenderen til at besøge Tim den dag.
Vi arbejder på at finde fælles front med at skal lave en revidering af vores
nuværende udviklingsplan, da der er flere ting der skal fornyes, men fordi det
også er et godt arbejdsredskab for vores foreninger, men også til at skabe
sammenhængskraft og synergier imellem os i områderne. Planen skal også sikre
at det ikke går i stå. Sogneforeningerne mangler hjælpere til udarbejdelse af
planen. Så er man til det spændende arbejde, der ligger forud med samarbejde
på kryds og tværs af borgere og foreninger. Eller det at skulle være med til at
skrive selve indholdet til udviklingsplanen. Det kan også være til evt. grupper der
skal nedsættes for at udføre nogle kommende opgaver/projektor. Så mød endelig
op når det bliver tid eller ret henvendelse til en fra bestyrelsen.
Hastighed - vi afventer vi kommer på budgettet til at få gjort noget ved det. Der er
målt forhøjet hastighed gennem byen. Men der er ikke midler til at foretage
ændringer.
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Vand: Hvis der er nogen der ikke har lagt mærke til det, så har vi fået en del
nedbør i form af regn og det har givet en del hovedpine. Ole har brugt en del tid
på at snakke med kommunen og der er blevet lavet en del ændringer, nogen
bedre end andre og de er stadig ikke færdige.
Sogneforeningen har fået midler fra §18 midlerne og Sparekasse fonden til
fællesspisning, så der blive fokus på fællesskab, så husk endelig at tage naboen
og tilflytterne under armen, når der bliver arrangeret noget.
Vi afventer, hvad der skal ske med rensningsanlægget når det skal nedlægges.

Til sognet
I skal være velkommen til at komme med nye ideer, forslag og tiltag til
bestyrelsen i sogneforeningen. I kan altid skrive en mail til sogneforeningen, og
adressen er
formand@hoversogneforening.dk.
Kommer man ikke med input, kan man heller ikke klage over, at der ikke sker
noget.
Husk at sammen kan vi alt – næsten. Men med et godt sammenhold og
fællesskab, kommer vi langt. Det har vi herude og fortæl andre om de gode
historier, som vi er rige på her ved å og skov.
Det var lidt om de ting bliver der arbejdet på, og sogneforeningen vil orientere jer
herom løbende henover foråret og sommer.
TAK
Jeg vil takke af. Tak til bestyrelsen for jeres gode samarbejde. I er utrolig dygtige
og flittige.
Tak til alle der giver en hjælpende hånd - både som arbejdsgrupper, underudvalg,
samarbejdspartnere, hjælpere og deltager i arrangementer.
Jeg tør ikke nævne nogle navne, af frygt for at jeg glemmer nogle. Det betyder
rigtig meget, at der er så mange som vil hjælpe til.

Husk at boghuset i Hover har åbent
hver onsdag fra kl. 9.00 til 17.30.
Konceptet er stadig:
”tag en bog – giv en bog”
Der mangles pt børnebøger
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Du kan stadigvæk nå det.
Nåede du ikke at tilmelde dig til landsbymessen i Tim den 29. august så tøv ikke
det kan stadig nås.
Formålet med messen er at vi i de 7 sogne vil vise hinanden og omverden hvad
vi kan tilbyde. Vise at vi lever i et stærkt og dynamisk område fyldt med kreativitet
og aktiviteter.
Hvis du vil vilde mere så kig med på Facebook under ”vestrum” eller kontakt
Pernille Mortensen 29928347 eller Kathrine Østergaard 40461706 for mere
information.

Kontingent 2020
Så er den fælles oversigt for foreninger i Torsted og Hover for 2020 endelig klar.
Foreningerne har selv valgt at være med og kan til enhver tid trække sig ud af
det fælles oversigt. Der er også mulighed for, at der kan komme flere med. Hvis
man ønsker at framelde/tilmelde sig oversigten, så kan man skrive på en mail til
mirandaogthomas@hotmail.com.
Det skal understreges, at man ikke behøver at betale til de/den foreninger (som
man ønsker at støtte) på samme tid. Reglerne for en forening er: at betaler man
kontingent, så er man stemmeberettiget til generalforsamling året efter. Det vil
stadig være muligt at betale kontingent kontant til de forskellige foreningers
generalforsamlinger.
Hover-Torsted friskoles støtteforening:
· Pris: 100 kr. pr. person
· Indbetales på konto: 7670-1285373 (skriv medlem og navn i
kommentarfeltet)
Kan også betales via Mobilepay 163371 (husk navn i kommentarfeltet)
Hover-Torsted børnehus´støtteforening:
· Pris: minimum 50 kr. pr. person
· Indbetales på konto: 9629-8980100473 (skriv støtteforening og navn i
kommentarfeltet)
Kan også betales via Mobilepay 26299217 (Theresa Nørbygaard). (Skriv
støtteforening og navn i kommentarfeltet)
Lyngsmoseforeningen:
· Pris: 100 kr. pr. person

fortsættes.
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·

Indbetales på konto: 7670-5491720 (skriv navn i kommentarfeltet og
send en mail til kasserer@lyngsmose.dk)

Foreningen Kronhede forsamlingshus:
· Pris: 150 kr. pr. person/ 200 kr. pr. husstand
· Indbetales på konto: 7670-7403038 (husk navn i kommentarfeltet)
Kan også betales via Mobilepay på 20586051 (husk navn i
kommentarfeltet)
Torsted sogneforening:
· Pris: 80 kr. pr. person/ 150 kr. pr. husstand
· Indbetales på konto: 7650-2373079 (husk navn i kommentarfeltet)
Kan også betales via Mobilepay på 29732034 (skriv medlem og navn i
kommentarfeltet)
Hover sogneforening:
· Pris: 75 kr. pr. person
· Indbetales på kontonummer: 9629-8980100554 (skriv medlem og navn i
kommentarfeltet)
Kan også betales via Mobilepay på 21351344 (Kristoffer) (skriv medlem
og navn i kommentarfeltet)

Menighedsrådsvalget 2020.
Torsted Menighedsråd og Hover Menighedsråd inviterer hermed til
orienteringsmøder om menighedsrådsvalget 2020.
Møderne finder sted den 12. maj 2020 kl. 19.30 følgende steder:
Torsted: Konfirmandstuen ved præstegården
Hover: Hover Forsamlingshus
Ved møderne vil menighedsrådene orientere om rådenes arbejde i den forløbne
periode. Endvidere vil valgbestyrelserne gennemgå reglerne for valget.
Menighedsrådene vil endvidere orientere om fordele og ulemper ved fælles
menighedsråd for de to sogne. Mødet skal munde ud i en beslutning, om vi
ønsker fælles menighedsråd for vore sogne.
Torsted Menighedsråd og Hover Menighedsråd.

9

Musikarrangementer 2020
i den Gamle Muldbjerg Mølle
(med forbehold for ændringer pga. Corona virus)

28. april kl. 19.30
19. maj kl. 19.30
11. sept. kl. 19.00
6. oktober kl.19.30

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg - se omtale nedenfor
Strandmus v/Bent Østergaard
Picnic med Wånsda
Peter Viskinde

Peter Vesth & Kristian Rusbjerg
Mange kender nok bedst Peter Vesth, når man
nævner sangen Veras Vinterven.
Med sin guitar om halsen og muntre anekdoter
spiller og synger han sine sange med nærhed
og en tydelig glæde, der smitter af på
publikum.
Peter har sunget og spillet i mange årtier og
har igennem tiden skrevet noget nær 500 sange, som er nået langt ud over vores
landegrænse. Adskillige gange har han været i Nashville Tennessee for at
indspille og skrive sange. På den måde har han skabt sig en spillestil, der i USA
nok vil blive kaldt Country and Folk. I 2016 modtog han prisen som årets
Mandlige Dansktopsanger i Boxen i Herning.
I dag turnerer Peter Vesth landet tyndt med sin nye makker Kristian Rusbjerg på
harmonika. Han har formået at sætte harmonikaen på det musikalske landkort.
Kristian har igennem de sidste 15 år spillet med utallige forskellige musikere og
rørt mange forskellige genrer lige fra folkemusik og viser til jazz og argentinsk
tango til tyroler- og rockmusik. I dag spiller han med i omkring 15 forskellige
grupper/bands. Han har indspillet adskillige CD’er og medvirket på endnu flere
som studiemusiker eller gæstesolist og har da også både guld og platinplader
hængende derhjemme for sine udgivelser.
Kristian Rusbjerg spiller hvert år i Ansager til Sommersang i Mariehaven og bliver
jævnligt spillet i TV med mange af sine musikalske legekammerater, her iblandt
Peter Vesth.
Sammen optræder Peter Vesth og Kristian Rusbjerg landet rundt og skaber en
herlig stemning med Peters festlige sange, stille ballader og muntre anekdoter.
Tilmelding: (er bindende) Der er begrænset antal pladser, så bestilling af billetter
vil ske efter først til mølle.
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
På mølleudvalgets vegne:
Lisbeth Krogh tlf. 9734 8069, Agnethe Stampe tlf. 9734 8022 og Tommy Andersen tlf.
2012 9174 – Find os på Facebook: Muldbjerg Mølle

10

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

f Kørsel af containere, sand, f
grus og gylle.

HV-TRANSPORT
Tlf.: 97 348099
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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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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2020
Dato

Aktivitet

Forening

April
Fre. 3. Badmintonafslutning senior/pensionister kl. 18.30
Lør. 4. Slip fårene løs kl. 10 – ved Lyngsmosefæstningen
Tirs. 7. Fodboldopstart kl. 17 – U5-U8 i Hover
25.+26 Konfirmation
28.
Peter Vesth og Kristian Rusbjerg kl. 19.30
Maj
12.
Orienteringsmøder om Menighedsrådsvalget 2020 kl.
19.30
14.
Åben morgensang kl. 8.15
19.
Strandmus v/Bent Østergaard kl. 19.30
29.
Bedsteforældredag
30.
Avisindsamling
Juni
3.
Arbejdsaften i børnehuset
Uge
Sommerferie – børnehuset er lukket
29-30

HUIF
Lyngsmoseforeningen
HUIF/ØGU
Hover-Torsted
Muldbjerg Mølle
Torsted Menighedsråd
og Hover Menighedsråd
Hover-Torsted Friskole
Muldbjerg Mølle
Hover-Torsted Børnehus
Hover-Torsted Friskole
Hover-Torsted Børnehus
Hover-Torsted Børnehus

Trods Corona og aflysninger på stribe, udkommer Landsbyliv.
Læs beretningen fra Sogneforeningen, om fælles kontingent,
nyt fra skolen og musikarrangementer i Møllen. Hold øje med
udsættelser/aflysninger af arrangementer på Facebook.

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