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29820189

Hover Pensionistforening
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Benthe Madsen (med.repr.)
Ida Mikkelsen (formand)
Helle Andersen (sekretær)
Ulrik Sig (praktisk)
Lasse Pedersen (kasserer)

21476111
51530914
97321681
97348131
28294778
30518576
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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:
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Ernst Sørensen (kirkevær.)
Lone Thomsen (kontakt)
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Hanne K. Mouritsen (bladudvalg)
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Inge-Dorthe Kaasgaard (sekretær)
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Sognepræst i Hover og Torsted sogne
Inge-Dorthe Kaasgaard
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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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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 corona-krisen forventes en meget negativ kursudvikling på
finansmarkedet i 2020. Dette vil helt sikkert komme til at sætte en begrænsning
for, hvor stort et beløb, Fonden kan bevilge.
Det betyder, at ansøgninger om større beløb ikke kan forventes bevilget.

Fonden modtager ansøgninger for 2020 nu!
Der kan for 2020 nu ansøges om midler fra Fonden.
Ansøgningen, som skal overholde ovenstående kriterier, fremsendes til Fonden
senest søndag, den 31. maj 2020, 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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Torsted Sogneforening
Åbent arkiv blev aflyst, men Agner Andersen stopper og Torben tager over.
Vi vil gerne sige Agner tak for en stor indsats gennem årene.
Vi kvitterer med et Ringkøbing gavekort.

Til seneste generalforsamling er der valgt en ny bestyrelse, den er konstitueret
således:
Formand: Pernille Harpøth (23962045)
Næstformand: Thijs Koenraadt
Kasserer: Poul Henning Holmgaard
Bestyrelsesmedlem: Lis Fredskilde
Bestyrelsesmedlem: John Holmgaard

Hilsen fra Sommerfest-udvalget i Torsted
I år er alt ikke helt som det plejer at være. Det er en mærkelig tid vi de seneste
måneder har været vidner til, og som vi de næste måneder skal forsøge at
komme igennem på den bedst mulige måde. Sammen, hver for sig.
Som en direkte konsekvens af covid-19 har Sommerfest-udvalget i Torsted
besluttet, at årets Sommerfest desværre aflyses.
Vi glæder os til næste år, hvor det forhåbentligt bliver andre tider og vi igen kan
samles om lidt større fælles arrangementer i sognet.
Med venlig hilsen Sommerfest-udvalget i Torsted
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Fra Klausie-løbs udvalget
Fælles for-træning til den årlige cykeltur den første mandag i hver måned.
I år vil vi træne lidt sammen til den årlige cykeltur, der i år går mod Holstebro og
tilbage til Torsted igen. Der vil, traditionen tro, være et par hyggelige stop under
vejs, en masse skøn natur, godt humør og dejligt selskab
Vi mødes den første mandag i måneden ved klubhuset på Torstedvej 52 kl. 19.00
til en hyggelig cykeltur på ca. 10-20 km. (Dagene er inkluderet i
aktivitetskalenderen midt i landsbyliv – kalenderen kan tages ud!).

Motion i Torsted 2020
I år vil motion i Torsted bestå af en cykeltur, den første mandag i måneden samt
en gåtur, der finder sted hver torsdag.
Gåturene vil finde sted i Torsted Sogn og vi vil bl.a. besøge nogle af sognets
yderområder, hvor vores naboer tilbyder læ til kaffen. Fælles kørsel fra klubhuset
er kl. 18.15, så vi er klar til vores gåtur kl. 18.30. Cykelturene vil fungere som
opvarmning/for-træning til den årlige cykeltur og den korteste tur er ca. 15 km.
Cykelturene starter fra Klubhuset hver gang og vi cykler afsted kl. 19.00
Der vil desuden være et tilbud om at deltage i fælles spisning forud for gåturen på
de markerede dage. Denne fælles spisning vil koste 20 kr. pr. person og er
udover beløbet for deltagelse i motionsaftenenerne. Fælles spisning starter kl.
17.30 i klubhuset. Tilmelding til fælles spisning skal ske om mandagen i den uge
der er fælles spisning. Tilmelding til Pernille Harpøth via sms på tlf: 23962045.
Fælles spisning kommer til at foregå efter regeringens anbefalinger, så der er
risiko for, at fællesspisningerne aflyses indtil forsamlingsforbuddet ophæves.
Det koster et engangsbeløb på 100 kr. at deltage i lige præcis det antal
motionsaftener som man ønsker, inkl. i denne pris er kaffe, te, vand og socialt
samvær i højeste grad. Beløbet skal betales til klausie-løbs udvalget på konto:
Reg.nr: 7650 konto nr.: 2073927 Husk navn ved betaling.
Med venlig hilsen Klausie-løbs udvalget
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole
Opholdsforbud,
forsamlingsforbud, ekstra
rengøring, hyppige håndvask…
alle sammen ord der er sneget sig
ind i vores hverdag. Ord vi som
voksne skal forholde os til – og
ord vi skal have børnene til at
forholde sig til. Vi skal tage
hensyn, holde afstand, der skal
være 2 meter mellem bordene i
klasselokalerne, der skal vaskes
hænder inden en
undervisningstime, efter en
undervisningstime osv. Jo listen over ting vi skal tage hensyn til er lang – og der
kommer hele tiden nye retningslinjer og opdaterede retningslinjer vi skal forholde
os til. Men vi gør det – for vi er en del af den første genåbning af samfundet. Vi
har vores 0.-5. klasse i skole hver dag, mens vores 6.-8. kl. bliver undervist
hjemme. Men for alles vedkommende er det en ny og anderledes hverdag. Jeg er
helt sikker på, at mange elever synes det er en kedelig hverdag. Alt det ”sjove” –
fodbold, klaverspil, brætspil m.m. må man ikke – og hvad skal man så få sine
frikvarterer til at gå med? Lege som ”Spark til dåse” og det at bygge huler er
blevet fundet frem, mens hoppepuden også bliver brugt flittigt – med et barn på
ad gangen.
0.-5. klasse undervises i
mindre hold. Nogle
arbejder med et tema,
andre har dansk,
matematik, natur og
teknologi osv. Hele tiden
skal der tænkes ind, at så
meget undervisning som
muligt skal foregå
udendørs. Og igen er det
ikke al undervisning der
egner sig til det. Vores 5.
klasse har arbejdet med
et ”Corona-museum”. 5. klasse og deres klasselærer Hanne Troelsgaard siger
om udstillingen:
Corona Museum
På Hover-Torsted Friskole har 5. klasse fordybet sig i den nuværende Coronavirus, og hvilken betydning det har haft for verden, Danmark og skolen.
Vi har forsøgt tænke fremad i tid - at vi er mange år ude i fremtiden. Hvilke ting vil
vi så gerne huske at fortælle vores familie og venner om? Hvad betød denne tid
for én, da man gik i 5. klasse? Hvad lagde man mærke til?
fortsættes…
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Deres arbejde munder ud i en
udstilling i skolens bålhus, og vi
forventer, at museet kan
besøges fra lørdag d. 2. maj
frem til d. 14. maj. Kom meget
gerne og se udstillingen om
aftenen i hverdage eller
weekenderne.
Husk (at passe godt på deres
arbejde og ting, så mange kan
komme og se udstillingen, som
den er tænkt – og ikke mindst)
at holde corona-afstand på
museet ☺
Når udstillingen bliver taget ned igen, bliver det meste sendt til Ringkøbing
Museum, der også vil lave en udstilling om Corona-tiden.
6.-8. klasse ”møder ind” hver morgen virtuelt med to lærere og efter morgensang
med Philip Faber, så står den på dagens opgaver. Nogle kan løses alene, mens
andre er gruppearbejde – hvor eleverne igen mødes virtuelt. Over middag skal
der nogle dage fremlægges for deres ”kontakt-lærer” – og andre dage skal
dagens opgave afleveres. Alt i alt en meget anderledes hverdag – både for børn
og voksne. Hvad der sker efter den 10. maj kan man kun gisne om, men vi håber
meget på, at det igen bliver muligt for
vores 6.-8. klasse at komme fysisk på
friskolen.
Midt i alt dette, hvor vi også haft opslået
1-2 lærerstillinger. Og hvor har det
været dejligt, at der har været god
søgning til vores friskole – hele 31 vil
gerne arbejde hos os. Jeg håber meget
at kunne løfte sløret for vores nye
medarbejdere i næste udgave af
Landsbyliv.
Meget er blevet aflyst pga.
Corona/Covid-19 – og vi kan desværre
endnu ikke sige noget om, hvornår vi
kan få afviklet vores generalforsamling.
Så snart det er muligt, vil vi annoncere
det på Facebook og på friskolens
hjemmeside.
Kommende ”HUSKE-DATOER”
30. maj – Avisindsamling
2.-10. maj – Corona-udstilling i Bålhuset på Hover-Torsted Friskole
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Menighedsrådsvalget 2020
Torsted Menighedsråd og Hover Menighedsråd inviterer hermed til
orienteringsmøder om menighedsrådsvalget 2020. Møderne den 12. maj 2020
kl. 19.30 er på grund af coronakrisen udsat til den 9. juni 2020 kl. 19.30 og finder
sted på 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 desuden 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.

Nyhedsbrev fra Hover-Torsted Børnehus
Corona virkeligheden ramte også Børnehuset, da regeringen valgte at lukke ned.
Allerede om torsdagen var der en del børn som blev hjemme og fredag havde vi
kun 5 børn. I de fire uger som regeringen lukkede ned, havde vi 3 børn i
nødpasning hver mandag og tirsdag. Tak til alle jer, som har gjort det muligt, at
overholde de udstukne retningslinjer.
Så kom endelig den dag som vi havde ventet på; torsdag d. 16. april, kunne vi
genåbne for alle børn. Dog med en ny hverdag med mange anvisninger og
retningslinjer, som skal overholdes. Personalet arbejdede hårdt både tirsdag og
onsdag, til at blive klar til, at modtage børnene, så de mærkede mindst muligt til
alle de nye tiltag, der skal til for at overholde at børnene sikkerhedsmæssigt, kan
vende tilbage.
Hvert barn tilhører en lille fast gruppe med max 10 børn (nogle børn holder stadig
fri og andre har en dag fri, så vi har pt. sjældent alle børn på en gang) og to faste
voksne. Hver gruppe har et rum, hvor kun de personer må opholde sig. Selv
vores legeplads er delt op i ”rum”.
Når vi tager på tur, må vi også kun
tage af sted i disse grupper og kun
en gruppe må besøge et sted om
dagen, f.eks. har der været mange
gå og cykelture til Skærmbjerg,
skoven, åen, Hoverdal,
grusgraven, besøg hos Dorthe eller
Kathrine og gårdbesøg hos Jane
og Rudy, som har fået de
skønneste gedekid.
fortsættes…….
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Vi er taknemmelige for, at vi har så meget fysisk plads i vores Børnehus, og vi
har taget køkkenet i kælderen i brug til en gruppe. Lige som vi jo har den perfekte
natur lige uden for vores dør, hvilket er fantastisk, når nu vejledningerne siger, at
vi skal være så meget ude som muligt.
Bestyrelsen og jeg har i
samråd besluttet at vores
Børnehus’ åbningstider har
reduceret åbningstid, hvor
vi har åbent mandag –
torsdag 6.30 – 16.30, og at
der er lukket fredag, for at
få alt til at gå op.
Målet er at give alle børn
den samme gode kvalitet i
hverdagen, som vi havde i
vores arbejde før corona.
Der skal være nærvær,
omsorg og fordybelse, så
jeres barn og alle andre
børn trives, udvikler sig, lærer og dannes - på trods af corona.
Når vi ser på børnene, kan vi se, at de trives og ikke er påvirket af vores ændrede
rutiner, hvilket er vores mål. Børnene har været rigtig glade for at se hinanden
igen, og der er gang i lege og aktiviteter i de enkelte grupper.
Jeg vil benytte lejligheden til at rose mit dygtige personale, som løfter opgaven på
fornemste vis, med smil, engagement og gå-på-mod. – og ja, når vi er på den
anden side, vil vi benytte os af at se på denne periode, med de lærende briller på,
for at se, hvad vi med fordel kan tage med os.
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Motion i Torsted – Aktivitetskalender 2020
Dato

Tema

30. april
4. maj
7.maj
14. maj
21. maj

Kastestænger
Cykeltur
Skovtur
Gøgeurt
Kristi
himmelfartsdag
Afkroge af
Torsted
Cykeltur
Sheltertur
Hede og
indlandsklit
Tranetur
Kulgravene
Afkroge af
Torsted
Cykeltur
Det brændte
område
Hedetur
Klausie nord
for Kaasvej
Grævlingetur

28. maj
1. juni
4. juni
11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
6.juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
2. august
SØNDAG
6. august
13. august
20. august
27. august
3. september
7. september
10.
september
17.
september

Cykeltur
Torsted øst
Afkroge af
Torsted
Lyngen
blomstrer
Bær/svampetur
Bær/svampetur
Cykeltur
Afkroge af
Torsted
Hjortebrøl

Fælles
spisning

Fælles
spisning

Fælles
spisning

Fælles
spisning

Fælles
spisning
Forplejning
hele dagen

Fælles
spisning
Fælles
spisning
Fælles
spisning

Sted

Mødested

Hoverdal vest
Kronheden
Klausie (trekanten)
Torsted plantage
Kirkens skov

P-plads v. Fejsøgård
Klubhuset
Klubhuset
Torstedvej 36
Klubhuset

Gintbjerg

Gintbjerg

Hoverdal, Mulbjerg
Shelter i Hoverdal
Torsted plantage

Klubhuset
Shelter Hoverdal
Klubhuset

Lystbækgaard
Hoverdal øst
Søerne ved Fejsøhus

P-plads v. shelter
P-plads i Hoverdal
P-plads v. Fejsøhus

Hoverdal, Tim, Nr. Esp
Sdr. Vosborg hede

Klubhuset
P plads Filsøvej

Klausie kasserolle
Klausie

Klubhuset
Klubhuset

Nørre Klausie

Klubhuset

Den årlige cykeltur.

Klubhuset

Statsskoven
Rejkjær (sognegrænsen
mod Tim)
Torsted plantage

Lasse og Malene
Klubhuset

Hoverdal vest

Sørupvej P-plads

Hoverdal øst

Klubhuset

Stadil
Lystbækgaard

Klubhuset
Lystbækgaard

Øster Aarbjerg

Klubhuset
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Klubhuset

Hover Jagtforening
Aktivitetskalender
2020/2021

Corona!
Ingen kender udviklingen i åbningen af Danmark i forhold til Coronakrisen. Derfor kan der
være arrangementer som bliver aflyst.
Hover Jagtforening vil søge at holde alle foreningens medlemmer informeret løbende
herom.

________________________________________________________________________

Hover Jagtforenings bestyrelse:

Formand

Jens Jørgen Olesen
3022 9427
e-mail: Hovervej99@gmail.com

Kasserer

Michael Gade
6130 5816
e-mail: michaelgadehansen@hotmail.com

Sekretær

Carl Ingemann Slyk
6137 2120
e-mail: blankenbjerg@privat.dk

Skydeudvalg

Jørgen B Jensen
e-mail: jbj@wind-tech.dk

Skydeudvalg

Thomas Bondesgaard
4021 2234
e-mail: thomasbondesgaard@hotmail.com
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2327 9681

Tirsdag
07-05-20
kl. 18-21

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.
Måske er grillen varm.

Lørdag
16-05-20
kl. 08.00

Bukketræf – kom og vis din premiere buk.
Kom til bukketræf og mød mange af dine jagtkollegaer.
Arrangementet bliver afholdt i maskinhuset i Hjelm, hvor
jagtforeningen vil stå med rundstykker og morgenbrød,
Medbring selv kaffe og drikkevare.
Senere på formiddagen vil jagtforeningen være vært ved en
grillpølse
PS: Medbring sidste års trofæ

Torsdag
28.05.20
Kl. 18.30

Skovvandring i Hestbjerg Plantage
Hover Jagtforening inviterer til skovvandring i Hestbjerg
Plantage. Plantagen ejes af Jesper Iversen, som købte plantagen
af Holstebro Kommune i 2008 og siden tilkøbt yderligere.
Plantagen udgør i dag 130 ha
I de år Jesper har haft skoven, er der gjort meget for at pleje
skoven med hugst og nyplantninger, samt rejsning af ny skov.
Jesper glæder sig til at kunne fremvise os en yderst velplejet
skov.
Skovvandringen er både for medlemmer, samt andre der har
lyst til at besøge Hestbjerg Plantage. Befordring er i egne biler
til mødestedet. Er der behov for transport rundt i skoven er der
mulighed herfor.
Mødested: Hestbjerg Plantage, Høgsbjergvej 11, Idom, 7500
Holstebro kl. 18.30 Tilmelding til Jens Jørgen Olesen senest
de, 22-5-20 på mobil 3022 9427 eller
hovervej99@gmail.com
Skovandringen forventes at vare et par timer, og bagefter, vil
Jesper være vært ved en forfriskning
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Torsdag
04-06-20

Flugtskydning – Skydebanen i Hee.
I år arrangerer jagtforeningen 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 og der er mulighed for at skyde
både flugtskydning og trap.
Foreningen giver foreningsmedlemmer patroner og kort til den
første skydning der også er gældende i konkurrencen.
Det vil også være muligt at købe pølser og øl/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.

Lørdag
08-08-20

Feltskydning – Hover Jagtforening.
Hover Jagtforening arrangerer feltskydning på Ulfborg
Skyttecenter.
Feltskydningen tilmeldes og gennemføres holdvis med 5
deltagere pr. hold. Ønsker du at sikre et hold til feltskydningen
med samme mødetid som sidste år, skal holdet være tilmeldt
inden den 15.04.20.
Pris 200 Kr. pr. deltager.
Tilmelding senest den 15.04.20 til Jens Dam Mortensen. Mail:
jmpm@post.tele.dk tlf. 2161 1034
Se i øvrigt kalenderen på Dansk Jægerforbunds hjemmeside.
Bemærk: ingen mulighed for indskydning

Mandag
24-08-20
18-20.00

Hjortebaneskydning for medlemmer
Hover Jagtforening 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

Fredag
18-09-20
kl. 17.30

Evaluering af feltskydning.
Hover Jagtforening afholder evaluerings aften, for de som har
hjulpet i forbindelse med den afholdte feltskydning.
Jagtforeningen vil være vært med mad og drikke denne aften.
Sted: Hoverdalvej 8 v/ Lars Jensen
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Torsdag
05-11-20
kl. 18.30

Generalforsamling.
Generalforsamling finder sted i Hover Fritids- og Kulturcenter
Hover Jagtforeningen vil i år igen være vært ved mad og
drikke.
Jagtforening udlodder spændende præmier blandt
generalforsamlingens deltagere.

___________________________________________________

Brakpudser

Jagttforeningens brakpudser står til rådighed og lånes ved
henvendelse til Thomas Bondesgaard. tlf. 4021 2234

Lerdue-kaster

Jagtforeningens lerduekaster står til rådighed og lånes ved
henvendelse til Thomas Bondesgaard. tlf. 4021 2234
* Due´er og patroner kan købes for 1 kr pr. stk.

Faunastriber
Jagtforeningen fortsætter succesen 2020 med såning af
faunastriber. Se yderligere information i Landsbyliv maj nr.

Opråb: Har du set efter!
Vi vil fra bestyrelsen bede alle medlemmer om at 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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Besked fra HUIF
Lokalopvisning 2020
Kære alle,
For ikke mindre end 2 måneder siden trænede vores gymnaster og trænere på
højtryk for at være klar til vores lokalopvisning, som skulle finde sted fredag aften
d. 13. marts 2020. En aften i jeres selskab med glæde, fællesskab og gymnastik,
havde vi i HUIF glædet os længe til. Men ak… Hvordan det endte, kender I jo
svaret på: Vi måtte aflyse pga. Corona.
Nu står vi her og ikke rigtig ved, hvad fremtiden bringer. HUIF sender gode tanker
til jer alle.
Siden Danmark lukkede ned, har HUIF jongleret med forskellige ideer, for at finde
en alternativ løsning til vores aflyste lokalopvisning.
Dog med flere ting in mente har vi besluttet, at vi ikke arrangerer et nyt
arrangement, som stedfortræder for årets lokalopvisning. Det er ikke med vores
gode vilje, vi er kommet frem til dette. MEN nu glæder vi os dobbelt så meget til
vores lokalopvisning i 2021.
HUIF vil gerne sige en kæmpestor tak til sæsonens trænere og hjælpetrænere!
Mange af jer takkede ja til et eller flere kurser i efteråret, så I kunne tilbyde den
bedst mulige træning til vores gymnaster. I har alle haft et bragende gå-på mod
helt fra start af, og I har alle formået at skabe udfordring, morskab, og fællesskab
på hvert jeres hold.
Årets gymnastikhold og deres trænere og hjælpetrænere:
• Far, mor, barn: Helle Andreasen
• Puslinge, 3-5 år: Nicoline Juul Justesen, Luise Koenraadt, Lærke Hansen
og Shaquira Olsen
• 0-4 kl.- holdet: Sussi Bondesgaard, Ane Stampe, Elena Jensen, Ian
Sønderskov, Dora Hald, Emma Pries og Filip Hansen
• 5-9 kl.- holdet: Ninna Lyremark, Line Mikkelsen, Lea Sønderskov, Morgan
Røjkjær og Erik Sønderskov
• Hovers Piger 15+: Ida Vindelbo og Thea Mikkelsen
• Karen Marie og Sørens knægte: Karen Marie Jensen og Søren Palmelund
Det har været en fornøjelse at have så gode trænerteams til at styre
gymnastiktræning i vores forening. Tusind tak!
fortsættes….

15

Der skal også lyde en stor tak til Jonas Thesbjerg, som har lavet et nyt sæt ben til
vores buk. Ønsket om, at bukken kunne blive højere end dens nuværende max
højde på 135cm. kom fra vores unge gymnaster. De finder det sjovt at prøve at
springe højt over buk og ønskede mere udfordring indenfor dette. Det ønske har
Jonas Thesbjerg opfyldt med et nyt ekstra sæt ben til bukken, og det er nu muligt
at udfordre vores gymnaster endnu mere end før. Vi vil også sige tak til Jonas
Thesbjergs arbejdsplads: Abildå Smede- og Maskinforretning A/S, som har
sponsoreret materialet hertil.
Tusind tak for de nye ben!
Tusind tak til alle gymnasterne og de frivillige, der har hjulpet til i denne sæson!
Vi håber på at se jer alle igen i næste sæson.
I mellemtiden: Pas godt på jer selv og hinanden!
M.v.h.
Gymnastikformanden i Hover Ungdoms- og
Idrætsforening.

Har du meget mos i
græsplænen?
Så er udstyret her til at fjerne det!
Mosfjerner 300 kr. pr. dag.
Opsamler 200 kr. pr. dag.
Jens Møller - 97348052
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Fauna Striber
Formål:
Vil du igen 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
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 sponsoreres af
Ringkøbing Skjern kommune. Bedste resultat opnås hvis arealet er
bekæmpet mod kvik og pløjet forinden såning
Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller
andet, er helt op til dig. Såning sker i fra medio maj til medio juni 2020.
Tilmelding:
Carl Ingemann Slyk tager mod tilmelding inden 15. maj 2020. enten pr
mobil nr. 6137 2120 eller mail: blankenbjerg@privat.dk. Ved tilmelding
vedhæftes markkort eller skitse fra krakkort med tydelig visning af
faunastribens ønskede placering.
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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

 Kørsel af containere, sand, 
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
Maj

2.-10.
4.
7.
7.
12.

Corona-udstilling i bålhuset
Cykeltur
Motion i Torsted – mødested Klubhuset
Træningsskydning med riffel – for medl.
Orienteringsmøder om Menighedsrådsvalget
2020 kl. 19.30 – møde flyttet til 9.6
14.
Åben morgensang kl. 8.15
14.
Motion i Torsted – mødested Torstedvej 36
16.
Bukketræf kl. 8
19.
Strandmus v/Bent Østergaard kl. 19.30
21.
Motion i Torsted – mødested kirkens skov
28.
Motion i Torsted – mødested Gintbjerg
28.
Skovvandring i Hestbjerg Plantage
29.
Bedsteforældredag
30.
Avisindsamling
Juni
1.
Cykeltur
3.
Arbejdsaften i børnehuset
4.
Motion i Torsted – mødested shelter Hoverdal
4.
Flugtskydning i Hee for medl.
9.
Orienteringsmøder om Menighedsrådsvalget
2020 kl. 19.30
11.
Motion i Torsted – mødested klubhuset
18.
Motion i Torsted – p-plads ved shelter
25.
Motion i Torsted – p-plads Hoverdal
Uge 29-30 Sommerferie – børnehuset er lukket
Juli
2.
Motion i Torsted – mødested p-plads
v/Fejsøhus
6.
Cykeltur
9.
Motion i Torsted – mødested p-plads Filsøvej
16.
Motion i Torsted – mødested klubhus
23
Motion i Torsted – mødested klubhus
30.
Motion i Torsted – mødested klubhus

Hover-Torsted Friskole
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Torsted Menighedsråd
og Hover Menighedsråd
Hover-Torsted Friskole
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Muldbjerg Mølle
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Hover-Torsted Børnehus
Hover-Torsted Friskole
Torsted Sogneforening
Hover-Torsted Børnehus
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Torsted Menighedsråd
og Hover Menighedsråd
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Hover-Torsted Børnehus
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening

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