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Danni, David og Jesper ved HUIF’s nye flotte kridtskur – se inde i bladet 

 

Frist for aflevering af materiale til bladet er den 21. juni kl. 18. Så kan vi nå at få 

trykt og omdelt bladet inden børnene går på sommerferie 
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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 
Kristoffer Ø. Kristensen (kasserer) 21351344 
Berit Pilgaard (bandeleder) 23252165 
 
 
Lyngsmoseforeningen:  www.lyngsmose.dk 
Vagn Gravesen (formand) 97348186 
Dennis Barbesgaard (næstfm) 96747809 
Peter Barner-Rasmussen (kasserer) 21447501 
Per Sunesen (sekretær) 40140304 
Palle Eriksen 51501656 
Valter V. Kristensen (kanoudlejning) 40206734 
Erling Mikkelsen 97143939 
Esben Midtiby (webmaster) 30680668 
 
Hover Ungdoms- & Idrætsforening: 
Chalotte Kamp (formand) 28294778 
Claus Jensen (næstformand) 23270084 
Sine Grønlund Jørgensen (kasserer) 61543610 
Udvalgsformænd: 
Søren Lyngklip Strøm (fodbold) 22561954 
Maja Kold Lauritzen (gymnastik) 29289061 
Klaus Hansen (badminton) 97348450 
Tina Toft (underh.) 24262524 
 
Sponsorudvalg: 
Brian L. Rødgaard 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Toft (formand) 24277808 
Danni D. Madsen (næstformand) 29653293 
Anna Bruun Olesen (kasserer) 51246765 
Kirsten Brodersen (udlejning) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
 
Hover Pensionistforening 
Grethe Stevnhoved (formand) 97348026 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Inge Kirkegård (kasserer) 97348105 
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 28294778 
Peder Nielsen 30518576 
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 
Torben Thorup Thomsen (formand) 97333303 
Anders Kjeldsen (sekretær) 29920193 
Hanne Mouridsen (kasserer) 61282136 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Pia Pedersen (sekretær) 22469985 
Lisbet Hald Nielsen 61761822 
 
 
Videbæk Ugeavis: 
Astrid Vestergaard  9694 9045 
post@videbaek-bogtrykkeri.dk 
 
 
Thorsted Jagtforening 
Jan Harpøth (formand) 97333770 
Bjarne Krogshede 97333929 
Jørgen Falk (kasserer) 97384084 
Albert Bondesgaard 97333631 
Per Pedersen 97333451 
 
Kronhede Lejrskole 
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130 
 
Kronhede Forsamlingshus 97333303 
Torben Thomsen (formand) 46371601 
Hanne Kjærgaard (kasserer)  20586051 
Tove Bjerre (Udlejer) 29216987 
Else K. Mouritsen (sekretær)  21326543 
Hanne K. Mouritsen (sekretær) 61282136 
Anette Simonsen 24647358 
 
 
 
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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Så er der snart hotdog-spisning igen i Kvindelunden. 
 

Det foregår fredag d. 5/7-19, hvor vi starter med at servere pølser fra kl. 17.30. 

 

Hotdog og drikkevarer kan købes for en 

samlet spotpris af 20 kr. 

 

Så tag hele familien og naboen med til 

en hyggelig aften i Kvindelunden. Kom 

og snak med nye og gamle 

bekendtskaber og få en hyggelig aften. 

 

I må gerne tage havestole med, da det kan knibe med siddepladser i Kvindelunden. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

Hover Sogneforening 

Spørgsmål vedrørende fibernet – Ring til Ole Stampe på 40268250 

 

Billedet kan også ses på www.arkiv.dk  - 

Hover Lokalhistoriske Arkiv. 

 

Her registreres fotos og arkivmateriale fra 

mere end 500 arkiver i hele Danmark! 
 
 
 
 
 
 

Billedet forestiller: 

Mindestenen i Muldbjerg plantage. 

 

Kristian Kristensen, Muldbjerg anlagde 

denne plantage i 1888. 

Rejst i 1912 af Etatsråd Alfred Sørensen. 
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 Toner i natten – fredag den 21. juni 2019 

 
Klassisk klavermusik i Kronhede Forsamlingshus ved pianist 
Kristine Thorup, der fra sin opvækst kender Kronhede. 
Arrangementet begynder kl. 23, men allerede fra kl. 21 vil 
Kristine spille lidt. 
 
Vi er værter ved sandwich, kaffe og kage. Drikkevarer kan 
købes. Entré kr. 100. 
 
Hvis vejret arter sig, skal vi være 
ude, så medbring gerne stol og 
tæppe. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Kronhede Forsamlingshus 
Tlf. 97333303 
 

Nu er HUIFs flotte nye kridtskur færdig. 
 

I den anledning vil 

bestyrelsen gerne 

takke alle frivillige, som 

har givet en hånd med i 

byggeprocessen. Det er 

en uvurderlig hjælp, og 

vi er meget stolte af 

resultatet.  

 

En særlig tak skal lyde til Danni Madsen (arkitekt og byggeleder !) og 

hans to trofaste tømrermestre David Esager og Jesper Iversen. Se foto på 

forsiden. 

 
1000 tak på vegne af HUIFs bestyrelse 

/ Claus Jensen 
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Nyhedsbrev fra Hover-Torsted Børnehus maj 19 
Inden længe er det igen tid til at afholde sommerferie. For Børnehusets vedkommende har 

vi som sædvanligt lukket i uge 29 og 30. De fleste børn holder fri i tre uger, det er vigtigt 

for alle børn at holde ferie lige så længe som forældrene. Det er netop i ferietiden at I 

forældre har mulighed for at nyde jeres børn i alle situationer, hele dagen og flere uger i 

træk. Børnene har ikke brug for at skulle på lange og dyre ferie, i Legoland eller 

sommerland gennem hele ferien. De har brug for Tøffetid - (Vibeke Manniche, læge 

P.HD) tid til at være stille, kede sig og skabe nærvær med jer forældre og søskende.  

 

I juni påbegyndes 

udskiftning af taget på 

den gamle del af 

Børnehuset, det betyder at 

vores skolegård bliver 

spærret af til 

arbejdsområde og at vi 

kun har haven at lege i. 

Derfor vil vi benytte os 

endnu mere af den skønne 

natur rundt omkring 

Hover. Tagudskiftningen 

skulle gerne være færdig 

når vi kommer igen efter 

ferien. Vi glæder os igen 

til at følge Tømrer Møller 

og hans dygtige medarbejdere med at forskønne vores fysiske rammer i Børnehuset.  

Skovmusene har de sidste uger haft cykeltema, der er blevet cyklet mange km rundt i 

skolegården og de som har godt styr på cyklerne og regler i trafikken har været ude at 

cykle på vejen.  

Fredag d. 7. juni holder vi Bedsteforældredag. Børnene glæder sig til at vise rundt, og til 

at opføre den underholdning 

som de har øvet sig på. Det er 

altid skønt at hilse på 

Bedsteforældrene og se 

børnene sammen med dem.  

TAK til de forældre som mødte 

op på arbejdsaftenen og hjalp 

med at tømme det gamle loft 

for ting og sager, køre det på 

genbrugspladsen, lave nyt hegn 

mellem hallen og cykelskuret, 

skifte brædder på legehusene, 

beskære træer og meget mere.  
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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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Høstfest 2019 

 
Vi laver konceptet for høstfesten om i år. Det har været Vi laver konceptet for høstfesten om i år. Det har v

svært, at lokke folk med tidligere til høstfest, så vi afprøver d tidligere til h

noget nyt. get ny

 

Denne gang er det for alle, da festen bliver afholdt lørdag d. Denne gang er det for alle, da festen bliver afholdt lørdag d. 

28/9 kl. 12.00. I skal derfor ikke ud, at finde pasning til jeres 28/9 kl. 12.00. I skal derfor ikke ud, at finde pasning til jeres 

børn. Nej dem tager I da med til vores hyggelige høstfest-da med til vor

frokost. 

Vi har endnu ikke helt styr på detaljerne til festen, men se Vi har endnu ikke helt styr på detaljerne til festen, men se 

med i næste nummer af Landsbyliv, så får I en indbydelse. er af Landsbyliv, så få

Med venlig hilsen Med venlig hilsen

Høstfestudvalget
 

 

Kære Hover-boere.  

 

Lørdag d. 4. maj blev jeg gift med Emil. Da vi kørte til kirken, så vi, at I var mange, 

der havde hejst flag. Tusind tak for det. I skal vide, at det virkelig var en rørende 

oplevelse. Det betød meget at mærke, at I tænkte på os. Sådan et venligt og 

opmærksomt lokalsamfund er jeg stolt af at komme fra. Også tusind tak til Jer, 

der sendte gaver, blomster og andre hilsener.  

 

Vi havde en helt vidunderlig og uforglemmelig 

dag/aften/nat/weekend.   

Venlig hilsen Emil og Karen 
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Lørdag d. 24. august 2019 køres Vestjyllands Smukkeste Cykelløb for 26. 
gang.  

Vi starter i år fra Hover-Torsted Friskole kl. 10.00. Der er indskrivning fra kl. 09.00.  

 

Der køres 3 ruter; hyggeruten på 16 km (med kagedepot), mellemruten på 43 km og prof-

ruten på 89 km.  

 

Find alt om løbet på www.smukcykel.dk og følg gerne med på Facebook.com/smukcykel  

 

Løbet afvikles i et samarbejde 

mellem Hover-Torsted og Ølstrup 

Friskoler. Formålet er at skabe 

økonomisk støtte til skolerne. Der 

sælges desuden lodsedler, og vi har 

god opbakning fra velvillige 

sponsorer.  Sponsoroversigten 

fremgår af hjemmesiden, og vi 

opfordrer naturligvis til, at man 

støtter dem.  

Cykelrytterne kommer fra nær 

og fjern, men vi glæder os især 

til at se en masse ryttere i alle 

aldre fra Hover, Torsted og 

Muldbjerg Sogne samt 

Ølstrup. 

 

På vegne af styregruppen  

Elena 

 

KUNSTUDSTILLING I TORSTED KIRKE. 
 

I hele juni og juli måned er der mulighed for at se en vandreudstilling af den Nordjyske 

kunstmaler Christian Von Lotzbech. Han har udlånt 12 farverige og fantastiske flotte 

billeder med bibelske motiver og med tilhørende skriftsteder. 

Alle aldersgrupper er hjertelig velkomne i kirken for at beundre udstillingen. 

 

Med venlige hilsner Menighedsrådet 
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole 

Foråret er lig med en masse små afbræk. Der er ikke mange skoleuger på 5 dage tilbage– 

og som lærer skal man – i god tid – begynde at tælle op på hvor mange 

undervisningstimer der er tilbage i de enkelte fag – især i de fag der falder på mandage 

eller fredage.  

Den 3. maj åbnede vi dørene for 

bedsteforældrene. Og ja – et ordsprog siger 

noget om ”det grå guld”. Vi må blot 

konkludere, at ”det grå guld” er fyldt med 

visdom, dejlige sangstemmer og hjælpsomhed 

over for deres børnebørn. En rigtig fin dag, som 

sluttede af med fredagsrengøring og sang.  

Maj måned bød også på en emneuge. 0.-4. 

klasse arbejdede kreativt med Kina og 

Australien. De var bl.a. på besøg hos vores 

lokale keramiker, for at se hvordan en rigtig 

”kinesisk” skål skulle drejes. Tak til Diana for 

at åbne dørene for os. Der blev også lavet 

meget, meget flotte malerier med teknikken 

Dot paintning. Der kræver både tålmodighed og 

sirlighed at sætte så mange prikker på et stykke 

papir. 

5.-7. kl. deltog i et kunstprojekt på Lystbækgaard. Et kunstprojekt med Landart som tema. 

Der blev lavet både små og store værker af 

naturmaterialer – og så benyttede vi os af, at 

Lystbækgaard kun ligger 5 km. fra friskolen – så 

transporten frem og tilbage var på cykel.  

8. klasse arbejdede med et tværfagligt projekt i 

naturfagene og skulle lave en projektopgave der 

blev fremlagt om fredagen. Alle havde hver især en 

rigtig god uge. 

I starten af juni får vi i to dage besøg af vores 

kommende 0. klasse. Det glæder vi os rigtig meget 

til. Juni byder også på fælles friskoledag i Ølstrup. 

Her skal vi være sammen med friskolerne fra 

Grønbjerg, Herborg, Ølstrup, Velling og Stadil-

Vedersø. Alt i alt godt 500 friskoleelever der sætter 

hinanden stævne med trivsel og hyggeligt samvær 

for øje. 

Juni måned er også tid til Storlejr, og i år går turen 

til København. Hele friskolen og 12 voksne sætter 
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…fortsat fra forrige side      kursen mod hovedstaden med tre overnatninger på 

Verdensbørn Grundskole i Nærum. Vi glæder os alle til en noget anderledes lejr, hvor 

begreber som S-tog, rejsekort, entrebilletter, dag-til-dag indkøb, asfalt skolegård og 

mange andre ”storby ord” sniger sig ind på os vestjyder. Jeg glæder mig til at fortælle 

meget mere om det i næste udgave af Landsbyliv. 

 

Kommende ”HUSKE-DATOER” 

14. juni – Morgensang i kirken 

 

 

Hover-Torsted Energiklub 
Referat af borgerbudgetteringsmøde den 28. maj kl. 19.30.  

5 borgere deltog i mødet.  

Det begrænsede fremmøde affødte kun få forslag til forbedringer i vores 

lokalsamfund, derfor blev det besluttet at forlænge fristen for indlevering af 

forslag til den 13. juni. Alle nye forslag skal sendes til Paw Gräs på E-mail, SMS 

eller brev. De indkommende forslag vil blive vurderet og behandlet i 

Energiklubben og Kommunen hen over sommeren.  

 

På grund af fristforlængelsen er afstemningsmødet i forsamlingshuset den 18. 

juni kl. 19.30, udsat til den 11. juli kl. 19.30. 

 

De indkommende forslag på mødet 28. maj. 

Forslag 1: Elektroniske informations byporte i Hover. 

Forslag 2: Ny LED belysning i 2 undervisningslokaler på Hover-Torsted Friskole. 

Forslag 3: Ny LED belysning i foyeren og hallen i Hover Fritids- & Kulturcenter. 

Forslag 4: Fartdæmpning med chikaner gennem Hover. 

 

Hover-Torsted Energiklub v/Paw Gräs - Mobil 20129637 - E-mail paw@graes.dk 

 
 

Hvem har den hurtigste and? 
 

Der vil i år være andevæddeløb til sportsfesten fredag d. 16-8-2019. Og for at det kan 

lade sig gøre, har vi en flok ”andesælgere” som vil komme rundt og tilbyde jer at købe en 

and for 100,- 

Ænderne bliver nummereret og ALLE ænder slippes løs i åen præcis kl. 17.30 – så kom og 

vær klar til at heppe på alle de glade ænder!!! Andeløbet er ved åen ved Tovstrupvej (Ida 

og Søren’s have)                                                                                   fortsættes…. 
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De tre første ænder over målstregen vinder fine præmier: 

1. præmie: Weekendophold ved Slette Strand, for 2 personer, incl. 3 måltider hver 

dag (excl. Drikkevarer) 

2. Præmie: Gavekort til Djurs Sommerland for 4 personer (entrebilletter) 

3. Præmie: gavekort til Ringkøbing Biograf (værdi 500,-) 

Vinderne hyldes og gevinster overrækkes på sportspladsen umiddelbart efter løbet. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand ved åen. 

Vi håber I alle vil tage rigtig godt imod andesælgerne, vi håber mange vil bakke op om 

dette og vil hjælpe med at det bliver en sjov start på sportsfesten fredag aften ! 

(overskuddet går naturligvis til HUIF) 

 

Tusind TAK for hjælpen og for at du er med til 

at gøre sportsfesten til en feeest for os 

Alle sammen!!!! 

Hilsen de ”Rappe ænder” Gitte & Rikke 

 

 

Har du spørgsmål – så kontakt os endelig: Gitte Sig: 28348202, Rikke Stampe: 30268252 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Tusind Tak for opmærksomheden alle sammen ved Williams konfirmation. 

Mange hilsner 

William, Rikke & Ole Stampe 
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Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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Spjald El er blevet til: 

 



 

 

 

16 

AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2019 

  Dato Aktivitet Forening 

Juni 

Tors. 6. Flugtskydning i Hee kl. 17.30 Hover Jagtforening 
Fre. 7. Bedsteforældredag kl. 9.30-11.30 Hover-Torsted Børnehus 
7.-9. Sommerfest i Torsted Torsted Sogneforening 
Fre. 14. Morgensang i kirken Hover-Torsted Friskole 
Søn. 16. Energiklubben kl. 19.30 i forsamlingshuset Hover Sogneforening 
Fre. 21. Klassisk klavermusik kl. 23   Kronhede Forsamlingshus 
Søn. 23. Sankt Hans på Tingstedet Torsted Sogneforening 

Juli 

Tors.11. Energiklubben kl. 19.30 i forsamlingshuset Hover Sogneforening 
August 

Fre. 5. Hotdog i Kvindelunden kl. 17.30 Hover Sogneforening 
Lør. 10. Feltskydning Hover Jagtforening 
14.-16. Sportsfest i Hover HUIF 
19.-20. Koloni for skovmus og ræve Hover-Torsted Børnehus 
Lør. 24. Vestjyllands smukkeste cykelløb kl. 10 – 

indskrivning fra kl. 9 
Hover-Torsted Friskole mfl 

 

 
Tusind tak for opmærksomheden ved vores konfirmationer. 

Vi havde alle – hver især – den mest fantastiske dag. 

Kærlig hilsen 

Niquita, Anja og Allan - Emila, Agniezka og Krzysztof – Joachim, Lotte og Poul – William, 

Rikke og Ole – Ian, Tina og Erik 
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