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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
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)
Søren Vindelbo (skydeudv.)

30229427
61305816
61372120
40212234
22168501

Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188):
Jens Møller Kr. (formand)
97348052

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

97348202
97348115
97346434
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

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

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

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)
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.)
Benny Thomsen (formand)
Ida K. Vindelbo (næstform)
Ulrik Sig (praktisk)
Helle T. Andersen (sekretær)
Bitten Sørensen (kasserer)

97348676
51530914
97321681
97348131
28294778
30518576
40348607

Lystbækforeningen
Torben Thorup Thomsen (formand)
Anders Kjeldsen (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)
Albert Bondesgaard
Per Pedersen

97333303
29920193
61282136
21232984
61761822

9694 9045

97333770
97333929
97384084
97333631
97333451

Kronhede Lejrskole
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130

97348210
21934772
40518201
22573424
24618884
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)
Hans Østergaard (næstfm./kass.)
Ernst Sørensen (kirkevær.)
Lone Thomsen (kontakt)
Hanne E. Kristensen

www.torsted.net
21155590
20271419
97333208
21263212
23868412

97348186
97348181
97348151
97348281
97348118

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.)
Karen Marie Smedegaard (kasserer)
Gitte Harpøth (sekr.)
Vibeke Eybye

96104142
97333208
20734053
24642141
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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Billedet kan også ses på www.arkiv.dk - Hover Lokalhistoriske Arkiv.
Her registreres fotos og
arkivmateriale fra mere end 500
arkiver i hele Danmark!

Etablering af gravhøjen ved Lokke
Lykke.
Etatsråd Alfred Sørensen døde i 1927.
Forinden havde han iværksat,
at der skulle laves et gravkammer i
højen, hvor ved han mange gange
havde nydt solnedgangen.
Kirkekontoret i Ringkøbing havde
indviet stedet.

Hover Pensionistforening
Tors. 22. august 2019.
Sommerudflugt.
Afgang fra Forsamlingshuset. kl. 10.00.
Turen går til Hindø, derefter Vedersø Klit Badehotel, hvor vi får middagsmad.
Kl. 13.30 kører vi til Ulfborg Retro Museum, hvor vi efter
rundvisning drikker kaffe.
Pris for medlemmer:
225 kr.
Pris for ikke medlemmer: 275 kr.
Bestyrelsen kører.
Tilmelding senest d. 14. aug. til Grethe Stevnhoved tlf. 97348026
el. 24429575.
Tors. 12. september kl. 14.00:
Inviterer Hover Pensionistforening til den årlige ”høstfest” hos Grethe og Jens.
Vi håber, at rigtig mange vil komme.
Til begge arrangementer er alle velkommen.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Hilsen bestyrelsen
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Høstfest 2019
Så er det igen blevet tid til at holde høstfest. Denne gang bliver festen afholdt som en
frokost. Det sker lørdag d. 28/9 kl. 11.30 i Hover forsamlingshus. Høstfesten er for alle
børn og voksne i Hover og Torsted.
Prisen for mad er:
0-3 år: gratis
4-14 år: 60 kr.
>14 år: 120 kr.
Der sælges øl, vand og vin til spotpriser. Vil man have andet en det, så medbringer man
det selv.
Så tag naboen under armen og kom til høstfest. Det bliver rigtig hyggeligt.
Tilmelding senest d. 16 september ved:
Bitten: msbitten@gmail.com. Mobil: 40961973 (der kan betales via mobilepay på dette
nummer. Husk at skrive navn i kommentarfeltet)
Luise: ltrk@hotmail.com. Mobil: 22510407

Ved færre end 40
tilmeldte, så vælger
vælg
lg vi
lger
v
at aflyse høstfesten
en

Vi glæder os til at se jer
Bitten og Valter
Luise og Thijs
Miranda og Thomas

Husk hotdog-spisning 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.
Hover Sogneforening
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Nyhedsbrev fra Hover-Torsted Børnehus, juni 2019
Vi er lige kommet hjem fra en skønneste koloni til Kronhede Lejrskole. Vi kørte fra
børnehuset onsdag morgen, og ved ankomsten til
lejrskolen fandt børnene hurtig deres sovepladser og fik
redt senge, så blev der børstet tænder – det gøres mange
gange på en koloni tur J - og fremvist sovedyr til
kammeraterne.
Udenfor blev området undersøgt, der blev samlet
mælkebøtter, vejbred, hyldeblomster osv. som vi brugte
i vores mad. Fodboldbanen, gyngerne og naturen blev
flittigt brugt og lyden af glade børnestemmer blandede
sig med fuglefløjt. Indimellem var børnene inde og se til
deres sovedyr, børste tænder eller skifte tøj – også en del
af det at være på koloni.
Onsdag skulle alt vores mad laves på bål. Til frokost
havde børnene travlt med at skrælle og skære grøntsager
til suppen, som ved spisetid blev indtaget med stor
appetit udenfor i det fine vejr. Der blev kogt saft, bagt boller i en papkasse og bagt
hyldeblomstpandekager. Men da vi kom til aftensmaden og havde tændt godt op i bålet,
væltede regnen ned og Benthe måtte i køkkenet og lave vores aftensmad på komfuret.

Efter en god nats søvn var vi klar til endnu en dag. Pludselig hørte Conni en lyd fra
skoven og det måtte vi lige undersøge, så vi listede os afsted……….og midt i skoven stod
troldemor Dylle med sin hare. Tænk hun troede ikke vi kunne se hende, og hun var lidt
bange for os, men vi blev hurtig gode venner og så lavede hun en masse trolderier, vi
lærte at tælle og trylle på trollemaner: trolde 1, trolde 2, trolde 3 HUUU. fortsættes…
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Sidst på dagen kom forældrene og hentede
deres skønne og trætte børn som nu er mange
oplevelser rigere – lige som vi voksne er
blevet beriget af samværet med jeres børn –
TAK.
Tagrenoveringen i Børnehuset går
planmæssigt og vi nyder at følge med i
arbejdet som giver stof til mange samtaler.
Mon ikke der er en eller to af børnene som
bliver tømrer når de bliver voksne, de har
under alle omstændigheder haft nogle gode
rollemodeller det sidste års tid i Børnehuset.
1.juli påbegynder vi afholdelse af sommerferie
for både børn og voksne, og holder helt lukket
i uge 29 og 30. I år sender vi 8 børn afsted til
Friskolen og heldigvis kommer de jo om
morgenen/eftermiddagen. Efter ferien glæder
vi os over at Kathrine er tilbage efter afsluttet
barsel.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Fodboldopstart efteråret 2019 – for alle friske piger og drenge.
Hold
U6, U7, U8
Årgang 2012
+2013+2014
U10
Årgang 2010+2011
U12 drenge
Årgang 2007 +
2008 + 2009
U14 piger
Årgang 2006
+2007+ 2008

Trænere
Eskild Sig
Line Vestergaard
Mathilde Green
Ninna Lyngklip Lyremark
Luise Koenraadt
Katja Johansen Ahm
Ole Stampe
Maja Kold
Jonas Daugaard Thesbjerg
Nikolaj Bonde Sørensen
Camilla Viftrup Andersen

Opstart
Opstart tirsdag d. 13. august
Træner tirsdage kl. 17:00-17:45

Opstart tirsdag d. 13. august
Træner tirsdage kl. 17:00-18:00
Opstart tirsdag d. 13. august
Træner tirsdage kl. 17:00-18:00
Torsdage kl. 17:30-18:30
Opstart tirsdag d. 13. august
Træner tirsdage og torsdage kl.
17:30-18:30

Vi træner ulige uger i Hover og lige uger i Ølstrup.
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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
8

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 profruten 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
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Musikarrangement i den
Gamle Muldbjerg Mølle
Fredag den 6. september 2019
kl. 19.00 til ca. 23.00
Picnic med Wånsda
Et band fra Vestjylland som er vilde med at spille
irsk, skotsk, amerikansk og dansk folkemusik.
Spilleglæden lyser ud af de 4 medlemmer af
bandet, når de er på scenen. Der er ingen tvivl
om, at når de spiller, så får du lyst til at synge og
klappe med, - ligefrem er der til tider folk der
danser.
Bandets frontfigur er Svend Erik Larsen. Han har
spillet utroligt mange steder med bands som
Shamrock, A´Conto, Folk Friends og også som
solist.
Olf Mogensen er også en rutineret herre, han har
spillet med Kviksand og i dag spiller han sammen
med The Gravediggers og Barkflis.
Lyder Horsted har i mange år spillet med i det nu
opløste band Manda´ Awten, og han var også
med i A´Conto.
Dorthe Kold har den fornøjelse at spille sammen
med de tre garvede herrer.
Publikum kan se frem til sange som: Whisky in the jar, The night they drowe old
Dixie down, Jolene, Jeg er ikke som de andre, Munken fra Børglum, Fly Away, og
mange mange flere...
Svend Erik Larsen, vokal, guitar, mundharpe og måske Bodhran: Olf Holm
Mogensen, vokal, bozouki og guitar. Lyder Horsted, vokal og bas og Dorthe Kold,
vokal og percussian
Tag en dejlig picnickurv med på Møllen og del den gerne med gode venner.
Møllen skal nok sørge for, at der er drikkevarer af enhver art til køb i baren.
Tilmelding Billetpris: 125,- 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 Email: astampe@live.dk Adresse: Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald Facebook Muldbjerg mølle.
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole
I starten af juni havde vi i to dage fornøjelse af at
have besøg af vores kommende 0. klasse. Alle 8
mødte glade og forventningsfulde op til en
almindelig skoledag og en fagdag. Første dag var
Trine fra Hover-Torsted Børnehus med, men
allerede anden dag stod de på egne ben. Vi glæder
os rigtig meget, til de dagligt er en del af vores
hverdag. Men samtidig skal vi også sige farvel til
12 8. klasses elever, hvor næsten alle har været
med fra deres start i 0. klasse. Vi nyder deres
daglige jokes – men vi ved også, at de nu er klar til
at komme videre. Videre på Spjald Skole eller
forskellige efterskoler. Men ingen tvivl om at de vil blive savnet – for det vil de – men vi glæder os
også over, at fundamentet er lagt til deres videre færden – og vi har været med til det. Tak til
forældrene for ”lån” af deres dejlige børn i alle de år.
8. klasse var i starten af juni på tur til Berlin sammen med 8. klasse fra Herborg Friskole. Igen
ramte de en uge i Berlin med temperatur mellem 25˚- 30˚. Men med lidt mere væske, lidt mere
sukker og lidt flere busture, så havde de en rigtig god uge.
Tirsdag den 18. juni fyldte vores elever godt op på
banegården i Vildbjerg. Alle havde sommerfugle i maven
– nogle blot en enkelt, mens andre havde en hel sværm!
Der var nok også en del sommerfugle hos nogle forældre!!
Hover-Torsted Friskole satte nemlig kursen mod
København. Elever og 9 voksne i tog, mens 3 andre
voksne sørgede for, at den lejede lastbil samt friskolens
bus kom sikkert til København. Forud for vores besøg i
København har været en kæmpe planlægning, for det her
med at besøge en anden skole og være i en storby, det er
ikke noget vi har erfaring med. Så der har været en masse valg elever skulle træffe; vil man på
kanalrundfart eller strøgtur, vil man besøge Eksperimentariet, Den blå planet, på skattejagt på
Christiansborg eller på byrundtur med besøg på bl.a.
Christiania. Jo, valgene har været store. Vores ældste
elever i 7. og 8. klasse tog allerede tirsdag aften på
tur med Gadens Stemmer. En tur rundt for at se
”bagsiden” af København. Bl.a. se hvor de hjemløse
holder til – og hele tiden guidet af en hjemløs.
Vi havde også nogle ”skal” ting. Bl.a. besøgte hele
friskolen Nationalmuseet, hvor eleverne var inde og
se de udstillinger der hører til den tidsperiode de har
fået fortalt i dette skoleår. De yngste så på Stenalder,
mellemgruppen så på Vikingetiden og de ældste så
udstillingen fra 1800 – 1839. Alle var også i Tivoli og alle var også på pizzeria!
Torsdag morgen la vede vi nogle aktiviteter sammen med eleverne på Verdens Børn Grundskole.
De var rigtig sjovt og dejligt at være sammen med dem igen – efter de jo besøgte os sidste år i maj.
Nu var tiden kommet til vi skulle se og opleve deres friskole. En rigtig dejlig oplevelse, hvor de
store kulturelle forskelle blev mikroskopiske små – for glade børn leger glade lege med hinanden.
fortsættes……
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At se og opleve en anden friskole på tætteste hold – og tilmed mens eleverne er der, giver rigtig
meget. Det giver både noget til eleverne, men sandelig også til de voksne der er med. Et besøg vi
ikke ville have været foruden.
Den sidste skoleuge bød på klasselærer-dage, rekorddag og store oprydningsdag, inden vi fredag
kunne holde sidste skoledag og sommerfest om aftenen.
Tilbage er blot at ønske Jer alle en rigtig god sommerJ
Kommende ”HUSKE-DATOER”
12. august – 8. klasse starter i skole
13. august – 0.-7. klasse starter i skole
24. august – Danmarks smukkeste cykelløb – med start på Hover-Torsted Friskole

GIN SMAGNING
FREDAG DEN 4. OKTOBER KL. 18.00

HOVER-TORSTED FRISKOLE
TORSTEDVEJ 44, 6980 TIM

Hover-Torsted Friskoles støtteforening inviterer hermed til ginsmagning. Aftenen starter
med fællesspisning inden det går løs med præsentation af 6 forskellige gin med garniture.
Der er mulighed for køb af drikkevarer til maden.
Pris for hele herligheden kr. 250,-. Tilmelding kan ske ved at indbetale beløbet på konto
7670-4873274 eller på mobilepay 163371- husk navn i kommentarfelt
ALLE ER MEGET VELKOMNE

Arrangør:
Hover-Torsted Friskoles støtteforening i
samarbejde med Super Brugsen Spjald
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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 2019
Dato

Aktivitet

Forening
Juli

Fre. 5.
Tors. 11.
Fre. 5.
Lør. 10.
Man. 12.
Tirs. 13.
Tirs. 13.
14.-16.
Tors. 22.
Lør. 24.
Man. 26.
Fre. 6.
Tors. 12.
Fre. 27.
Lør. 28.

Hotdog spisning fra kl. 17.30
Energiklubben kl. 19.30 i forsamlingshuset
August
Hotdog i Kvindelunden kl. 17.30
Feltskydning
8. klasse starter i skole
Fodboldopstart U6, U7 og U8/U10/U12
drenge kl. 17 – U14 piger kl. 17.30
0.-7. klasse starter i skole
Sportsfest i Hover
Sommerudflugt til Hindø og Vedersø Klit
Badehotel
Vestjyllands smukkeste cykelløb kl. 10 –
indskrivning fra kl. 9
Hjortebaneskydning kl. 18
September
Picnic med Wånsda kl. 19
Høstfest ved Grethe og Jens kl. 14
Evaluering feltskydning kl. 17.30
Høstfest kl. 11.30

Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover Jagtforening
Hover-Torsted Friskole
HUIF/Ølstrup
Hover-Torsted Friskole
HUIF
Hover Pensionistforening
Hover-Torsted Friskole mfl
Hover Jagtforening
Muldbjerg Mølle
Hover Pensionistforening
Hover Jagtforening
Udvalget

Her kommer lige en tak fra os igen – og denne gang med alle navne!
Kærlig hilsen
Niquita, Anja og Allan - Emila, Agniezka og Krzysztof – Joachim, Lotte og Poul – William,
Rikke og Ole – Idun, Rikke og Søren - Ian, Tina og Erik
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