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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 
Bodil Sig 97348149 
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 
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) 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 99743210 
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 Mouritsen (kasserer) 61282136 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
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  
Torben Thomsen (formand) 97333303 
Hanne Kjærgaard (kasserer)  20586051 
Tove Bjerre (Udlejer) 29216987 
Else K. Mouritsen (sekretær)  21326543 
Hanne K. Mouritsen (sekretær) 61282136 
 
 
 
Tim - Torsted Havekreds 
Henny Ramskov (formand) 96104142 
Sonja Holmgaard  (næstfm.) 97333208 
Karen Marie Smedegaard (kasserer) 20734053 
Gitte Harpøth (sekr.) 24642141 
Vibeke Eybye 97333099 
 
Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og 
trykkes i 440 eksemplarer. 
Tryk: Hee Offset 

 
Såfremt en aktivitet bliver aflyst eller flyttes til en anden dato eller er anført fejlagtigt i kalenderen, så 
giv venligst besked til redaktionen, så kalenderen kan blive rettet. Aktiviteter medtages gratis for 
annoncerende foreninger. Frist for indlevering af stof er den 28. i måneden med enkelte undtagelser. 
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Tømrer Møller  
Hover  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481      
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Hover Sognekor 2019/2020 
 
 

 
 

”SYNG, syng, syng og vær glad, syng med den stemme, du har”                                       
 
 

Denne opfordring sender vi igen til alle jer, der har lyst til at synge med i 
Hover Sognekor, som nu går nu ind i sin 20. sæson. Tag din nabo, ven 
eller familie under armen og kom til første sangaften  
 

torsdag, den 3. oktober 2019 kl. 19.30 – 21.30 

i Hover-Torsted Friskole, Torstedvej 44, Torsted, 6980 Tim 

(bemærk mødested) 

 

Pris: 350 kr. for efterårssæson (betales senest 3. mødegang) 
        350 kr. for forårssæson 
 
ALLE, såvel nye som tidligere medlemmer, er velkomne 
 
Vi synger alt – lige fra revyviser til musicalsange, afrikanske, engelske samt 
nye danske popsange…. og hvad vi ellers kan finde på!! Det er ingen 
betingelse at kunne engelsk udtale. Det gælder bare om at finde sangglæden 
frem, så kom og syng med! 
 
Vi glæder os til at se jer alle 
 
PS! Er du i tvivl, om korsang er noget for dig, er du meget velkommen til at 
prøve at synge sammen med os en enkelt aften.  
 

Glade sanghilsener 
Lone og Birgitte 
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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 end 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 

 

Vi glæder os til at se jer 

Bitten og Valter 

Luise og Thijs 

Miranda og Thomas 

 

 
 

Ved færre end 40 
tilmeldinger, så aflyser vi 

festen og det bliver 
høstfestudvalget sidste 
forsøg på, at afholde en 
høstfest. Så må andre 

forsøge, hvis de synes at 
høstfesten skal bestå i 

vores sogne 
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TORSTED KLUB 95 

 
Efterår 2019 

Kontaktperson: Sonja Holmgaard 97333208 

 
Tirsdag d. 8. oktober: Doris Mikkelsen ”Smart træning, træning for hjernen” 
 
Tirsdag d. 22. oktober: Bodil Markmøller ”Hjælpearbejde” 
 
Tirsdag d. 5. november: Torben Thomsen fortæller 
 
Tirsdag d. 19. november: Hanne Kjærgård fortæller 
 
Onsdag d. 4. december: Julehygge i præstegården hos Inge-Dorthe Kaasgaard kl. 14 
 
Møderne afholdes i Klubhuset,Torstedvej 52 og starter kl. 14.30 hvis ikke andet er nævnt. 
 
Alle er velkommen. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 

Hover Pensionistforenings efterårsprogram 2019 
 
 
Den 12. sept. kl. 14. Inviterer Hover Pensionistforening til den årlige ”høstfest” hos Grethe 
og Jens. Vi håber, at rigtig mange vil komme. 
 
Den 10. okt. kl. 14. Pastor Anne Hillgaard, Brejning fortæller om ”Tyven” af Søren 
Thundstrøm. 
 
Den 24. okt. kl. 14. Ole Arnbak. ”Fra Rungsteddreng til vestjysk landmand”, samt lidt  
musikunderholdning. 
 
Den 7. nov. kl. 14. Ruth Dein. Fortællekonen fra heden. ”Mit møde med mennesker”. 
                             
Den 21. nov. kl.14. Pastor Mogens Thams, Rindom. ”Når verden forandrer sig, om min 
sønderjyske baggrund og min morfar.”  
 
Den 4. dec. kl. 14. Inge - Dorthe inviterer til julehygge i konfirmandstuen i Torsted, 
sammen med klub 95. 
 

 
 

Vel mødt  
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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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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  

 

 
Uddeling af fondsmidler fra Hover Sparekasses Fond 2019 

 
Fonden kan fremover ikke være sikker på at have årsregnskabet i hus så betids, at den kan 
behandle de indkomne ansøgninger og efterfølgende indkalde beløbsmodtagerne til den 
sædvanlige ”overrækkelsesceremoni” i Kulturhusets foyer, inden vi alle går på sommerferie. 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi - i lighed med i år - meddeler beløbsmodtagerne pr. mail. 
Herudover har vi bedt Hover UIF om at få tildelt et tidspunkt i løbet af sportsfesten 2020 - og 
fremover, hvor vi kan få lejlighed til at overrække gavekortene. Der hang et opslag på tavlen ved 
sportsfesten med en oversigt over bevillingerne for 2019. Her kommer de igen.  

 

Bevillinger for 2019 gik til: 
 

1. Foreningen "Kronhede forsamlingshus", Tilskud til gardiner ........................................................... 2.500 
2. Lystbækforeningen, Trædrejebænk med tilbehør ........................................................................... 2.500 
3. Hover-Torsted Børnehus, Renovering af 10 rum samt 1 nyt gulv .................................................. 10.000 
4. Hover-Torsted Friskole, Hæve-/sænkeborde til pc'er til tilkobling Smart Boards .......................... 10.000 
5. Hover Forsamlingshus, Udskiftning af dør til toilet, samt projektorlærred til Lillesal ...................... 2.500 
6. Hover UIF, Skilte ved afholdelse af mountainbikeløb ved sportsfestugen ....................................... 5.000 
7. Hover Fritids- og Kulturcenter, Lamper/armatur til gangarealer og foyer  .................................... 10.000 
8. Hover Sogneforening, Integrationsmiddag og stolesæt ................................................................... 7.000 
 
 

Fondens bestyrelse har efterfølgende haft et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvorpå bestyrelsen 
- i henhold til dens vedtægter - på eget initiativ bevilgede et beløb til en ny hjertestarter ved Hover 
Fritids- og Kulturcenter (HFK). Bestyrelsen vurderede, at hjertestarteren var til gavn for hele 
sognet, og at det var urimeligt, at det skulle være HFK, som skulle stå med udgiften, bare fordi den 
lægger mur til.  
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Nyhedsbrev Hover-Torsted Børnehus - august 2019 

 

Selv om solen sol skinner fra en skyfri 
himmel og der er meget varmt på vores 
legeplads, må vi se tilbage på en brugt 
sommerferie. En sommerferie som har 
betydet, at vi vendte tilbage til et Børnehus 
med flot nyt tag og hele legepladsen til fri 
afbenyttelse igen. Her i august har vi sendt 8 
nye børn i skole, 6 store skovmus er blevet 
ræve og et par nye skovmus er kommet til. I 
vuggestuen har vi ansat en pædagog mere 
og vi har modtaget 4 nye børn og et par 
stykker mere kommer i efteråret. Vi glæder 
os altid over, når nye som tidligere forældre 
vælger vores skønne Børnehus til deres 
børn. 
I august var vi så heldige at ”Den grønne 

bande” kom og hjalp os med at beskære hegn, feje, ordne ukrudt, rive grene 

sammen og meget andet – TAK til jer for hjælpen, det sætter vi stor pris på. 
Kathrine er tilbage efter barsel – og Anne-Louise er begyndt i vuggestuen – og 
sammen med børnene er der fuld gang i at 
indrette Uglernes grupperum til et rigtig 
flot hyggerum for 0. – 3. klasses børn. Der 
er bla. hyggekrog med sofa, tæppe, puder 
og sofabord, stort lego-byggebord, 
kreahjørne og meget mere. Rummene 
emmer af glade børnestemmer, latter og 
leg. 
Torsdag d. 29.8. holdt vi sommerfest, hvor 
der deltog 100 børn og voksne. Det var en 
dejlig aften, hvor de enkelte familier først 
fik udleveret en tagsten fra det gamle tag 
på Børnehuset, denne skulle børnene male 
og senere skal de hænges op som en 
fælles udsmykning på Legepladsen. 
Herefter var der fællesspisning, 
bestyrelsen                 fortsættes…  



 

 

 

 

11 

havde tændt grillen, forældrene grillede deres medbragte kød og Benthe havde 
sædvanen tro lavet lækre salater, flødekartofler, brød mm som alle frit kunne 
spise af.  
Herefter gik pædagogerne på sportspladsen og i hallen med børnene og 
forældrebestyrelsen afholdt valg til bestyrelse. Tak til Benny, som har været 
formand, og som nu har valgt at træde ud af bestyrelsen. Efter det overståede 
valg, var der kagebord til alle.  
 
TAK for en hyggelig aften til jer alle.  
 
Datoer til kalenderen:  

· 11. september børnehaven og de ældste vuggestuebørn tager på tur til 

Haunstrup. 

· 1. oktober fyraftensmøde for forældre med dansk som andet sprog 

· 8. november pædagogisk dag for personalet 

· 21. november julehyggedag for forældre fra kl. 14 

· 6. februar fælles forældremøde med Friskolen, oplægsholder Rikke Yde 

Tordrup 

· Sæt X i kalenderen allerede nu  
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Høstfest 

i 

Kronhede Forsamlingshus 

Fredag d. 27. september kl. 18.30. 
 

Medbring selv drikkevarer og mad til fælles buffet. 
Pris for kaffe, kage og musik: 30 kr. 

Med venlig hilsen 
Kronhede Forsamlingshus  

 

 

 

 
Info fra Hover Sogneforening 
 
Vi har fordoblet vores medlemstal til 83 i forhold til sidste år. Vi vil dog stadig gerne have 
flere. Vi takker revyholdet for reklameslaget ved sportsfestenJ 
Udrulning af fibernet er begyndt i Muldbjerg. Så vær opmærksom på, at der arbejdes langs 
vejen i Muldbjerg. 
Træbanden påbegynder snart deres arbejde med madpakkehuset i Kvindelunden. 
Teknik og Miljø fra Ringkøbing-Skjern kommune har lavet fartmåling igennem Hover, og 
der blev registreret forhøjet fart igennem byen. Der er dog ikke penge på budgettet i år 
eller næste år til at gøre noget ved problemet. 
 
Info fra VestRum 
Da Ole Stampe ikke længere ønsker at sidde i styregruppen for VestRum, så mangler vi 
en person som vil overtage hans plads. Så sidder der en derude, som brænder for at have 
fingeren lidt på pulsen for VestRum, så meld gerne ind til sogneforeningen på mail: 
formand@hoversogneforening.dk. 
Desuden skal der findes personer som har lyst til sidde i arbejdsgrupper for Event 
VestRum 2020. Det er Event som skal afholdes i Timhallen d. 29-30 august 2020. Det 
første møde er d. 28/10. 
Der er generalforsamling d. 11/11 i VestRum. Mere info kommer senere. 
 
Elektrisk Vestrum  
Kører nu på 4 måned med en elbil eller minibil - evt. bus i sognene.  
Bilerne har de første måneder været flittigt anvendt i de fleste sogne, særligt de første 3 
måneder, så kom sommerferien, hvor de har været mindre ude at køre.  
Men det ser fornuftigt ud, hvis vi kan holde det udlån, der var de første måneder.   
Vær opmærksom på, at projektet og dermed udlån til den pris vi har opnået slutter til 1. 
november. Herefter bliver det Byensbils normale priser, der fortsættes med.  
Det er “NU” vi skal sætte spurten ind og “anvende bilerne mest muligt” - da det fra 1. 
november er Byensbil der beslutter, hvor i Vestrums område, der er basis for at sætte en 
lånebil, der er udlånt så meget, at der kan være en forretning i det.   
Stor tak til alle, der har anvendt bilerne indtil nu.               Fortsættes……. 
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El-cykler  
Elektrisk Vestrum omfatter også udlån af el-cykler. Vi har i projektet købt 6 stk. Gazelle el-
cykler, der udlånes gratis i en periode fra 1 uge til en måned.   
Der betales et depositum på kr 500 for lån pr cykel. Pengene tilbagebetales, når cyklen 
afleveres tilbage - i samme stand, som den blev modtaget.  
Cyklerne er leveret hen over sommeren og kører i en længere periode end bilerne. Det vil 
sige, at projektet har cyklerne foreløbig til ca. 1. maj 2020. Derefter kan de evt. flyttes til 
andre projekter.   
Lån en el-cykel og prøv dermed om de skulle købe en sådan i stedet for bil nr. 2 - for at 
skåne miljøet. Der er rabat, såfremt man har prøvet en cykel og ønsker at købe en 
tilsvarende.   
Ved udlån af cykler, udfærdiges kontrakt for udlån og der udleveres kopi af betingelser.  
Vi vil gerne, at lånerne tager billeder, som Elektrisk Vestrum må vise på hjemmesiden og 
på facebook - sammen med en lille historie, om anvendelse, sparet bil-kilometer og om det 
ville være noget for dig med egen el-cykel. 
  

 
Henvendelse ved ønske om lån 
til:   
Elektrisk Vestrum ved Palle 
Pedersen, 20804700. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Damegymnastik i Hover 
 
Så nærmer den sig – gymnastiksæsonen. Dameholdet starter mandag 23. september kl. 
18.30, hvor fysioterapeut Jørgen Lauridsen står klar til at motionere os.  
NB: Vær opmærksom på, at vi er flyttet “tilbage” 
til mandag aften og at vi starter et kvarter 
tidligere. 
  
Vi ses! 
Gymnastikudvalget F&S 
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NYT! NYT! NYT! 

 

HUIF sætter gang i en ny indendørsaktivitet:  

VOLLEYBALL (+16) 

 
Så har du længtes efter at smashe en bold i gulvet, eller manglet en sjov 

holdsport – så TØV IKKE med at melde dig til!  
Hvor? Træningen vil foregå i Hovers hal, HFK. 

Hvornår? Torsdage kl. 19:30-20:30 
Sæsonen for indendørs Volleyball vil starte  
torsdag d. 19-09-19 og slutte d. 31-03-20.  
Kontingent for sæson 2019/2020: 500kr 

 
Tag naboen eller kammeraten under armen – Kom frisk til en sjov sport! 

 
Sidste tilmelding: d. 12. september 2019 v/  
Klaus Hansen (tlf. 61 20 09 71) – Mail: alf@jubii.dk   
Eller Maja Kold (tlf. 29 28 90 61) – Mail: maja-ko.la@hotmail.com   
 
Der er mulighed for at deltage i enten turnering eller stævne. 
BEMÆRK: Der skal mindst være 12 tilmeldinger (alder: +16år) 
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GYMNASTIKSÆSON 2019/2020 
 

Nu begynder efteråret at nærme sig, og vi ved alle, hvad det betyder:  

EN NY GYMNASTIKSÆSON STARTER! 

 

Hover Ungdoms og Idrætsforening er ved at ”springe” af spænding. Kom og vær 

med til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som altid er der tre prøvegange ved hvert hold, så kom endelig og vær med.  

 

 

Vi glæder os til at se jer til  
endnu en god sæson!  

 
 

Glade hilsner fra HUIF – Gymnastikudvalget /Maja Kold 
 

Vores sponsorer: Ringkjøbing Landbobank, Sportigan Ringkøbing, Tømrer Møller, AMU 
Kursuscenter Hoverdal, Byskov El v/ Henning Sørensen, HV Transport, Malerfirmaet Arne 

Husted ApS, Nørre Halgaard, Sig, Spjald Motor Co. og Stadil Sparekasse 
 
 

Mor, far og barn 

Torsdag kl. 16.00-17.00 

Opstart i uge 43 

 

0.-4. klasse 

Tirsdag kl. 16.00-17.15 

Opstart i uge 43 

 

Hovers piger (+15) 

Onsdag kl. 18.30-20.00 

Opstart i uge 40 

 

Puslinge 

Onsdag kl. 16.15-17.15 

Opstart i uge 43 

 

5.-9. klasse 

Tirsdag kl. 17.15-18.45 

Opstart i uge 43 

 

Karen Marie og Sørens knægte 

Mandag kl. 19.30-21.00 

Opstart i uge 38 
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Børnebadminton 2018-2019 
Hej alle 

Så nærmer tiden sig hvor dem der går i 1. klasse og opefter skal til at overveje om det skal stå på 
badminton her i efteråret og i det kommende forår. 

De seneste år har der kun været et hold, så som udgangspunkt regner vi kun med et hold igen i år. 
Men skulle det vise sig at der bliver så mange børn i år, så tager vi den derfra og laver 2 hold. 

Træningen kommer til at ligge om mandagen mellem 16.30-18.00 med start mandag d.30/9-2019, 
men nok kun 1 times træning, men det får I klar besked på inden opstart. 

En sæson koster 400 kr og går fra 30/9-19 til og med 16/3-20. 
Når der er styr på holdet osv. vil I få en sms i løbet af ugen op til vedr. træningstid osv. 

 
Tilmelding kan ske pr mail, sms eller ved at ringe til Klaus Hansen. 

Ved tilmelding skal der oplyses barnets navn, fødselsdato+år. 
Sidste frist for tilmelding er fredag d.20/9-2019. 

Som altid er det jo først efter 3. gang man behøver at betale for den kommende sæson. Så hvis 
man er i tvivl om badminton er noget for en, så meld jer til fra starten, så kan I nå at stoppe inden 

for de 3 prøvetimer der er. 
Skulle der være nogle spørgsmål så kontakt mig endelig. 

Vi glæder os til at se både gamle og nye spillere i den kommende sæson. 
Med venlig hilsen 

Huif 
Klaus Hansen   

www.hoveruif.dk 
Skærmbjerg 6, 6971 Spjald,  

alf@jubii.dk, mobil 61200971 
 
 
 

Hockey/Floorball 
 

Som noget nyt har HUIF startet et hockey/floorball hold op her i vinter 
halvåret, vi har valgt at lægge det søndag aften kl 19.30 da der er en del der 

gerne vil spille der. 
 

Vi starter søndag d.20/10-19 kl.19.30 og spiller derefter hver anden søndag 
(lige uger) 

Hockey stave og bolde er selvfølgelig noget HUIF står for, og prisen for en sæson som er fra 
d.20/10-19 til d.19/4-20 hver anden søndag er 250kr (inklusiv hygge bagefter) 

Så hvis man er til lidt motion og sved på panden så meld dig til (det er skide sjovt) 

Tilmelding kan ske til Klaus Hansen enten ved at sms eller ringe på 61200971 og der er ingen 
tilmeldingsfrist, men meld gerne til hvis det var noget for dig. 

 
Hilsen 

Hover Ungdoms & Idrætsforening  
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole 

 
Sommerferien sluttede og det er igen blevet hverdag. Det er altid dejligt at holde ferie, 
men hverdagene med alt hvad det indebærer er bestemt også dejlige. Uden hverdagene 
– ja så tror jeg ikke ferierne kunne nydes på samme måde. 
I skrivende stud passer sangen ”Marken er mejet, og høet er høstet” utrolig godt. 
Sensommeren byder heldigvis også på en del soltimer – imellem alle bygerne.  
Vi har budt velkommen til 7 dejlige børn i vores 0. klasse – og sammen med resten er 
alle 63 elever kommet godt i gang her efter ferien. For at komme rigtig godt i gang i 
klasserne, startede skoleåret med to ”klasse-lærer-dage” efterfulgt af en trivselsdag. Der 

var både tid til at komme i gang med bøgerne og undervisningen – men også til at pynte 
klassen, en tur til Lystbækgaards shelterplads og lege på boldbanen. Jo, der var bestemt 
tid til at blive godt rystet sammen. 
 

Lørdag den 24. august lagde friskolen 
rammerne til dette års udgave af Vestjyllands 
Smukkeste Cykelløb – og den 26. af slagsen. 
Lige inden start kl. 10 lettede tågen – og 116 
cykelryttere – hvoraf flere var børn og 
forældre fra Hover-Torsted Friskole deltog. 
Alle var klar til at erobre de vestjyske veje og 
den smukke natur. Der var mulighed for 16 
km, 43 km eller 89 km. Alle nød turen, og der 
var utrolig god stemning både ude på ruterne 
men også da alle var kommet i mål. Så nåede 
du/I ikke med i år, er der mulighed for at 
deltage den 22. august 2020 med start fra 
Ølstrup Friskole. 
September måned byder både på Fælles 
Friskoledag i Ølstrup – her sætter Grønbjerg, 
Herborg, Velling, Stadil-Vedersø, Ølstrup og 
Hover-Torsted Friskoler hinanden stævne til 
en fælles aktivitetsdag. Vi sender vores 6. og 7. 

klasse til København og Bornholm – og mens de er afsted, så holder vi emneuge hjemme 
på friskolen. 
 
Kommende ”HUSKE-DATOER” 

30. september - Åben morgensang 
11. oktober – Motionsdag på friskolen 
2. november – Åben Skole fra 9.00 – 12.00 
16. november - Avisindsamling i Hover, Torsted og Muldbjerg sogne 
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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 

September 

Fre. 6. Picnic med Wånsda kl. 19 Muldbjerg Mølle 
Ons. 11. Tur til Haunstrup Hover-Torsted Børnehus 
Tors. 12. Høstfest ved Grethe og Jens kl. 14 Hover Pensionistforening 
Man. 16. Gymnastik: Karen Marie og Sørens knægte 

kl. 19.30 
HUIF 

Tors. 19. Volleyball (+16) kl. 19.30 HUIF 
Man. 23. Damegymnastik i Hover kl. 18.30 Gymnastikudvlaget i F&S 
Fre. 27. Evaluering feltskydning kl. 17.30 Hover Jagtforening 
Fre. 27. Høstfest kl. 18.30 Kronhede Forsamlingshus 
Lør. 28. Høstfest kl. 11.30 Udvalget 
Man. 30. Badminton sæsonen starter kl. 16.30 HUIF 
Man. 30. Åben morgensang Hover-Torsted Friskole 

Oktober 

Man. 1. Fyraftensmøde for forældre med dansk som 
andet sprog 

Hover-Torsted Børnehus 

Tirs. 2. Gymnastik: Hovers piger (+15) kl. 18.30 HUIF 
Tors. 3. Hover Sognekor – opstart kl. 19.30 på Hover-

Torsted Friskole 
Hover Sognekor 

Fre. 4. Ginsmagning på Hover-Torsted Friskole kl. 19 Støtteforeningen 
Søn. 6. Eleanor Shanley og MC Hansen m/fl. Irland 

møder Danmark kl. 14. 
Muldbjerg Mølle 

Tirs. 8. Smart træning, træning for hjernen kl. 14.30 Klub 95 
Tors. 10. Pastor Anne Hillgaard fortæller – kl. 14 Hover Pensionistforening 
Fre. 11. Motionsdag på Friskolen Hover-Torsted Friskole 
Søn. 20. Hockey/floorball kl. 19.30  
Tirs. 22. Hjælpearbejde kl. 14.30 Klub 95 
Tirs. 22. Gymnastik: 0.-4.klasse kl. 16 – 5.-9. klasse kl. 

17.15 
HUIF 

Ons. 23. Gymnastik:Puslinge kl. 16.15 HUIF 
Tors. 24. Ole Arnbak fortæller og lidt musik kl. 14 Hover Pensionistforening 
Tors. 24. Gymnastik: Mor, far og barn kl. 16 HUIF 
Fre. 25. Gåtur i mørket kl. 19 Hover Sogneforening 

 

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


