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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 
Inger Kobberø (sekretær) 23335231 
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 
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 
Anna Hald (kasserer) 21233548 
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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Gåtur i mørket 2019 
 

Fredag d. 25. oktober afholder vi ”gåtur i mørket” for 10. gang. 
Kom og vær med til jubilæumsudgaven, som traditionen tro byder 

på masser af hygge og god underholdning. 
Vi mødes kl. 19.00 ved skovfogedboligen på Sørupvej, og går ud til 
shelterpladsen (velegnet til klapvogne), hvor der er mulighed for at 
købe kaffe/the/saft og kage for 20,- (der kan benyttes mobilepay og 

kontant betaling). 
Der vil være et musikalsk indslag ved Lone og Birgitte Haubjerg, 

historiefortælling, en lille ”skarp” til de voksne, masser af hyggesnak 
og så går turen tilbage til bilerne. 

Håber I er friske, der er meget anderledes i skoven, når det er 
mørkt.!!!! 

Ta’ gerne lygter eller lignende med og også gerne naboen…… 
Vi ses – Sogneforeningerne i Torsted og Hover 
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Tømrer Møller  
Hover  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481      
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JULEGODTER OG TAPASHYGGE 
  

I forbindelse med vores deltagelse i Jul på Muldbjerg Mølle, afholder vi 

igen i år kreativ julestue hvor vi i år har bestemt os for at lave julegodter 

til salg i vores bod på møllen.   

Vi vil derfor gerne invitere alle (voksne) som har lyst, til at komme og 

hjælpe os med at fremtrylle diverse julegodter, og samtidig deltage i en 

hyggelig aften i skolekøkkenet på Brejninggård 

Efterskole.   

Vi mødes fredag d. 22. november kl.17 og starter 

op med julegodtekreationen, indtil vi ca. kl. 19 

hygger os med tapas og lidt vin som man kan 

købe sig med i hvis man har lyst (ca. 100 kr.).  

Herefter arbejder vi videre så længe folk har lyst til at være med.   

Vi håber mange er interesserede i at hjælpe os, og samtidig få en 

hyggelig aften.   

Tilmelding sker til Theresa på tlf. 26299217 senest d. 17/11, hvis du ønsker 

at bestille tapas.  

Mange hilsner, Hover- Thorsted Børnehus´ støtteforening  

 

 

Hover Pensionistforenings efterårsprogram 2019 
Uændret program som i september-udgaven af Landsbyliv, bortset fra arrangementet d. 
21. november: 
                             
Den 21. nov. kl.14. Musikunderholdning v/Marie Gorm Jacobsen og Else 
Agerskov, Ringkøbing (ÆNDRING) 
 
 

 
Vel mødt  
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 GENBRUGSAUKTION PÅ  
HOVER-TORSTED FRISKOLE  

 
Børnehusets Støtteforening åbner endnu engang dørene for en omgang 
genbrugsauktion, hvor det er muligt at få solgt ud fra gemmerne, købe billige 
julegaver eller hente gode ting med hjem til pakkekalenderen.   

Genbrugsauktionen bliver afholdt tirsdag d. 29. oktober kl. 18.30 på friskolen, 
hvor alle er velkomne, enten som køber eller sælger!  

Det koster 20 kr. at være med, men til gengæld er vi vært med kaffe/the og et 
stykke kage.   

Ønsker du at blive skrevet på listen som sælger, send Theresa en besked på tlf.: 
26299217 eller meld dig på listen på vores facebookside; ”Genbrugsauktion 
Hover-Torsted”.  
Vi har plads til 10 sælgere og pladserne bliver fyldt op efter ”først til mølle-
princippet”  

Vi håber at se rigtig mange.   
 

 

 

 

 

 
Søndag den 13. oktober kl. 18.00 er gudstjenesten flyttet 
ud i det nyrenoverede Forsamlingshus i Kronheden. 
Vi starter ud med en god varm suppe efterfulgt af  
gudstjeneste i fuldmånens skær. 
 
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig, enten  
på idk@km.dk eller tlf. 9733-3309. 
  
Onsdag den 13. november vil Ronny Flyvholm lede en sangaften 
i Torsted Kirke. Han er en dygtig musiker fra Mariehaven i Ansager, 
hvor han er kapelmester og spiller sammen med Helge Engelbrecht. 
Alle er hjertelig velkomne i kirken kl. 19.00. 
Vi slutter af med kirkekaffe. 

 
Venlig hilsen 

Torsted Menighedsråd 
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 Hover Lokalhistoriske Arkiv 
 
Vi markerer det årlige ”Arkivernes Dag” med 

ÅBENT HUS lørdag den 9. november 2019 fra kl. 14 – 17. 
Alle er velkomne. Børn, voksne, bedsteforældre til en hyggelig 
eftermiddag med diverse julepuslerier! 
 
Vi har i forvejen bagt forskellige figurer af dej til norske ”pepperkaker”, 
som vi skal have pyntet med glasur, chokoladeknapper med videre. Vi må 
hver især pynte et antal og tage med os hjem. 
Vi laver juleklip/julepynt – gammeldags og nyt – forskellige modeller og 
muligheder. 
Skriv dine julekort med fjerpen/træskaftepen og blæk.  
Visning af gamle film og billeder. 
Mulighed for at kikke i arkivets samlinger. 
Kaffe/te/saftevand/varme vafler/pølsebrød. 

Venlig hilsen fra Andreas, Nanna og Karen Marie 
www.arkiv.dk  www.arkivhover.hover-torsted.dk 

 
 
 

Billedet kan også ses på www.arkiv.dk  - Hover Lokalhistoriske Arkiv. 

Her registreres fotos og arkivmateriale fra mere end 500 arkiver i hele Danmark! 

 
Hover håndbold herrer 1942 

Navnene er: Bagerste række fra venstre: Herman Justesen, Arne Mortensen, Sv. Aksel 
Hvelplund. Forreste række fra venstre: Agner Jensen, Gunnar Jensen, Jørgen Justesen. 
Forrest: Karl Kristensen 
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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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Lokalhistorisk Arkiv – Torsted 

 
Agner Andersen har været utrættelig og med i arkivet i mange år, men: 

Agner går på pension! 

 

Derfor mangler vi nu en der vil stå for arkivet.  

 

Er du interesseret eller har du lyst at vide mere kontakt: 

 
Anette Pedersen, 97333439  
 

 

 

 

 

Indendørs fodbold 

 

Hvem: U9-10-11 

 

Hvor: Kernen, Ølstrup 

 

Hvornår: Torsdage klokken 17.00-18.00 

med opstart i uge 43 

 

Træner: Katja Johansen Ahm 
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Studiestøtte 

 

Af Susanne og Hans Kr. Kristensens Mindefond uddeles i 
oktober/november støtte til unge, der søger videre uddannelse på 
grundlag af studentereksamen, HF el. lignende. Legatet kan søges af 
efterkommere af Susanne og Hans Kr. Kristensen, (Fejsøhus, Torsted) og 
unge fra det tidligere Ringkøbing Amt. 
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sognepræst Inge-Dorthe 
Kaasgaard, Thorsted, pr. e-mail til idk@km.dk 
 
Det udfyldte skema må være legatbestyrelsen i hænde senest den 15. 
oktober 2019. 
  Legatbestyrelsen 

 

 

Nyt fra Hover-Torsted Friskole 
 
Alle FN’s medlemslande besluttede den 2. august 2015 et sæt 
udviklingsmål. I alt 17 Verdensmål så dagens lys. Emner som udryddelse 
af fattigdom og sult, lighed mellem kønnene og at styrke de globale 
partnerskaber sammen med bæredygtighedsprincippet der bliver 
reflekteret i alle 17 verdensmål, er blot nogle af overskrifterne. Netop 

Verdensmålene blev 
omdrejningspunktet for en netop 
overstået emneuge for 0.-5. kl. og 8. kl. 
– mens 6. og 7. kl. har hygget sig i 
København og på Bornholm. 
Emneugen bød bl.a. på en helt 
uretfærdig time, hvor nogle elever fik en 
lagkage til deling (mellem 4 elever) og 1 
liter kakaomælk, andre fik en flødebolle 
og 4 kiks sammen med et glas 
saftevand – og atter andre måtte nøjes 
med en halv gulerod og måtte en ”tur til 
brønden” for at hente vand. Alt dette for 
at afspejle hvor forskelligt børn har det 
rundt i Verden. Det var en ”øjen-åbner” 
for mange af eleverne – for vi er nok 
tilbøjelige til at sige, at efter timen så er 
der selvfølgelig også et stykke lagkage 
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til ”Lille Peter” – eller ”kan du 
ikke spise op, så er det okay 
at give det til en anden” – 
men sådan var den helt 
igennem uretfærdige time i 
emneuge ikke. Jeg tror det 
har givet anledning til 
mange snakke hen over 
aftensmaden den mandag 
aften. Emneugen bød også 
på et besøg på 
Genbrugspladsen i 
Ringkøbing. Her fik vi en 
grundig rundvisning og gennemgang af hvorfor det er så vigtigt at vi sorterer 
og genbruger vores affald. Derfra gik turen til Hover, hvor vi besøgte Line 
Dueholm og Klaus Kristensen, for at høre om bæredygtigt landbrug. Tak til 
Line og Klaus for den fine opdækning i maskinhuset – nu hvor vejret ikke 
tillod madpakkespisning i haven. Hjemme på friskolen blev der arbejdet i 
dybden med enkelte verdensmål. Der blev både lavet hængende haver, 
syet indkøbsposer af genbrugsstof, lavet papir-vindmøller og lavet papir af 
genbrugspapir og affaldssortering. Alt i mens 8. klasse gik i dybden med 
Verdensmål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse. 
 
I slutningen af september tog vi afsked med Birgitte. Birgitte har valgt at 
vende tilbage til sit gamle fag – nemlig tandlægegerningen. Så er man barn 
i Holstebro Kommune kan man være heldig at møde Birgitte i den 
kommunale tandpleje. Der skal også her lyde en stor tak til Birgitte for 
hendes år på vores friskole – vi har sat stor pris på hendes engagement og 
den dejlige sangstemme. Birgitte vil bestemt blive savnet – men vi har fået 
lov til at ringe, hvis vi står og får brug for en vikar. I stedet for Birgitte har vi 
ansat Charlotte Falkenberg Sloth fra Holstebro. Charlotte træder stort set 
ind i Birgittes skema, og vil være på friskolen frem til sommerferien. 
 
At mærke at man er en del af noget større, var der rig mulighed for i starten 
af september, hvor 6 friskoler satte hinanden stævne i Ølstrup. En super 
god dag, hvor de ældste blev udfordret på og omkring søen, mellem-
gruppen blev udfordret i forskellige lege, og de yngste fik set nærmere på 
den lille bæk der løber fra Præstegårdssøen til den nye sø. Regntøj og 
gummistøvler blev også afprøvet, og puslespillet med godt 500 børn inde i 
Kernen, hvor alt fodtøj stod uden for, gik også næsten op! En enkelt kom 
hjem i strømpesokker – men skoene dukkede senere op på en anden 
friskole.                                                                fortsættes……….. 
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Den kommende tid byder på 
motionsdagen fredag den 11. 
oktober. Her vil der være 
mulighed for en løbetur eller 
en cykletur i vores smukke 
skov bag ved friskolen. 
Motionsdagen er for alle – så 
find endelig løbeskoene eller 
cyklen frem. Hold øje med 
friskolens hjemmeside for 
starttidspunktet. Efter en 
dejlig dag i skoven ønsker vi 
hinanden en rigtig god 
efterårsferie. 
 
Lørdag den 2. november åbner vi dørene for alle der har lyst til at komme 
forbi til en ”næsten” normal skoledag. Vi har undervisning fra kl. 9.00 – 
12.00 og starter selvfølgelig med morgensang i aulaen. Så tag endelig 
naboen med – det kunne jo være, at der også var en kop kaffe på kandenJ 
 
Ligger man inde med noget jern der skal blot smides væk – så læg det i 
stedet ned til Flemming Hansen på Sønderland 9 i Hover – men gør det nu. 
For når containeren er fyldt bliver den tømt og kommer ikke retur. Efter de 
sidste par tømninger har vi næsten betalt penge for at komme af med det 
– så fremover må man en tur på genbrugspladsen. Tak til alle jer der har 
støttet op omkring projektet. 
 
 
Invitation til alle vores frivillige… 
Vi vil gerne sige TAK. Og det gør vi lørdag den 26. oktober kl. 10.00. 
Her vil vi gerne invitere alle frivillige med tilknytning til friskolen til brunch og 
et par hyggelige timer. Tilmelding skal ske til Pernille Mortensen på e-
mail jmpm@post.tele.dk eller mobil 29 92 83 47 senest den 19. 
oktober. 
 
Kommende ”HUSKE-DATOER” 
11. oktober – Motionsdag på friskolen 
26. oktober – Brunch for frivillige 
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 

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 
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. 13. Gudstjeneste i Kronhede forsamlingshus kl. 18 Torsted Menighedsråd 
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 

Indendørs fodbold i Ølstrup kl. 17 
HUIF 

Fre. 25. Gåtur i mørket kl. 19 Hover Sogneforening 
Lør. 26. Bruch for frivillige kl. 10 Hover-Torsted Friskole 

November 
Lør. 2. Åben skole Hover-Torsted Friskole 
Tirs. 5. Torben Thomsen fortæller – kl. 14.30 Klub 95 
   
Ons. 6. UDSOLGT Eleanor Shanley og MC Hansen m/fl. 

Irland møder Danmark kl. 14. 
Muldbjerg Mølle 

Tors. 7. Ruth Dein fortæller kl. 14 Hover 
Pensionistforening 

Tors. 7. Generalforsamling i hallen kl. 18.30 Hover Jagtforening 
Fre. 8. Pædagogisk dag for personalet Hover-Torsted Børnehus 
Lør. 9. Åbent hus i Lokalhistorist arkiv kl. 14-17 Hover Lokalhistorisk 

arkiv 
Man. 11. Generalforsamling i VestRum  VestRum 
Ons. 13. Sangaften i Torsted Kirke ved Ronny Flyvholm kl. 

19 
Torsted Menighedsråd 

Lør. 16. Avisindsamling Hover-Torsted Friskole 
 

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


