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Landsbyliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da børnene i Hover-Torsted Børnehus fik nye traktorer… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 

ÅRGANG 41    NR. 8   APRIL 2019

NB Deadline for aflevering af materiale 
til maj-nummeret bliver undtagelsesvis 
fremrykket – til lørdag, den 20. april kl. 
10. Derefter lukkes for yderligere tilgang 
til maj-udgaven. 
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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 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 
Thea Mikkelsen (gymnastik) 29718201 
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 Hansen (formand) 25327715 
Flemming Toft (næstformand) 24277808 
Kirsten Brodersen (kasserer/udlejn.) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
Jesper Ø. Kristensen 30613150 
 
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 21535605 
Karin Kristensen  97348052 
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 
Geeke Jonker (formand) 61603477 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Pia Pedersen (sekretær) 22469985 
Lisbet Nielsen 61761822 
Hanne Mouridsen 61282136 
 
 
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) 46371601 
Anette Simonsen (kasserer) 24647358 
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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Sæt et stort X i kalenderen fredag den 4. oktober 2019 kl. 
19.00.  
Vi afholder GINSMAGNING på Hover-Torsted Friskole. Der vil 
være mulighed for at blive kørt hjem. 
Meget mere info senere. 

Hover-Torsted Friskoles Støtteforening 
 
 
Torsted Sogneforening 
Motionsaften i Torsted onsdag den 1. maj. kl. 19.00. 
Vi går op til udsigtstårnet, derefter kaffe i klubhuset 
Venlig hilsen  
Poul Henning Holmgaard 40423208 
                                  

Husk 
             
 
 
 
 
 
 

i weekenden i uge 23 
* 

Sankthans på Tingstedet 
Den 23. juni 2019 

 
 
 
 
 
 
           

Sæt X i kalenderen nu. 
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Verdens brændpunkter i Hover 
 

Søndag 12. maj får Torsted-Hover-Ølstrup Pastorat besøg af Birgitte Qvist- 

Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. 

Dagens program: 

Kl. 10.30 prædiker Birgitte i Hover Kirke.  

Kl. 12 ca. frokost i Hover Kultur- og Fritidscenter.  

Foredrag om Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt Verdens fattigste og 

indsatsen for at give dem et værdigt liv trods nød og elendighed. 

Husk TILMELDING, hvis du ønsker at deltage i frokosten. Pris 100 kr., som 

kan indbetales til Hover Kirke på 7650-2417660 eller kontant ved indgangen. 

Tilmelding senest 4. maj til:  

Vagn Gravesen, E-mail: gittevagn1@gmail.com eller  

Inge-Dorthe Kaasgaard på: idk@km.dk eller tlf. 9733 3309.  

Vel mødt!                                                                        Menighedsrådene  

 

  
Birgitte Qvist-Sørensen, der er 
cand. teol., har været 
generalsekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp siden 2014. 
DRs Anders Agger har netop 
optaget et program til serien 
”Indefra”, hvor han følger 

Folkekirkens Nødhjælp og 
Birgittes arbejde. 
 
Udsendelsen bliver vist til 
efteråret. 
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Nyhedsbrev marts 2019 – Hover-Torsted Børnehus 
 
Forår, forår kom nu snart, vi har ventet længe – og vi glæder os over, at vi har 
fået lysere og længere dage. Det betyder at, nogle børn, allerede fra morgenen af, 
er i gang med at lege udenfor på legepladsen og i skolegården. Thomas og Lars´ 
maskinstation har foræret os 3 flotte grønne cykeltraktorer, som flittigt bliver 
brugt sammen med alle de andre køretøjer vi har. Tak Thomas og Lars. 
I vuggestuen har vi fået fire nye 
børn, som alle er faldet rigtig 
godt til i gruppen. Børnene har 
de sidste mange uger trænet 
deres motorik gennem leg på 
stuen og legepladsen, ture til 
kvindelunden mm. 
Skovmusene har lavet et flot hus 
til deres bamsevenner og de har 
arbejdet med fri for mobberi og 
med sociale relationer.  
Ræveungerne har bygget 
mejsekasser og lært om mejsens liv.  
I uglerne er der som oftest fri leg og tilbud om forskellige aktiviteter, senest har 
de lavet påskepynt. 
Vi har været på en heldags tur til Bork Legeland, hvor alle børn som går i 
Børnehuset var med. Denne tur er mulig for 4 gang, da vores aktive støtteforening 
har givet os turen -  tak til støtteforeningens medlemmer og jer som bakker op om 
deres arbejde. På sådan en dag bliver kroppen rørt, balancen styrket, relationerne 
på tværs af alder og køn bliver styrket og ikke mindst bliver giver det et boost til 

den sproglige udvikling, både 
mens vi er på turen, men også 
før og efter er der en masse 
samtaler om Bork Legeland.    
Samarbejdet mellem vores 
forældrebestyrelse og 
Friskolens forældrebestyrelse 
har udmøntet sig i en film om 
Børnehuset og Friskolen og 
vores samarbejde omkring 
børnene. En flot lille film, som 
aktive forældre har udarbejdet 
– det er vi stolte af. Ligeledes 
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har samarbejdet udmøntet sig i at vi fra Børnehuset kan leje Friskolens bus, 
hvilket betyder at vi kan komme ud på ture – en flok skovmus var i sidste uge i 
Tarm og se et teaterstykke og besøgte Børnehaven Katholdt på hjemvejen for at 
spise madpakker. 

I løbet af de næste måneder skal taget 
på den gamle del af Børnehuset skiftes, 
det betyder lidt byggerod og tilpasning 
fra vores side mens det står på, men 
også endnu en mulighed for at følge et 
håndværk tæt på.  
Vi er nu gået i gang med at omsætte og 
implementere den nye styrkede 
læreplan. Alle medarbejdere har været 
på 4 dages uddannelse i et pædagogisk 
arbejdsredskab – PLC – og flere af 

medarbejderne har været på anden relevant uddannelse. Dette er et godt afsæt til 
videreudvikling af vores pædagogiske praksis i forhold til den styrkede 
pædagogiske læreplan. 
Datoer til kalenderen: 
23. maj kl. 17, Arbejdsaften 
7.juni kl. 9.30 – 11.30, Bedsteforældredag  
19. – 20. juni, Koloni for skovmus og ræve  
 
 
 
 
Så er det snart tid til fodboldopstart for  
Far, mor og barn-fodbold. 
 
Vi træner hver gang i Hover. Vi træner i alle ulige uger. 
Far, mor og barn-fodbold er for årgang 2015 og 2016. 
Vi træner første gang tirsdag den 7. maj, fra kl. 16.45 og til kl. 
17.30. 
Trænere er Valter og Bitten 
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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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Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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Spjald El er blevet til: 
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Nyt fra Hover Sogneforening (side 1 af 7) 
 

Den grønne bande er sluppet løs igen 

 
Grøn Bande starter torsdag den 4/4 kl. 9.00 i 
Kvindelunden. 
Vi vil selvfølgelig gerne se friske og nye 
medlemmer, (vi går ikke med rygmærker) 
 
Vi mødes kl. 9.00 i kvindelunden og finder ud af, hvad der trænger til at blive ordnet. 
Sogneforeningen giver brød og smør, medlemmerne skiftes til at tage en kande kaffe med. 
 
Arbejdsdagen kan ændres efter ønsker og behov. 
Med venlig hilsen Hover Sogneforeningen og Bandeleder: Berit Pilgård tlf. 23252165 
 
Besøg din nye nabo 
Hvis du oplever, at der flytter nye naboer ind ved siden af dig, så giv sogneforeningen 
besked. Du kan skrive en mail til formand@hoversogneforening.dk eller ringe til Signe-
Marie på 61716826. Hvis du har lyst til at besøge din nye nabo, så sig det til os. Du vil få 
en velkomst-pakke fra sogneforeningen, som du kan aflevere til din nye nabo. Du kan 
også aflevere den sammen med Signe Marie, hvis det er rart at have en erfaren person 
med. 
 
Elektrisk Vestrum  
Nu er perioden med lånebiler, bus og el-cykler i Vestrum startet. 
El-ladestandere i Stadil, Tim, Hover, Hee og No er monteret og ibrugtagning af de 3 el-
biler er på plads. De 4 minibiler er også ved af være klar. Der mangler dog reklamer på 
bilerne og andre mindre ting omkring reservering, registrering af bruger o.s.v. 
Der vil således være placeret en bil i hvert af de 5 sogne fra 28. marts og ca. 9 mdr. 

frem. Derudover en bus ved Tim-hallen. 
Vedrørende 3 elbiler, 4 minibiler og 1 bus – er samarbejdspartneren Byens bil, der 
leverer bilerne, står for udlån opkrævning afbetaling med meget mere i perioden – 
derefter forventes det, at de biler, bus med mere, der anvendes tilstrækkeligt – kan 
fortsætte med udleje i tiden fremover. 
Vi forventer et brug, der gør det muligt, at Byens Bil kan fortsætte med at have lånebil 
placeret mange af de 5 steder. 
Der mangler endnu nogle beslutninger omkring nøgleudlevering, registrering af 
låner/lejer m.m. 
Vedrørende el-cyklerne – mangler der i øjeblikket, at nogle få brikker falder på plads. 
Det er bl.a omkring  -hvor mange der bliver økonomi til, -hvilke el-cykler,  og hvor de 
placeres hvornår….. 
Vi kommer med en opdatering, når vi kender de sidste detaljer. 
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Fibernet til Muldbjerg by og Hover by 
Vi har modtaget en meget stor interessetilkendegivelse fra området via vores hjemmeside 
www.rah-fiber.dk, hvilket betyder, at vi nu sætter gang i en salgskampagne i Muldbjerg 
og Hover by.  
Vi har krav om minimum 60 bestillinger af de adresser som ligger i kampagneområdet før 
det bliver godkendt til etablering af fibernettet. Der er et kort på bagsiden af folderen over 
kampagneområdet for Muldbjerg og Hover. Vi har deadline på kampagnen den 31. maj 
2019 og når vi mål på de 60 bestillinger, begynder vi på gravearbejdet og etablering af 
fibernettet i løbet af efteråret 2019 og opkobling til fibernettet inden udgangen af 2019. 
De husstande som er omfattet af projektet, vil få en folder i deres postkasse, hvor man kan 
få lidt flere informationer. 
Det allervigtigste er i korte træk at bakke op omkring kampagnen således fibernettet 
bliver etableret i området, også selvom man på nuværende tidspunkt er tilfreds med den 
internetforbindelse man har. Det er en fremtidsinvestering i jeres hus, og vi får kun denne 
ene chance for fibernet i vores område. På denne måde kan vi også sikre, at fibernet 
kommer længere ud i sognet eller til Hee. 
Vi har planlagt, at salgskampagnen forløber over 6 uger, hvor vi inviterer til et 
informationsmøde tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 i Hover Fritids- og Kulturhus. 
Vi vil komme forbi Hover og Muldbjerg med vores kampagnebus flere gange i løbet af 
kampagneperioden, hvor man har mulighed for at kikke forbi og få information om 
produkter og priser. 
For tilmelding til kampagnen, nærmere info eller rådgivning omkring den fysiske 
etablering og installation bedes den enkelt boligejer komme til et af vores arrangementer, 
bestille via www.rah-fiber.dk eller kontakte os pr. telefon på 7020 5012. Tilmelding til 
kampagnen kan ske efter den 1. april 2019 og frem til 31. maj 2019. 
Borgere der er bosiddende uden for kampagneområdet, opfordrer vi til at registrere sin 
interesse på vores hjemmeside www.rah-fiber.dk. Interessetilkendegivelsen vil blive 
inkluderet i kommende udrulningsplanlægning for fibernettet i området. 
Ring til Ole Stampe på 40268250 hvis du vil vide mere 
 
Vi bringer lige den fælles kontingentoversigt igen 

Hover-Torsted friskoles støtteforening:  

· Pris: 100 kr. pr. person 
· Indbetales på konto: 7670-1285373 (skriv medlem og navn i kommentarfeltet) 

 
Hover-Torsted børnehus´støtteforening:  

· Pris: minimum 50 kr. pr. person 
· Indbetales på konto: 9629-8980100473 (skriv støtteforening og navn i 

kommentarfeltet) 
Kan også betales via mobilepay 26299217 (Theresa Nørbygaard). (Skriv 
støtteforening og navn i kommentarfeltet) 
 

Lyngsmoseforeningen:  

· Pris: 100 kr. pr. person 
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· Indbetales på konto: 7670-5491720 (skriv navn i kommentarfeltet og send en mail til 
kasserer@lyngsmose.dk) 
 

Foreningen Kronhede forsamlingshus: 

· Pris: 100 kr. pr. person/ 150 kr. pr. husstand 
· Indbetales på konto: 7670-7403038 (husk navn i kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay på 20586051 (husk navn i kommentarfeltet) 
 
Torsted sogneforening:  

· Pris: 80 kr. pr. person/ 150 kr. pr. husstand 
· Indbetales på konto: 7650-2373079 (husk navn i kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay på 29732034 (skriv medlem og navn i 
kommentarfeltet) 
 
Hover sogneforening:  

· Pris: 75 kr. pr. person 
· Indbetales på kontonummer: 9629-8980100554 (skriv medlem og navn i 

kommentarfeltet) 
Kan også betales via mobilepay på 60631653 (skriv medlem og navn i 
kommentarfeltet) 

 
Efterlysning. Hvor er vores medlemmer blevet af?? 

I 2018 havde Hover Sogneforening 45 medlemmer. Det skuffer os faktisk, for vi synes, at 
vi gør et stort stykke arbejde for Hover og Muldbjerg. 
Vi har snakket om, at folk måske ikke ved hvad vi laver, selvom vi i flere år har skrevet 
både i landsbyliv og på facebook, hvor meget vi arbejder med. 
Lige nu arbejder vi pt. med bedre internetløsning, flere byggegrunde i landlige 
omgivelser, ny udviklingsplan, reparation af høje rabatter, tilflyttere, el-biler, ny fælles 
platform for hjemmesiden med VestRum, ansøgning om madpakkehus til Kvindelunden, 
forsikring af kanoer, fælles kontingentoversigt, affaldsindsamling, evt. klager fra borgere 
og meget mere. 
Så sørger vi for, at græsset bliver klippet ved vores byporte og at fælles arealerne bliver 
holdt af den grønne bande. Vi sørger for, at der er en mindre genbrugsstation. 
Shelterpladsen i Hoverdal skal også holdes. Det gør vi på skift med Torsted 
Sogneforening. Så alt i alt, så sørger vi for at der ser pænt ud, og vi tager os af 
henvendelser fra borger, hvis der er noget som ikke er i orden. 
Ud over alt dette så har vi flere arrangementer, som de fleste af jer kender til: Gåtur i 
mørket, julebanko, juletræstænding og fællesspisning, nytårsgåtur, hotdog-fredag i 
kvindelunden. Dette er bare de faste arrangementer.  
Vi kunne nævne en masse mere, og det kan godt være, at det ikke er så synligt alt det vi 
gør, men det er vigtigt, at vi har en sogneforening, som gør alt dette. 
Men skal vi til at nedlægge nogle af vores aktiviteter??? Det overvejer vi, da vi har meget 
at gabe over. Når vi ikke har flere medlemmer, som bakker op om vores arbejde, så kan 
det være svært som bestyrelsen at se formålet med vores arbejde. Så betal jeres 
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kontingent, så vi kan se, at I støtter vores arbejde. Se fællesoversigten over kontingent, 
som er i denne udgave af landsbyliv. 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Hover Sogneforening 
 
Fra Generalforsamlingen i Hover sogneforening 
Beretning fra formanden i Hover Sogneforening 2018-2019  

Min bestyrelse blev ret hurtig enig om, at det var mig, som skulle være formand – men 
tak for valget. Den havde jeg ikke lige regnet med. Grundet meget arbejde har Miranda og 
Berit være søde til at passe posten så en stor tak til jer to gæwe kvinder.  
 
Samarbejdsrelationer  
Siden sidst er der fortsat gang i en masse. Der samarbejdes stadig med Torsted 
Sogneforening, Forsamlingshuset og Lyngsmose, hvor Valter Kristensen forsat gør et 
super arbejde med kanoudlejningen for sogneforeningen. Derudover forsøger vi at følge 
med i, hvad der ellers sker i vores andre foreninger og grupper i sognet både på godt og 
ondt.  
Vi er fortsat en del af VestRum, som er et vigtigt samarbejde udadtil, da vi ellers drukner 
i mængden af borger-/sogneforeninger i Ringkøbing-Skjern kommune. Her er det fortsat 
Ole Stampe, der sidder som repræsentant for Hover og har en finger på pulsen.  
 
Arrangementer  

Traditionen tro var der affaldsindsamling og tak til dem der hjalp ikke mindst Birgit 
Wang som koordinator af ruterne.   
Vi startede med at arrangere en fællesspisning i maj. Vi håber fortsat, at vi kan få 
opbakning til vores arrangementer, så er det nemlig sjovere at arrangere noget. Her blev 
der også informeret omkring energigruppen, som er nedsat, og Paw Gräs er tovholder på 
den sammen med Ole Stampe.  
En stor tak skal lyde til Den grønne bande, som sørger for, at blandt andet Kvindelunden 
ser super dejlig ud.   
 
Hotdog fredag  

I juli havde vi traditionen tro hotdog-fredag. Hvor det altid er spændende at se, hvordan 
vejret arter sig. I år stod vi i garagen, og det er vi ikke sikre på, at vi gør igen. Vi møder 
ikke folk på samme måde. Der kom fint med gæster, og vi fik udsolgt. En super hyggelig 
aften, som vi håber, at vi kan fortsætte med at få opbakning til.  
 
Shelterspladsen  

Vores kære sheltersplads på Sørupvej var nem at passe i 2018, da der blev 
afbrændingsforbud, så der var ikke brænde til rådighed fra sogneforeningen. Men vi 
oplevede desværre også, at vores pengekasse derude blev brudt op, så det ikke muligt at 
betale kontant derude mere, men mobilepay eller ved en i bestyrelsen. Vi oplever 
desværre, at folk ikke betaler, så derfor overvejer vi at stoppe med denne service.  
 



 
 
 

16 

FILM    

I et samarbejde mellem Torsted Sogneforening, Børnehuset, Friskolen og Hover 
Sogneforening er der søgt midler hjem fra Landdistriktspuljen til at få lavet en film fra 
vores områder. Der ved at blive lagt sidste hånd på første etape af filmen, som er den fra 
børnehuset og friskolen, derefter kommer den fra sognene. Den vil blive fornyet og 
udviklet hen over året, efterhånden som vores arrangementer løber af stablen. Film skal 
være med at skabe PR om vores område og hvem ved - måske øges indbyggerantallet. 
Men for at vi kan det, kommer vi til næste punkt.  
 
Byggegrunde  

Der har løbende været dialog mellem Hans Østergaard, Landdistriktsrådet og jeg selv 
omkring mulighederne og udfordringerne for etablering af disse – der er blandet andet 
planloven, men også økonomien forbundet med at skulle udstykke og etablere dem. Der 
bliver kigget på flere steder - både mod lokalplanen på området mod vest, hvor der er 
storparceller, men også evt. andre steder, da det er vores unikke beliggenhed, der skal 
tiltrække folkene. Der bliver også kigget på udnyttelse af eksisterende grunde i byen, Men 
dette arbejde kommer til at skulle være en del af det kommende arbejde for evalueringen 
af udviklingsplanen.   
 
Gåtur i mørket  

I efteråret havde vi sammen med Torsted sogneforening vores fælles arrangement ”gåtur i 

mørket”. Det var som sædvanligt rigtig hyggeligt, men vi havde fået det lagt den samme 

dag, som der var fest i hallen. Så selve deltagerantallet var noget lavere end de foregående 
år. Men vi håber, at der næste gang vi holder arrangementet, kommer mange gæster igen. 
Der er simpelthen en helt speciel atmosfære i skoven den aften, og jo flere vi er, jo 
hyggeligere er det.   
 
Julebanko  

Den 25. november havde vi julebanko med flot fremmøde og superflotte præmier, som 
Rie og Dorthe stod for. En stor tak for det.  
 
Juletræstænding  

Den 30. november havde vi juletræstænding med efterfølgende fællesspisning. Også her 
var folk rigtig gode til at støtte op om arrangementet. Vi fik dejlig mad fra Spjald, og folk 
hyggede sig. Børnene løb rundt og legede med hinanden i forsamlingshuset. Dejligt at se 
hvordan børnene i vores sogn kan lege på kryds og tværs af aldre.  
 
Nytårsgåtur  

Vi havde nytårsgåturen den første søndag i januar. Vi overvejer i bestyrelsen, om vi skal 
blive ved med at arrangere det, da der ikke er den store tilslutning, men det er hyggeligt, 
og i 2018 var det så mild en dag, at man ikke skulle tro, det var januar.  
Indbyggertal  

Vi havde igen i år en lille konkurrence på facebook omkring indbyggertal pr. 1/1-19. 
Rigtig mange synes, at det er en sjov konkurrence, og vi får mange bud. Vi sluttede på et 
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rigtig flot resultat i 2016, hvor vi gik fra 400 til 414 indbyggere. Løbende igennem 2017 
så resultatet ud til at give samme stigning, men da resultatet kom fra dansk statistik, så var 
det ikke helt som forventet. Vi havde 415 indbyggere pr. 1/1-18. Altså kun 1 mere end 
2017. I 2018 derimod kan vi sige, at vi er endt på 414.Så et lille fald i indbyggertallet, 
men som dog holdes rimelig stabilt. Men til trods for, at vi er faldet med 1 indbygger, så 
har Signe Marie været vores udsendte repræsentant for sogneforening, som har været ude 
at byde en masse velkommen til Hover og Muldbjerg. De får en blomst og en 
velkomstkuvert, hvori der er invitation til Nytårsballet fra HUIF og til et af vores 
arrangementer med gratis spisning. Der er også masser af andre brochurer i kuverten, som 
giver et indblik i vores sogn.   
Fælles kontingentoversigt er opstartet, vi håber mange får gavn af den. Vi håber blandet 
andet også, at sogneforeningen kan få lidt flere end 45 medlemmer.  
 
Kommende arrangementer og nye opgaver  

Affaldsindsamling traditionen tro kommer til april, så mød gerne op og giv en hånd med 
så sognet står flot.  
I kvindelunden må man gerne med måde plukke blomster og benytte sig af krydderurter 
m.m.  
Derudover har sogneforeningen i samarbejde med børnehuset sendt en ansøgning om et 
madpakkehus til Kvindelunden, så det afventer vi svar på, om vi får midler til opførelse 
af.  
Der kommer el- bil til Hover – nærmere betegnet hallen. Men der er noget lovteknisk, der 
lige skal være styr på og inden det er på plads, ved vi ikke lige datoen endnu, men det 
kommer og i uge 9 stod der en del om det i lokalposten (det er noget af det, som er 
kommet gennem samarbejdet med Vestrum) - meningen med bilen er, at man kan leje den 
som en slags byens bil.  
 

Ting der har lidt længere sigte  

Vi vil forsat undersøge mulighederne for bedre internetforbindelser her i Hover og 
Muldbjerg. Vi har været i forbindelse med RAH-fiber, som muligvis kommer vores vej. 
Der vil komme en bruger undersøgelse, hvor det er meget vigtigt, at I melder tilbage, da 
der skal være 40 % af byen, der hopper med. Det kan godt være, at I tænker, at det ikke er 
aktuelt nu, men hvis vi ikke får hovedvejen ind, så vil det blive svært at få tilbuddet igen 
en anden gang. Derudover skal I se det som en investering i jeres beboelse, da det er den 
bedste løsning fremadrettet. Der vil også komme også komme en bus, hvor man kan 
komme og stille spørgsmål til dem mm. Der vil vi også opfordre til, at I dukker op. Vi 
skal nok skrive om det i landsbyliv og dem der får reklamer, vil også modtage et opslag i 
postkassen. Men vi arbejder forsat også med andre muligheder.  
Der bliver fortsat arbejdet i energigruppen, og man kan stadig få lavet energitjek.   
Vestrum: Der bliver arbejdet på et fælles arrangement i hallen i Tim til næste år, og der 
vil vi gerne efterlyse nogle folk, der kunne tænke sig at hjælpe med at arrangere det.  
Vi vil ligeledes til at have kigget på vores nuværende udviklingsplan, da der er flere ting 
der skal revideres, men fordi det også er et godt arbejdsredskab for vores foreninger, men 
også til at skabe sammenhængskraft og synergier imellem os i områderne. Planen skal 



 
 
 

18 

også sikre at det ikke går i stå. Sogneforeningerne mangler hjælpere til udarbejdelse af 
selve planen. Så er man til det spændende arbejde, der ligger forud med samarbejde på 
kryds og tværs af borgere og foreninger. Eller det at skulle være med til at skrive selve 
indholdet til udviklingsplanen. Det kan også være til evt. grupper der skal nedsættes for at 
udføre nogle kommende opgaver/projekter. Så mød endelig op når det bliver tid eller ret 
henvendelse til en fra bestyrelsen.   
Velkomstpakken til tilflyttere bliver der også kigget på og evalueret på, om vi kan gøre 
noget anderledes, men også på modeller for, hvordan man kan gøre, når det er folk med 
anden etnisk baggrund end dansk.   
Shelterpladsen skal der laves ny samarbejdsaftale på, men det håber vi ikke bliver et 
problem. Vi håber derimod på nogle flere fordele f.eks. omkring brænde til pladsen.  
 
Til sognet  

I skal være velkommen til at komme med nye ideer, forslag og tiltag til bestyrelsen i 
sogneforeningen. I kan altid skrive en mail til sogneforeningen, og adressen er 
formand@hoversogneforening.dk.  
Kommer man ikke med input, kan man heller ikke klage over, at der ikke sker noget.   
Husk at sammen kan vi alt – næsten. Men med et godt sammenhold og fællesskab, 
kommer vi langt. Det har vi herude og fortæl andre om de gode historier, som vi er rige 
på her ved å og skov.  
Det var lidt om de ting der bliver der arbejdet på, og sogneforeningen vil orientere jer 
herom løbende henover foråret og sommeren.  
 
TAK  

Jeg vil takke af. Tak til bestyrelsen for jeres gode samarbejde. I er utroligt dygtige og 
flittige. Mette har desværre valgt at stoppe, så TAK til dig - det har været dejligt at lære 
dig lidt at kende og ikke mindst have dig med.  
Tak til alle der giver en hjælpende hånd - både som arbejdsgrupper, underudvalg, 
samarbejdspartnere, hjælpere og deltagere i arrangementer.  
Jeg tør ikke nævne nogle navne, af frygt for at jeg glemmer nogle. Det betyder rigtig 
meget, at der er så mange som vil hjælpe til. 
 
Den nye bestyrelse efter konstituering:  

Formand: Pernille Priess 
Næstformand: Ole Stampe 
Kasserer: Kristoffer Ø. Kristensen 
Sekretær: Miranda Andersen 
Bandeleder: Berit Pilgård 
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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! 
 

 
Hover Sig ca. 1910 - 1912, gården brændte i 1949, muligvis bygget i 1872 

 

 
Nyt fra Hover-Torsted Friskole 
Regnen aftog og det blev igen tid til at få hoppepuden pustet op. Det er en fornøjelse at se 
både store og små hygge sig på hoppepuden og udfordre sig selv og hinanden. Men det er 
også arealerne omkring 
hoppepuden der bliver flittigt 
brugt. Der bliver både spillet 
fodbold, leget fangeleg på 
borgen, hyggesnakket og spillet 
dødbold i frikvarterne. Ja kort 
sagt – så er der rig mulighed for 
at være sammen på kryds og 
tværs af friskolen. Vores elever 
udviser et sammenhold vi godt 
kan være – og er – stolte af. De 
bekymrer sig om hinanden, og 
kommer gerne og spørger til hvis 
der mangler en i klassen. 
Fortsættes…… 
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Vores 8. klasse har været i brobygning, hvor de har stiftet bekendtskab med bl.a. teknisk 
skole, gymnasiet og handelsskolen – alt efter hvad de selv har valgt. For ja – der er også 

et liv på den anden side af Hover-Torsted 
Friskole og endt 9. eller 10. klasse i 
folkeskolen eller på en efterskole. 8. klasses 
valgfag ”Projektet” indebærer også et to 

dages praktikforløb i en virksomhed. Her 
kommer de ud og ”dufter” til erhvervslivet 
med alt hvad det indebærer. Alt efter om 
man har ønsket at stå i en tøjbutik, arbejde 
hos en tømrer eller være hos en dyrlæge. 
Ønskerne har været mange – og vi glæder 
os til at høre meget mere om hvad de har 
oplevet. Valgfag er nok et af de fag der har 

været meget i medierne på det seneste. Eleverne skal nu – hvis man går på en skole hvor 
der er eksamen og gives karakter – til prøve i valgfag med udgangen af 8. klasse. Idet vi 
er en karakter- og prøvefri friskole, så skal vi gøre eleverne parate til en prøve. Så 8. 
klasses fag ”projektet” gennem flere år, får nok en ny udformning fra det kommende 

skoleår.  
 
 
Kommende ”HUSKE-DATOER” 
9. april 2019 - Generalforsamling i både Støtteforeningen og for Friskolens bestyrelse  
27. april 2019 - 7. klasse konfirmeres i Torsted Kirke 
3. maj 2019 -  Bedsteforældredag 
23. maj 2019 – Åben morgensang 
25. maj 2019 – Avisindsamling i Hover, Torsted og Muldbjerg sogne 

 
 
Kroneklub 2018 
 

Serie 5 fik skudt 28 mål. Serie 6 skød 24 mål og Serie 1/2 damer skød 50 mål.  
 
HUIF har besluttet at der fra nu af, vil være en minimumsgrænse på plus / minus 10 kr. - 
som ikke vil blive udbetalt eller opkrævet. Man kan overføre via MobilePay til 30551782 
- husk at skriv kroneklub og navn i tekstbesked, eller overføre til konto Reg. nr. 9587 konto 

nr. 0725196458 – se de næste sider. 

 
Til jer, der skal have penge; jeg besøger jer ved lejlighed. Hvis ikke inden, så til 
sportsfesten 2019. Tillykke til alle vindere og tak for jeres støtte til HUIF. Hvis man 
ønsker at ændre sin støtte i forhold til 2019, så ring eller SMS til Grete på 30551782. Tak.  
 
Hilsen HUIF og Grete.   
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Lod 
nummer 

  Mål i alt Præmier  Resultat 

Serie 
4/5 

S 
6 

S 
1 

Navn Serie  5 Serie 6 Kvinder 
Serie 1-2 

Alle 
hold 

1. 
kvt. 

2. 
kvt 

3. 
kvt. 

4. 
kvt 

Skyl
dig 

Tilg
ode 

    Forår Efterår Forår Efterå
r 

Forår Efterår       

1 2  Birgitte H. 
Andersen 

9 19 13 11   52 50    0  

3 4 20 Villy Iversen 9 19 13 11 14 36 102    50 -52  

5 6  Ove 
Mikkelsen 

9 19 13 11   52     -52  

7 8  Kristian 
Mikkelsen 

9 19 13 11   52     -52  

9 10  Jens Chr. 
Jensen 

9 19 13 11   52     -52  

11 12 13 Thomas 
Kjær Jensen 

9 19 13 11 14 36 102    100 0  

14 15 16 Thomas 
Bondesgaar
d 

9 19 13 11 14 36 102  50  50 0  

17 18  Poul 
Jørgensen 

9 19 13 11   52     -52  

19 21  Mehli N. 
Nielsen 

9 19 13 11   52     -52  

22 24  Bo Bech 
Jensen 

9 19 13 11   52 50  100   98 

23   Søren 
Vindelbo 

9 19     28  50  50  72 

25 26  Henning 
Iversen 

9 19 13 11   52  50   0  

27   Anders 
Krogh 

9 19     28 50     22 

28 30  Søren 
Sørensen 

9 19 13 11   52   50  0  

31 32  Klaus Ø. 
Kristensen 

9 19 13 11   52     -52  

33   Mogens 
Kristensen 

9 19     28     -28  

34   Dorthe 
Kristensen 

9 19     28    100  72 

35 37  Niels Erik 
Sig 

9 19 13 11   52     -52  

38   Karin 
Kristensen 

9 19     28     -28  

39 41  Hans 
Østergaard 

9 19 13 11   52 100     48 

  40 A.M Dam  
Kristensen 

 14 36 50     -50  

42 44  Asta 
Mikkelsen 

9 19 13 11   52     -52  

45 46  Rudy 
Mikkelsen 

9 19 13 11   52  100 50   98 

47 49 48 Nanna 
Jensen 

9 19 13 11 14 36 102     -102  

51 54 50 Anita 
Mikkelsen 

9 19 13 11 14 36 102     -102  

52  53 Søren Strøm 9 19   14 36 78     -78  

 57  Jens Fjordside 13 11   24     -24  

58 60  Hans Jørgen 
Hansen 

9 19 13 11   52     -52  

61   Lars 
Jørgensen 

9 19     28     -28  

65 67  Villy 
Østergaard 

9 19 13 11   52    50 0  

68 70  Eskild Sig 9 19 13 11   52 50   50  48 

71 73  Kirsten Bjerg 9 19 13 11   52  50   0  

75   Flemming 
Toft    

9 19     28   100 50  122 
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80 81  Karen Marie 
Simonsen 

9 19 13 11   52     -52  

82 83  Jørn Jensen 9 19 13 11   52     -52  

84 86  Lars Jensen 9 19 13 11   52  100  100  148 

87   Erna Birch 9 19     28     -28  

88 90  Jens Jørgen 
Olesen 

9 19 13 11   52     -52  

91 92  Leo Olesen 9 19 13 11   52     -52  

93   Jens Møller  9 19     28 100     72 

98 10
0 

 Tommy 
Andersen 

9 19 13 11   52     -52  

101 10
3 

 Vagn 
Østergaard 

9 19 13 11   52     -52  

104 10
6 

10
5 

Aksel 
Madsen 

9 19 13 11 14 36 102  50 100   48 

107 10
9 

10
8 

Mogens 
Andersen 

9 19 13 11 14 36 102 100    0  

110   Inge K. 
Olesen 

9 19     28     -28  

111   Claus 
Jensen 

9 19     28   100   72 

112  11
3 

Uffe 
Haubjerg 

9 19   14 36 78  100 100   122 

115 11
7 

 Ivan 
Thesbjerg 

9 19 13 11   52     -52  

118 11
9 

 Kristian 
Haubjerg 

9 19 13 11   52     -52  

120 12
2 

 Hans Peter 
Sørensen 

9 19 13 11   52     -52  

123 12
5 

 Henning F. 
Nielsen 

9 19 13 11   52  50   0  

126   Inger Kold 9 19     28   50   22 

127 12
8 

 Egon Møller 9 19 13 11   52     -52  

129 13
1 

13
0 

Leif 
Mikkelsen 

9 19 13 11 14 36 102 100    0  

133 13
5 

 Mariann 
Kristensen 

9 19 13 11   52    100  48 

 13
8 

13
7 

Mette Haubjerg 13 11 14 36 74    100  26 

139 14
0 

 Henry 
Haubjerg 

9 19 13 11   52     -52  

141 14
2 

14
3 

Erik 
Sønderskov 

9 19 13 11 14 36 102  100   0  

144 14
5 

 Inge A. 
Jacobsen 

9 19 13 11   52   50  0  

146 14
8 

 Ebbe 
Kirkegaard 

9 19 13 11   52     -52  

149 15
0 

 Flemming 
Hansen 

9 19 13 11   52 50    0  

151 15
3 

 Henny 
Larsen 

9 19 13 11   52     -52  

154 15
5 

 Børge Skytte 9 19 13 11   52     -52  

157 15
9 

 Pia 
Jespersen 

9 19 13 11   52     -52  

161 16
3 

 Valter 
Kristensen 

9 19 13 11   52  100    48 

164 16
5 

 Rasmus 
Jørgensen 

9 19 13 11   52     -52  

168 16
9 

 Jens Dam 
Mortensen 

9 19 13 11   52 100     48 

170 17
1 

 Pernille 
Mortensen 

9 19 13 11   52   100   48 

173 17
5 

17
4 

Lene L. 
Andersen 

9 19 13 11 14 36 102    100 0  

177 17
9 

17
8 

Niels 
Østergaard 

9 19 13 11 14 36 102     -102  
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180 18
1 

18
2 

Kirsten 
Brodersen 

9 19 13 11 14 36 102     -102  

 18
4 

 Jørgen 
Jensen 

13 11   24 50     26 

185 18
6 

 Charlotte 
Kamp 

9 19 13 11   52     -52  

187 18
8 

 Klaus 
Hansen 

9 19 13 11   52  100 50   98 

189   Bjarne 
Kristensen 

9 19     28     -28  

190 19
1 

19
2 

Michael 
Møller 

9 19 13 11 14 36 102 100    0  

  19
9 

Elena      14 36 50   50  0  

Kontrol              0  

I alt           4356 900 900 900 900 -2.132 1.406 

 
 

 
KRONHEDE FORSAMLINGSHUS 
 
Spiseaften i Kronhede Forsamlingshus fredag den 26. april kl.18.00 
Tag familien eller naboen med til Kronheden. 
 
Pris for aftensmad, kage og kaffe: 50 kr. Børn 
halv pris. 
Tilmelding til Else på tlf. 2132-6543 senest den 
24. april 
 

 
 
 

 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30  (ROCK) NALLE And His Crazy Ivans 

gæster endnu engang den Gamle Muldbjerg Mølle  
Tilmelding Billetpris: 150,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

 

Søndag den 28. april 2019 kl. 14.00 Mette Kathrine Jensen Stærk 

gæster den Gamle Muldbjerg Mølle  
Tilmelding Billetpris: 100,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

 
Der er et 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 E-
mail: astampe@live.dk 
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2019 
 

  Dato Aktivitet Forening 

April 
Tors. 4. Grøn bande starter op kl. 9 i Kvindelunden Hover Sogneforening 
Lør. 6. Åbent hus kl. 14-17 Torsted Lokalhistorisk Arkiv 
Man. 8. Affaldsindsamling kl. 17.30 Hover Sogneforening og Birgit 
Tirs. 9. Generalforsamling for både støtteforeningen og 

skolen kl. 19 – 19.30 
Hover-Torsted Friskole og 
støtteforening 

Ons. 10. Rock Nalle and his crazy Ivans kl. 19.30 Muldbjerg Mølle 
Tors. 
25. 

Træningsskydning med riffel i Ulfborg kl. 18-21 Hover Jagtforening 

Fre. 26. Spiseaften i Kronhede Forsamlingshus kl. 18 Kronhede Forsamlingshus 
Lør. 27. Konfirmation i Torsted kirke Hover-Torsted Friskole 
Søn. 28. Mette Kathrine Jensen Stærk kl. 14 Muldbjerg Mølle 
Tirs. 30. Informationsmøde om fibernet kl. 19  Hover Sogneforening 

Maj 

Ons. 1. Motionsaften kl. 19 Torsted Sogneforening 
Fre. 3. Bedsteforældredag Hover-Torsted Friskole 
Tirs. 7. Træningsskydning med riffel kl. 18 i Ulfborg Hover Jagtforening 
Søn. 12. Verdens brændpunkter i Hover kl. 10.30 Menighedsrådene 
Tors. 
16. 

Bukketræf kl. 8 Hover Jagtforening 

Tirs. 21. Brian McNeill & Rod Sinclair kl. 14. Muldbjerg Mølle 
Tors. 
23. 

Arbejdsaften kl. 17 Hover-Torsted Børnehus 

Tors. 
23. 

Åben morgensang Hover-Torsted Friskole 

Lør. 25.  Avisindsamling Hover-Torsted Friskole 
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 
Søn. 23. Sankt Hans på Tingstedet Torsted Sogneforening 

 

 

 

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


