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Landsbyliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fristen for aflevering af materiale til sidste nummer af bladet inden 

sommerferien, er mandag den 22. juni kl. 18 – tak 😊 
 

 

 

 

Ny fælles hjemmeside - www.hover-torsted.dk 
 
Nu trykker vi meget snart på knappen og 
åbner op for vores nye fælles hjemmeside. 
Vi har taget første skridt og håber, at I 
sammen med os vil tage de næste skridt. 
Derfor et lille intromøde: 
Onsdag den 17. juni kl. 19.00 i Hover Fritids- og Kulturcenter. 

Vi håber at alle foreninger, som har noget på den nuværende 
hjemmeside, vil være repræsenteret for at høre om næste skridt. 
Men alle er hjertelig velkommen, også dem som bare gerne vil se 
hvad den nye hjemmeside byder på. 
 
På udvalgets vegne /Grete 
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Redaktionen - Landsbyliv 

 
Ebbe Kirkegaard, Sigvej 5, Torsted 21977274 
Gitte Harpøth, Torstedvej 36, Torsted 97333770 
Mette Haubjerg, Tovstrupvej 7, Hover 
Tlf. 20888282/ 97348282 e-mail:   haubjerg@pc.dk 
 
Indlæg afleveres som e-mail, evt. som vedhæftet fil 
eller skriftligt senest den 28. i måneden for at 
komme med i udgaven, der udkommer senest 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 
Jørgen B. Jensen (skydeudv.) 23279681 
 
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) 21476111 
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.) 
Ida Mikkelsen (formand) 40518201 
Helle Andersen (sekretær) 24618884 
Ulrik Sig (praktisk) 22573424 
Lasse Pedersen (kasserer) 20804704 
 
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. 
Torben Thomsen  97333303 
 
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 
Pernille Harpøth (formand) 23962045 
Thijs Koenraadt (næstformand) 23868412 
Poul H. Holmgaard (kasserer) 97333208 
Lis Fredskilde 20271419 
John Holmgaard 21263212 
 
 
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 
Geeke Jonker 61603477 
 
 
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 

 
Hvis 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 normalt den 28. i måneden med enkelte 
undtagelser (op til sommerferien). 
 
 
 
 
  

mailto:haubjerg@pc.dk
http://www.hover-torsted.dk/
http://www.hover-torsted.dk/
mailto:hoverlokalarkiv@gmail.com
mailto:agner@mvbmail.dk
mailto:post@videbaek-bogtrykkeri.dk
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Fælles generalforsamling og 
Repræsentantskabsmøde  
  
  

Hover Fritids- og Kulturcenter + Hover Ungdoms- og Idrætsforening inviterer til 
fælles generalforsamling og repræsentantskabsmøde  

torsdag d. 11. juni kl. 19.00  
i Hover Fritids- og Kulturcenter 

   
Kl. 19.00  HUIFs generalforsamling  

Repræsentantskabsmøde i HFK  
  

Indkomne forslag skal være bestyrelserne i hænde senest 28. 
maj 2020.  

  
Efter generalforsamling og repræsentantskabsmøde er der 
smørrebrød og hygge for alle.  

 
Kom og vær med…  

  
Vi glæder os til at se jer alle 

HFK og HUIF 

 
 

 
En tradition skal nu brydes og øv for det! 

Det er med tårer i øjnene, at HUIF meddeler, at  
Sportsfest i Hover 2020 er aflyst. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19.-21. august til Sportsfest i Hover 2021. 

 
Menighedsrådsvalget 2020 
 

Torsted Menighedsråd og Hover Menighedsråd inviterer hermed til 
orienteringsmøder om menighedsrådsvalget 2020.  Møderne finder sted den 9. 
juni 2020 kl. 19.30 og finder sted på følgende steder:  
Torsted:  Konfirmandstuen ved præstegården  
Hover:  Hover Forsamlingshus  
Ved møderne vil menighedsrådene orientere om rådenes arbejde i den forløbne 
periode. Endvidere vil valgbestyrelserne gennemgå reglerne for valget. 
Menighedsrådene vil desuden orientere om fordele og ulemper ved fælles 
menighedsråd for de to sogne.  Mødet skal munde ud i en beslutning, om vi 
ønsker fælles menighedsråd for vore sogne. 
 
Torsted Menighedsråd og Hover Menighedsråd.  
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Nyt fra Hover Sogneforening 
Hotdogfredag:  
Vores årlige Hotdog-fredag i juli bliver desværre aflyst pga. Covid-19 situationen. 
Vi vender stærkt tilbage til næste år. 
 
Bevægelsesven:  
Der udkommer en folder omkring ”bevægelsesven”. Folderne vil blive omdelt i 
Hover by og ellers kan man finde folderen i kvindelunden.  
 
Et kæmpestort opråb:  
Vores medlemmer er blevet væk igen. Nu har vi knap 40 medlemmer og det er vi 
slet ikke tilfredse med. Hvis I synes at vores arbejde er vigtig for sognet, så kan I 
indbetale jeres kontingent på følgende måde:  
Pris 75 kr. pr. person 
Indbetales på kontonummer: 9629-8980100554 (skriv medlem og navn i 
kommentarfeltet) 
Kan også betales via mobilepay på 21351344 (Kristoffer) (skriv medlem og navn i 
kommentarfeltet) 
 
Så er det igen tid til affaldsindsamling i Hover og Muldbjerg.  
Det foregår mandag d. 3. august kl. 17.00. Vi mødes ved Hover fritids- og 
kulturcenter. Bagefter vil Hover sogneforening være vært med en sandwich og 
noget at drikke.  
Så kom og få lidt gratis motion og samtidig gøre en god gerning, så det ser pænt 
ud til de kommende konfirmationer i sognet. 
 
Med venlig hilsen Birgit Wang Nielsen og Hover sogneforening 
 

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

 

 
Friskolens 3.-4.-5. klasse i 1995 - altså for 25 år siden. 

http://www.arkiv.dk/
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 Nyt fra Hover-Torsted Friskole 
Efter 9 uger hjemme med hjemmeundervisning, kunne vi mandag den 18. maj 
igen byde vores 6.-8. klasse indenfor på friskolen. Det er superdejligt igen at 

være samlet og mærke energien fra vores elever og 
igen at være samlet på lærerværelset. Men at det er 
en anderledes hverdag, det skal der ikke herske 
nogen tvivl om. Meget kan lade sig gøre og heldigvis 
er der flere og flere ting der bliver muligt. Men 
hverdagen er stadig med restriktioner: Håndvask, 1 
meters afstand – og 2 meter når vi synger og ellers 
en god portion sund fornuft. Vi må nok se i øjnene, at 
vi skal leve med disse forhold helt frem til 
sommerferien. 
Foråret har været specielt og sommeren bliver nok 
også speciel. Jeg tror ikke der er en familie i 
Danmark, som ikke på den ene eller anden måde har 
måttet lide afsavn til 
noget som ikke har 

kunnet lade sig gøre. Det kan være den sport man 
normalt går til ikke er åbnet endnu: Eller fodbold der 
er startet, men uden kampe. Det kan være 
familiefesten, brylluppet, konfirmationen eller ferien 
til udlandet som ikke bliver til noget i år. Her på 
friskolen kommer vi nok også til – meget mod vores 
vilje – at bryde den dejlige tradition vi har for 
sommerfest den dag eleverne får sommerferie. Men 
at samles op mod 120 personer med 1 meters 
afstand bliver nok desværre i år ikke en mulighed.  
Vi håber alle på, at alt igen bliver ”normalt” og alt igen kan lade sig gøre. 
Nødundervisningen her på Hover-Torsted Friskole har budt på mange forskellige 
ting. 0.-2. kl. har gennem flere uger arbejdet med ”Den kæmpestore pære”, 3.-4. 

kl. har bl.a. haft fokus på læsningen og 
friskolens udearealer oversat til engelsk, 5.-6. kl. 
har bl.a. arbejdet med vulkaner og 
argumenterende sætninger mens 7.-8. kl. har 
arbejdet både med dansk og engelsk. 8. klasse 
har også haft terminsprøve i både dansk, 
matematik og engelsk. 8. klasses tur i 
slutningen af maj til Berlin blev aflyst – men 
deres ”erstatningstur” kan der læses mere om i 
næste udgave af Landsbyliv! 

Jeg lovede i sidste udgave af Landsbyliv, at jeg her vil løfte sløret for vores to nye 
lærere. Vi har ansat Stella Lorensen fra Skjern og Peter Østergaard fra Alrum. Vi 
glæder os rigtig meget til samarbejdet med dem i det kommende skoleår. 
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Torsted Sogneforening inviterer til Sankt Hans 2020 
 
Vi er klar med det første arrangement efter den nationale nedlukning og det glæder 
os at kunne invitere til årets Sankthansfest.  
Arrangementer finder sted sankthansaften, d. 23. juni, på Tingstedet i Torsted med 
båltænding kl. 20.00.  
 
Der vil være mulighed for at tilberede medbragt mad på grill fra kl. 18.00.  
I dette års ånd vil der være flere grill tilstede, så der er mulighed for at holde den 
anbefalede afstand.  
 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften i 
traditionernes tegn.  
 
Med Venlig Hilsen  
Torsted Sogneforening  
 

 

I Klausie-løbs udvalget traf vi den beslutning, at vores natløb 

var for usikkert at afholde og fulgte myndighedernes 

anbefalinger om at aflyse eller udsætte arrangementer med 

mere end 100 deltagende. Vi glædede os dog over, at 

sommerløbet med al sandsynlighed kunne afholdes som 

vanligt. 

 

Det har dog vist sig, at forholdsreglerne vi alle tager i forhold til Covid-19 krisen 

og myndighedernes anbefalinger gør, at vi i år finder os nødsaget til også at aflyse 

sommerløbet. Vi håber dog at alle vil fortsætte træningen og bruge Klausie-

løbets ruter til aktiviteter med familien. Måske vi til næste år ser nogle ny 

personlige rekorder ved Klausie-løbet 2021? 

 

Vi vil opfordre til, at man nyder den skønne natur og det kuperede terræn, der 

er i vores dejlige nærområde. 

 

Alle, der var tilmeldt og havde betalt til Klausie-løbet by Night blev lovet en billet 

til Sommerløbet. Dette lader sig desværre ikke gøre, hvorfor I i stedet vil blive 

tilmeldt til Klausie-løbet by Night 2021, torsdag d. 11. marts kl. 19.30.  

 

Vi glæder os til at se jer alle til Klausie-løbet 2021. 

Med venlig hilsen  
Klausie-løbs udvalget 
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Tømrer Møller 
Hover 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481      
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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 

 
 

 

 

 
 Kørsel af containere, sand,  

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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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2020 
 

Dato Aktivitet Forening 

Juni 

1. Cykeltur Torsted Sogneforening 

3. Arbejdsaften i børnehuset Hover-Torsted Børnehus 

4. Motion i Torsted – mødested shelter Hoverdal Torsted Sogneforening 

4. Flugtskydning i Hee for medl. Hover Jagtforening 

9. Orienteringsmøder om Menighedsrådsvalget 2020 kl. 
19.30 

Torsted Menighedsråd 
og Hover Menighedsråd 

11. HUIF/HFK fælles generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde kl. 19 

HUIF og HFK 

11. Motion i Torsted – mødested klubhuset Torsted Sogneforening 

17. Ny fælles hjemmeside – intro kl. 19 i HFK www.hover-torsted.dk 

18. Motion i Torsted – p-plads ved shelter Torsted Sogneforening 

23. Sankthansfest kl. 20 – grill fra kl. 18 Torsted Sogneforening 

25. Motion i Torsted – p-plads Hoverdal Torsted Sogneforening 

Uge 
29-30 

Sommerferie – børnehuset er lukket Hover-Torsted Børnehus 

Juli 

2. Motion i Torsted – mødested p-plads v/Fejsøhus Torsted Sogneforening 

6.  Cykeltur Torsted Sogneforening 

9. Motion i Torsted – mødested p-plads Filsøvej Torsted Sogneforening 

16. Motion i Torsted – mødested klubhus Torsted Sogneforening 

23 Motion i Torsted – mødested klubhus Torsted Sogneforening 

30. Motion i Torsted – mødested klubhus Torsted Sogneforening 

August 

3. Affaldsindsamling kl. 17 – mødested HFK Hover Sogneforening 

6. Motion i Torsted – Statsskoven – Mødested Lasse 
og Malene 

Torsted Sogneforening 

 
Fristen for aflevering af materiale til sidste nummer inden 

sommerferien, er mandag den 22. juni kl. 18 
 

Én månedlig cykeltur var AAAALT for lidt. 
 
Efter opfordringer fra deltagerne har vi derfor valgt at vi hver mandag tager en 
cykeltur og varmer op til den store fælles tur. 
Den store fælles tur er flyttet fra d. 2. august til d. 23. august. Turen går nord på og 
alle må være med. Der kommer mere information senere. 
Mandagsturene går alle ud fra Klubhuset i Torsted kl. 
19.00 
Vi ses. 
 
Med venlig hilsen 
Klausie-løbs udvalget 
 


