Landsbyliv

God sommer til alle. Bladet udkommer næste gang i september

Hover Lokalhistoriske Arkiv: Mejeriet blev bygget i 1928 og Jens Olivarius Vastrup var
formand. Da byggeriet var færdigt, kravlede han op på skorstenen, stod på et ben og
flagrede med armene og galede som en hane
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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

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

97348115
97346434
97348132

Webmaster:
www.hover-torsted.dk

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

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

Muldbjerg Mølle
Tommy Andersen
Lisbeth Krogh
Marie Hansen
Andreas Stampe
Hans Østergaard

97348045
97348069
97348040
97348022
97348181

Hover Sparekasses Fond
Frede Sig, formand
Elena Hedegaard, næstformand
Carl Ingemann Slyk, sekretær
Kristian Haubjerg, kasserer
Leif Mikkelsen
Niels Østergaard

97348202
51909740
61372120
97348085
97348201
97348990

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.

Lyngsmoseforeningen: www.lyngsmose.dk
Vagn Gravesen (formand)
97348186
Dennis Barbesgaard (næstfm)
96747809
Peter Barner-Rasmussen (kasserer) 21447501
Per Sunesen (sekretær)
40140304
Palle Eriksen
51501656
Valter V. Kristensen (kanoudlejning) 40206734
Erling Mikkelsen
97143939
Esben Midtiby (webmaster)
30680668
Hover Ungdoms- & Idrætsforening:
Chalotte Kamp (formand)
28294778
Claus Jensen (næstformand)
23270084
Sine Grønlund Jørgensen (kasserer) 61543610
Udvalgsformænd:
Søren Lyngklip Strøm (fodbold)
22561954
Maja Kold Lauritzen (gymnastik)
29289061
Klaus Hansen (badminton)
97348450
Tina Toft (underh.)
24262524
Sponsorudvalg:
Brian L. Rødgaard
Ivan T. Thesbjerg
Ove K. Mikkelsen

61277613
21868280
20583498

Hover Fritids- og Kulturcenter
Flemming Toft (formand)
Danni D. Madsen (næstformand)
Anna Bruun Olesen (kasserer)
Kirsten Brodersen (udlejning)
Rie Mikkelsen (sekretær)

24277808
29653293
51246765
22438290
29820189

Hover Pensionistforening
Grethe Stevnhoved (formand)
Agnethe Stampe (næstform.)
Inge Kirkegård (kasserer)
Bodil Sig
Lisbeth Krogh

97348026
97348022
97348105
97348149
97348069

Hover Jagtforening:
Jens Jørgen Olesen (formand)
Michael Gade (kasserer)
Carl Ingemann Slyk (sekretær)
Thomas Bondesgaard (skydeudv)
Jørgen B. Jensen (skydeudv.)

30229427
61305816
61372120
40212234
23279681

Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188):
Jens Møller Kr. (formand)
97348052
Frede Sig (næstformand)
97348202

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)
Erik Sønderskov (næstformand)
Mogens Kristensen
Dorthe Munck Jensen (sekr.)
Chalotte Kamp
Peder Nielsen
Rudy Mikkelsen (repr. skolen)
Hover-Torsted Børnehus
Conny Stampmøll Degryrr (leder)
Benthe Madsen (med.repr.)
Ida Mikkelsen (formand)
Helle Andersen (sekretær)
Ulrik Sig (praktisk)
Lasse Pedersen (kasserer)

21476111
51530914
97321681
97348131
28294778
30518576
40348607
99743210

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

97348186
97348181
97348151
97348281
97348118

Torsted Lokalhistoriske Arkiv:
Åbent efter aftale:
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)
Inger Kobberø (sekretær)
Hanne Mouritsen (kasserer)
Berit Kiilerich (næstformand)
Geeke Jonker

Videbæk Ugeavis:
Astrid Vestergaard
post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Thorsted Jagtforening
Jan Harpøth (formand)
Bjarne Krogshede
Jørgen Falk (kasserer)
Per Pedersen

97333303
23335231
61282136
21232984
61603477

9694 9045

97333770
97333929
97384084
97333451

Kronhede Lejrskole
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130
Kronhede Forsamlingshus
Torben Thomsen (formand)
Hanne Kjærgaard (kasserer)
Tove Bjerre (Udlejer)
Else K. Mouritsen (sekretær)
Hanne K. Mouritsen (sekretær)

97333303
20586051
29216987
21326543
61282136

Tim - Torsted Havekreds
Henny Ramskov (formand)
Sonja Holmgaard (næstfm.)
Anna Hald (kasserer)
Gitte Harpøth (sekr.)
Vibeke Eybye

96104142
97333208
21233548
24642141
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).
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Traditionen tro arrangerer Klausieløbsudvalget en årlig cykeltur - og
fortræningen er i gang.
Den årlige cykeltur er flyttet til d. 23. august!
Cykelturen starter ved Klubhuset i Torsted kl. 8.00 og herefter går turen til Vind,
hvor vi får vores formiddagskaffe. Efter lidt kaffe i hyggelige omgivelser går
turen videre mod Holstebro øvelsesterræn og Dyrby Vestergård, hvor en af
veteranerne byder på historier fra gamle dage.
Herefter kører vi forbi Råsted Golfbane og Skærum Mølle og lægger turen ind
forbi Hedekaffe i Ulfborg Kirkeby før turen går hjem mod Torsted.
Forplejening i løbet af dagen er for egen regning, men turen koster kun ømme
numser og trætte ben.
Med venlig hilsen
Klausieløbsudvalget

Uddeling af fondsmidler fra Hover Sparekasses Fond
Bevillinger for 2020 gik, efter behørig ansøgning, til:
1. Hover-Torsted Børnehus, tilskud til gardiner ....................................................... 15.000
2. Hover-Torsted Friskole, nyt el-klaver, Yamaha ..................................................... 12.333
3. Hover UIF, ny plænetraktor til stadion samt tilskud til haveredskaber ................ 20.150
4. Lyngsmoseforeningen, 14 stk. nye padler til foreningens kanoer .......................... 4.500
5. Hover Sogneforening, ny fælles hjemmeside til foreninger i Hover-Torsted ....... 10.000

Der blev i alt uddelt kr. 61.983,-, hvilket betyder, at Fonden nu samlet har uddelt
godt kr. 1,6 millioner til almen velgørende eller almennyttige formål siden dens
oprettelse i 2007.
Bestyrelsen besluttede sidste år, at den fremover vil overrække gavebeviserne
ved den efterfølgende sportsfest. Men da sportsfesten i år er aflyst, har
bestyrelsen valgt helt at undlade nogen som helst form for ceremoni.
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Nyt fra Hover Ungdoms- og Idrætsforening
Hockey/Floorball
Igen i år har HUIF et hockey/floorball hold her i vinterhalvåret, 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.6/9-20 kl.19.30 og spiller derefter hver anden søndag (lige
uger)
Hockey stave og bolde er selvfølgelig noget HUIF står for så, og prisen for en
sæson, som er fra d.6/9-20 til d.19/4-20 hver anden søndag, er ca. 250 kr.
(inklusiv hygge bagefter). Så hvis man er til lidt motion og sved på panden så
meld dig til (det er skidesjovt)
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.
Skulle der være nogle spørgsmål så ring på 61200971 så vil
jeg prøve at besvare dem.

Børnebadminton 2020-2021
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.
Sidste år blev der 2 hold så det regner vi selvfølgelig også med i
år, men bliver der kun 10 spillere, så bliver der kun et hold.
Træningen kommer til at ligge om mandagen mellem 16.15-18.15
med start mandag d.28/9-2020
Der kan forekomme små ændringer vedr. træningstiden og holdene.
16.15-17.15 1-4 klasse.
17.15-18.15 5-8 klasse.
En sæson går fra 28/9-2020 til og med 22/3-2021
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 Tina Toft.
Ved tilmelding skal der oplyses barnets navn, fødselsdato+år.
Seneste frist for tilmelding er fredag d.20/9-2020
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 prøvegange 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.

Vinter badminton
Seniorbadminton starter d.1/9-20 og kører til 1/4-21
Der er følgende tider i år.
Tirsdage kl. 19-20
Tirsdage kl. 20-21
Onsdage kl. 20.15-21.15
Hvis man gerne vil leje en bane, så skal man ringe eller sende en sms til Tina
Toft på 24262524.
(fortsættes….)

4

Herefter vil man få besked om den tid man har ønsket, er ledig.
Der er åbent for udlejning af baner fra torsdag d. 6/8-20
Med venlig hilsen
Tina Toft - toftft@gmail.com mobil 24262524 - www.hoveruif.dk

GYMNASTIK
Til september starter HUIF’s gymnastiksæson for voksne.
Vi kan ikke næsten ikke vente!
Kom og vær med til:
Karen Marie og Sørens knægte
Mandag kl. 19.30-21.00
Opstart i uge 38
Hovers piger (+15)
Onsdag kl. 18.45-20.15
Opstart i uge 40
De første 3 træninger vil være prøvegange, 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

VOLLEYBALL
Har du længtes efter at smashe en bold i gulvet, eller manglet en
sjov holdsport – så FRYGT EJ!
Efter en succesfuld vintersæson, hvor HUIF har tilbudt volleyball
til de unge, vil HUIF i den kommende vintersæson tilbyde
VOLLEYBALL – nu også for voksne.
OPSTART: d. 17-09-20 (uge 38). De tre første træninger vil være gratis
prøvegange. Træningen vil fortsætte hver torsdag aften frem til d. 18-03-21.
INFO om HOLD: HUIF gør plads til at oprette flere hold. Holdene vil blive inddelt
efter alder, med plads til andre ønsker fra de tilmeldte. Info om holdinddeling og
fast tidspunkt kommer tættere på opstart. BEMÆRK: Der skal minimum være 12
deltagere på hvert hold (alder: 16-100 år)
Tag naboen eller kammeraten under armen – Kom frisk til en sjov sport!
KONTINGENT: 500 kr.
TILMELD dig til holdets gratis prøvegange v/Tina Toft (tlf. 24 26 25 24) eller Maja
Kold (tlf. 29 28 90 61)
Sidste tilmelding til prøvegangene: d. 13. september 2020
Der er mulighed for at deltage i enten turnering eller stævne. Heriblandt
beachvolley til Landsstævnet 2021
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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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Nyt fra Hover-Torsted Friskole
Tirsdag den 16. juni stævnede vores 8. klasse ud på tur.
I bedste Peter Ingemann stil, blev deres ”afslutningstur”
tilbagelagt på knallert. Med lidt startproblemer fik vi sendt
8. klasse og Maria afsted med klapsalver. Foran dem lå
en lille tur til Silkeborg. Med et par ufrivillige pauser
undervejs og en mekaniker i røret med fjernsupport – ja
så blev Silkeborg indtaget. Der blev plads til badning
inden turen gik til Lemming Friskole lige nord for
Silkeborg. Her blev vores elever indlogeret i et nabohus
til friskolen. Onsdag gik turen i bil til Djurs Sommerland –
sammen med en hel del andre skoleelever, der havde
fået samme ide. Torsdag skulle knallerterne igen luftes. Nu gik turen til Hammel,
hvor der blev prøvet kræfter med både rappelling, klatring og fodboldgolf. Fredag
morgen – efter at have taget afsked med Lemming Friskole, gik turen til Århus.
Knallerterne blev parkeret i Højbjerg, inden turen gik til Moesgaard Museum.
Fredag var dog præget af meget regn, så tiden i Århus blev lidt kortere end
planlagt. Men fredag eftermiddag vendte de hjem igen til det vestjyske. Eleverne i
Marias bil og knallert og bagage i en lastbil. Alle
med endnu flere oplevelser i rygsækken og en
”sidste tid” sammen, inden de alle fire skal videre
på forskellige efterskoler efter sommerferien.
Ja det er blevet tid til de sidste anstrengelser
inden vi om en uge fra skrivende stund sender
eleverne hjem på sommerferie. Det er med ro i
maven, at vi denne gang sender eleverne hjem
på ferie – og ikke som i marts da vi sendte dem
hjem pga. corona. Og med regeringens nyeste udmelding om, at skolerne i
Danmark igen er ”normale” efter sommerferien. Ikke mere nødundervisning, ikke
mere 1 meters afstand – men stadig med fokus på hygiejne og håndvask☺ Men
inden skal sommerferien nydes. Friskolen skal gøres hovedrent – og der skal
også lige lægges nogle nye gulve i tre klasselokaler og i aulaen – men der skal
også holdes ferie.
Inden vi starter igen tirsdag den 11. august, skal vi have vores 7. klasse
konfirmeret lørdag den 8. august og søndag den 9. august. Vi håber de hver især
får en helt fantastisk dag, og vil tænke tilbage på, at de blev ”corona-årgangen”
der fik deres konfirmation udsat og fik muligheden for en sommer-konfirmation.
Friskolen har igennem de sidste mange år samlet aviser og pap. Før jul meldte vi
ud, at vi ikke længere samlede pap, da der ikke var noget økonomi i det. Vi må
desværre også nu meddele, at vi har samlet aviser i Hover, Torsted og Muldbjerg
sogne for sidste gang. Det vi får ind for aviserne, står ikke længere mål med den
energi forældrene ligger i opgaven. Vi vil her benytte lejligheden til at sige jer alle
tak for alle de aviser og det pap I har lagt ud til os fire gange om året, igennem de
sidste mange år. Vi håber meget I kan komme af med aviserne på en anden
måde, evt. komme dem på genbrugspladsen.
Med disse ord ønskes alle læserne en rigtig god sommer.
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Dato
Tors. 2.
Man. 6.
Tors. 9.
Tors.16.
Tors. 23
Tors. 30.
Man. 3.
Tors. 6.
7.-8.
Søn. 8.
Tirs. 11.
Tors. 13.
Tors. 20.
Søn. 23.
Man. 24.
Tors. 27.
Tirs. 1.
Tors 3.
Søn. 6.
Man. 7.
Tors. 10.
Fre. 11.

AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2020
Aktivitet
Forening
Juli
Motion i Torsted– mødested p-plads v/Fejsøhus Torsted Sogneforening
Cykeltur
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested p-plads Filsøvej
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
August
Affaldsindsamling kl. 17 – mødested HFK
Hover Sogneforening
Motion i Torsted – Statsskoven – Mødested
Torsted Sogneforening
Lasse og Malene
Konfirmation i Hover og Torsted
Feltskydning
Hover Jagtforening
Skolestart
Hover-Torsted Friskole
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Den årlige cykeltur – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Hjortebaneskydning kl. 18-20
Hover Jagtforening
Motion i Torsted – mødested Sørupvej p-plads Torsted Sogneforening
September
Vinterbadminton – senior – sæsonen starter –
HUIF
send sms eller ring fra torsdag d. 6.8.
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Hockey/floorball starter kl. 19.30
HUIF
Motion i Torsted – mødested klubhus
Torsted Sogneforening
Motion i Torsted – mødested Lystbækgaard
Torsted Sogneforening
Picnic med Wånsda kl. 19
Muldbjerg Mølle

Billede fra Hover
Lokalhistoriske Arkiv:
Ninna Nygaard fra gl.
Vastrup lægger
kornlæs på vognen.
Stuehuset fra Ny
Vastrup i baggrunden
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