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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

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
Tina Toft (badminton.)
24262524
Thea Mikkelsen (underholdning)
29718201
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
Karen Marie Simonsen (formand)
Agnethe Stampe (næstform.)
Inge Kirkegård (kasserer)
Bodil Sig
Lisbeth Krogh

53285910
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
Flemming Hansen (sekretær)
97348115

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

20129174
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

Hover-Torsted Friskole (tlf. 97333050):
Helle Andreasen (formand)
21902690
Benny Thomsen (næstformand)
21934772
Michael Ahm (kasserer)
21499089
Rine Bakkestrøm (sekretær/PR)
31164004
Anna-Marie Dam Kristensen
23429352
Michael Jeppesen (praktisk udvalg) 23218986
Poul Sørensen (praktisk udvalg)
28454670
Søren Vindelbo (støttefor/fyransv)
22168501

Friskolens Støtteforening
Mette Strøm (formand)
Erik Sønderskov (næstformand)
Mogens Kristensen
Doris Thesbjerg (sekr.)
Chalotte Kamp
Peder Nielsen
Poul Sørensen (repr. skolen)

21476111
51530914
97321681
41405862
28294778
30518576
28454670

Hover-Torsted Børnehus
Ida Mikkelsen (formand)
Camilla Slot Tarpgaard (næstfm)
Helle Andersen (sekretær)
Ulrik Sig (praktisk)
Lasse Pedersen (kasserer)
Conny Stampmøll Degryrr (leder)
Trine Rejkjær (med.repr.)

99743210
40518201
21780789
24618884
22573424
20804704
24615667
51511530

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

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
97348186
97348181
97348151
97348281
97348118

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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Covid-19 retningslinjer gældende fra mandag d. 26. oktober og
foreløbigt 4 uger frem.
Vi vil gerne i HUIF holde gang i så meget som muligt, så vi har nogle tilbud til
vores medlemmer
• Seniorfodbold – alt er aflyst resten af året.
• Volley – fortsætter for alle under 21 år.
Gymnastik
• Børnehold kører som vanligt.
• Mor/far/barn-holdet afventer vi svar fra DGI.
• Hovers Piger – her må man max. være 10 personer ad gangen –
trænerne arbejder på en løsning.
• Rytmeholdet fortsætter som planlagt, dog med aflysning i uge 44.
• Karen Maries Knægte er aflyst.
Badminton:
• Børnebadminton kører som vanligt.
• Senior- og voksenbadminton kan fortsætte med max. 10 personer.
Vi opfordrer til omklædning hjemmefra.
Der skal bæres mundbind i foyerområdet i hallen for alle på 12 år og opefter.
Pas på hinanden – HUIF

Hover Pensionistforening
På grund af skærpede coronaregler : Møde torsdag 5. november med Kaj Milter,
aflyst. Møde torsdag 22. november med Jørgen Hansen, aflyst. Begge møder
flytttes til januar 2021.

Indsamling i Hover til Røde Kors
Sammenlagt blev der i hele Ringkøbings indsamlingsområde (den gamle
Ringkøbing kommune) indsamlet 62.511 kr. Vi takker for god modtagelse rundt
omkring i sognet. Venlig hilsen Agnethe Stampe, Birgitte Ladekjær, Anne Grethe
Bjerrum, Gundhild Agergaard og Karen Marie Simonsen

Hover Jagtforening
Hover Jagtforenings generalforsamling er udsat til den 10.02.2021 pga. Corona
situationen.
Sæt X i kalenderen
Hover Jagtforening
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole
Billederne er fra skolens motionsdag i skoven (tekst næste side)
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I foråret snakkede vi meget om ”Det forsømte forår”. Det var næsten helt
uoverskueligt alt det vi ikke måtte eller kunne. Hen over sommeren faldt der mere
ro på, alle havde fundet en hverdag i ”corona-landet”. Efteråret har indtil nu blot
budt på stramninger, forsamlingstal der bliver sat ned – lige nu må man kun
mødes højst 10 personer. Alt dette kan synes urimeligt – for vi vil jo i bund og
grund bare gerne leve som vi gjorde før corona. Men vi må stå sammen om at
holde denne virus i skak – og måske helst helt sætte den skakmat! Men det er
ikke uden omkostninger. Vi åbner dørene hver dag for vores elever og holder en
så normal hverdag som vi nu kan. Men alt det vi også sætter i højsædet, nemlig
de arrangementer hvor vi rigtig kan mærke at vi er en stor ”friskole-familie” – de
er lige pt ikke eksisterende. Vi har måtte aflyse vores Brunch for alle de frivillige
der hjælper os i hverdagen. Vi har måtte aflyse Åben Skole i starten af november,
og lur mig om der ikke kommer flere arrangementer vi ikke kommer til at afholde.
Men heldigvis giver det os også muligheden for at tænke nyt, tænke anderledes,
tænke ud af boksen. Nogle ting vil se en ny form. Men der sker heldigvis også
positive ting i en lidt mørk periode.
Hover-Torsted Friskole har i godt et års tid haft en Instagram profil. Her efter
sommerferien er det vores 7. og 8. klasse det på skift er ”ugens instagrammer”.
Det har Dansk Friskoleforening holdt lidt øje med, og i uge 48 (slutningen af
november) skal vi være Take over på Dansk Friskoleforenings Instagram. Det
glæder vi os rigtig meget til – og vi glæder os til at få sat Hover-Torsted Friskole
på Danmarkskortet.
Alle lærerne har deltaget i et Udeskole-kursus i Spjald. Der var rigtig mange ting
vi kunne tage med hjem
til dagligdagen – og
vores dejlige område
uden for friskolen.
Udeskole handler i bund
og grund om at inddrage
den natur, de
virksomheder, de lokale
personer m.m. der er
omkring vores friskole.
Så selv om der er kortere
tid mellem regnbygerne –
og de til tider er ret
kraftige, ja så kan vores
natur stadig nydes.
Op til efterårsferien brugte vi hele formiddagen i skoven. En smuk efterårsskov
hvor stilheden kun blev afbrudt af en lavtflyvende helikopter. Der blev givet gas
på både løbe og cykelruten. Som tidligere år var det også i år et sponsorløb.
Pengene skal i år gå til en super sej svævebane til vores nye legeplads og en tur
i Legoland for alle elever. Vi glæder os til begge dele☺
Alle læsere ønskes en dejlig november.
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Fredags Cafe i Torsted
Coronarestriktioner har desværre været grund til, at vi har været nødt til at aflyse
de fleste af fredagscafeerne i Torsted i efteråret. Vi syntes dog, at vores første
Fredags Café var så hyggelig, at vi håber på at genoptage konceptet når
samfundet igen normaliseres.
Vi glæder os over fremmødet til den første Fredags Cafe og glæder os meget til
det nye år, hvor vi håber på at se så mange af jer som muligt.
Med venlig hilsen
Torsted Sogneforening

Hilsen fra Torsted Sogneforening.
Selvom vi for tiden bruger meget tid i vores egen lille boble ønsker vi i
Torsted at skabe noget vi alle kan være sammen om.
Derfor inviterede vi i september måned til informationsmøde uden
grænser i Torsted. Vi vil i den forbindelse gerne sige tak til alle der
deltog og bidrog med gode ideer og godt humør. Flere af disse ideer
arbejdes der i øjeblikket videre med, og vi glæder os til at præsentere
dem for jer senere i forløbet. Vi havde en rigtig god aften, hvor vi
blandt andet kunne fortælle om forskellige tiltag vi planlægger i Torsted
Sogn til gavn for både os selv og andre. Vi synes, at vi i Torsted har så
meget at tilbyde som vi gerne vil dele med andre.
Et af de projekter vi
arbejder på i øjeblikket, er
at skabe et nyt fællesrum,
hvor det gamle
forsamlingshus engang lå.
Dette i form af et Primitivt
Naturhotel, der skal
etableres af lokale
bæredygtige og genbrugte
materialer. Det Primitive Naturhotel skal være for alle.
Det er tiltænkt som et tilbud til turister om sommeren, der kommer på
cykel- eller vandretur og mangler et sted at overnatte, der ikke
fortsættes….
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inkluderer er tyndt underlag, men derimod tilbyder booking af
hængekøjer eller overnatning i shelter.
Den langsigtede plan er, at man sammen med sin booking af
overnatning kan bestille primitiv halvpension i form af aftensmad
leveret af lokale leverandører som f.eks Vedersø-vildt eller Oxriver
Smokeri. Morgenmaden vil man også kunne bestille, igen via lokale
leverandører.
Sammen med det primitive naturhotel skal der etableres bad- og
toiletfaciliteter, med vand opvarmet via solvarme, en brændefyret sauna
samt en brændeautomat, hvor der kan afhentes brænde, så der kan
skabes lidt primitiv luksus under opholdet (efter et par, sikkert regnfulde,
dage på cykel- eller vandreferien).
At vi har mere at tilbyde, og har en god ide, er vi heldigvis ikke ene om
at syntes. Lige præcis dette er de enige i ved Nordeas ”Her bor vi”pulje. De har valgt at støtte projektet med 275.000 kr., derudover
håber vi på økonomisk støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune og
Torsted Sogneforening vil naturligvis også støtte projektet økonomisk,
så nu kan projektet for alvor sættes i gang.
Detailtegningerne er ved at blive lavet og der arbejdes på at få
indhentet alle tilladelser og flere fonde vil blive søgt til projektet, som vi
forventer at påbegynde i løbet af foråret 2021, men vi har dog fortsat
brug for opbakning og støtte fra lokalområdet.
Planen er, at det Primitive Naturhotel skal bygges
af lærketræ hvorfor vi har brug for en del
lærkestammer. Vi håber på, at dette kan blive fra
lokalområdet og håber at nogle af jer kan afse
lærketræ til byggeriet. Der skal også bruges nogle
genbrugs-mursten, så håbet er, at en eller flere af
jer har lyst til at donere dette til projektet.
Området omkring det Primitive Naturhotel,
Tingstedet, er også tænkt med i projektet. Her er
der også fokus på bæredygtighed, og ønsket er,
at pladsen skal beplantes med fortsættes…
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spiselige træer, buske og planter. Har du et godt æbletræ derhjemme,
eller en god solbær eller rabarber, eller andet, håber vi, at du allerede
nu vil lave aflæggere eller stiklinger mm., som kan anvendes på
pladsen.
Vi er meget glade for det flotte tilskud fra Nordeas ”Her bor vi”-pulje,
og det skulderklap, vi føler følger med, men der er fortsat lang vej og
hårdt arbejde i vente. Vi håber I vil tage arbejdshandskerne på sammen
med os og gøre dette projekt til det alt hvad det kan blive.
Vi søger fortsat ekstra fonde til projektet og har du lyst til at støtte
projektet med et økonomisk tilskud, uanset størrelse, vil vi være meget
taknemmelige herfor.
Med venlig hilsen
Torsted Sogneforening
Projektansvarlig: Pernille Harpøth
Projektleder: Jan Harpøth
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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!

Torsted Skoles 4. klasse, 1989-90.
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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 2020/2021
Dato
Tors. 5.
Tors. 5.
Lør. 7.
Tors. 19.
Fre. 27.
Ons. 9.
10.
11.
19.
20.-21.
19.-21.

Aktivitet

Forening

November
Generalforsamling kl. 19.30
Fællessang og fortælling ved Kaj Milter kl.
14
Åben skole fra kl. 9-12
Jørgen Hansen fortæller om Den Vest-og
Sønderjydske Kreditforening mm kl. 14
Fredagscafé
December
Julehygge i konfirmandstuen kl. 14
Februar
Generalforsamling kl. 19.30
Marts
Klausie-løbet by Night kl. 19.30
Lokalopvisning gymnastik
Opvisning ROFI
August
Sportfest i Hover august 2021

Hover Jagtforening
Hover Pensionistforening
Hover-Torsted Friskole
Hover Pensionistforening
Torsted Sogneforening
Hover Pensionistforening
Hover Jagtforening
Klausie-løbs udvalget
HUIF

HUIF
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