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97348115
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Hover Sogneforening:
www.hover-torsted.dk
Kontakt formand@hoversogneforening.dk
Pernille Priess (formand)
40206741
Miranda Andersen (sekretær)
30613155
Ole Stampe (næstformand)
20555560
Kristoffer Ø. Kristensen (kasserer)
21351344
Berit Pilgaard (bandeleder)
23252165

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

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
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

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
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
Torsted Lokalhistoriske Arkiv:
Åbent efter aftale:
Torben Thomsen

Hover-Torsted Menighedsråd:
Vagn Graversen
(formand og kontaktperson)
21643297
Sonja Holmgaard
(næstfm/ kirkeværge Torsted)
97333208
Hanne N. Bruhn (kasserer)
22111993
Ernst Sørensen (kirkeværge Hover) 97348151
Hanne E. Kristensen (webmaster)
24427289
Torben T. Thomsen
97333303
Inge-Dorthe Kaasgaard
(sognepræst og sekretær)
97333309
Pastoratets hjemmeside www.thøkirkerne.dk

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)

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

97333303
20586051
29216987
21326543
61282136

96104142
97333208
21233548
24642141
97333099

Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og
trykkes i 440 eksemplarer.
Tryk: Hee Offset

97333303

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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Sundhedsugen
I forbindelse med Ringkøbing-Skjerns sundhedsuge i uge 17, har Hover
Sogneforening lavet 3 arrangementer. Alle arrangementer vil blive afviklet efter
de gældende retningslinjer for Covid-19 på det aktuelle tidspunkt.

Cykeltur for hele familien mandag d. 26.
april, kl. 18.30 - ca. 19.30
Ruten køres på lokale veje omkring Hover. Noget
af ruten vil være på grus. Ruten er ca. 10km.
Start fra Hover Fritids- og Kulturcenter,
Hoverdalvej 2B, 6971 Spjald.
Medbring selv kaffekurven og vand.

Eftermiddagstur i Hoverdal tirsdag d. 27. april kl.
14.00
Vi mødes på den store p-plads på Præstevej, 6971 Spjald
– ruten er ca. 4-5 km.
OBS. Det frabedes at man har smart ur, mobil tlf. eller
andet elektriske udstyr på sig, da tur lederen er
elektrohypersensitiv.

Fortællervandretur onsdag d. 28. april,
kl. 19.00
Tur omkring Lokkelykke - Kaj Munks tidligere
sommerhus, parkeringsmuligheder i vejkanten
nord for Sabvej 1, Muldbjerg, 6971 Spjald – ruten
er ca. 4,5 km. Der vil undervejs blive fortalt
historier ved Ole Stampe.

Den grønne bande
Den grønne bande er sluppet løs igen
Grøn Bande starter torsdag den 8/4 kl. 9.00 i Kvindelunden. Fremover vil det
være hver anden torsdag i de lige uger.
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.
Der vil være tid til kaffepauser, hvor sogneforeningen vil sørge for kage eller
brød. Bandemedlemmerne 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
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Fauna Striber – Hover Jagtforening

Formål:
Vil du igen være med til at give Hovers landskab et skønnere udseende og give
insekter og vildt bedre levevilkår.
Har du arealerne som du vil udlægge faunastriber med flotte blomster og
vildtfoderplanter, tilbyder Hover Jagtforening gratis at etablere disse med frø og
maskiner hertil.
Få en gratis flot stribe med f.eks. Honningurt, rødkløver, fodervikke, boghvede,
solsikke, fodermarvkål, cikorie, kællingetand, hvidkløver og blodkløver. Striberne
kan udlægges to år, da flere af planterne er flerårige.
Reglerne:
Reglerne for grundbetaling foreskriver at man på omdriftsarealer kan etablere
faunastriber, hvis de ikke anlægges bredere end 10 meter og ikke udgør mere
end 10 % af markens samlede areal.
Tilbuddet gælder for både konventionelle og økologer. Så længe du holder dig
inden for disse regler, er der ikke risiko for at miste tilskud. Frøblandingen er
godkendt til anvendelse på økologiske bedrifter.
Sådan gør du:
Du vælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få sået faunastriber
enten 3, 6 eller 9 meters bredde. Hover Jagtforeningen har lånt maskiner til
etablering af faunastriben og frøene sponsoreres af Ringkøbing Skjern kommune.
Bedste resultat opnås hvis arealet er bekæmpet mod kvik og pløjet forinden
såning
Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet,
er helt op til dig. Såning sker i fra medio maj til medio juni 2021.
Tilmelding:
Carl Ingemann Slyk tager mod tilmelding inden 15. maj 2021. enten pr mobil nr.
6137 2120 eller mail: blankenbjerg@privat.dk. Ved tilmelding vedhæftes markkort
eller skitse fra krakkort med tydelig visning af faunastribens ønskede placering.
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Der er igen liv på Hover-Torsted Friskole…
Tirsdag den 6. marts gik flaget til tops på friskolen. Det var denne gang ikke pga.
en fødselsdag – men simpelthen glæde over, at vi for første gang siden 11.
december 2020, kunne have alle vores dejlige elever tilbage på friskolen i samlet
flok. Vi havde selvfølgelig også set vores ældste elever fysisk på friskolen to
gange i marts, da de måtte komme i skole en dag i ugen til udendørs trivsel. Det
var som om at alle lige var blevet nogle centimeter højere og håret flere
centimeter langt. Men hvor var det dejligt at se dem. En dag i ugen kan synes af
meget lidt – men vi tog til takke med det vi kunne få. En sådan dag giver så
utrolig meget til fællesskabet. Det fællesskab der har været sat på standby, det
fællesskab der har skullet plejes via telefonopkald eller ”møder” i det virtuelle
rum. At vi nu kan være en hel friskole hver anden uge er en fornøjelse – men det
skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os enormt til at være en hel
friskole hele tiden. Hvornår det er kan vi kun gisne om – og det prøver vi at lade
være med. Vi ser på de muligheder vi har lige nu – og at vi skal få det bedste ud
af det. Der er dog stadig ting der ikke kan lade sig gøre. Vi har derfor også truffet
den beslutning, at vores skuespil (som skulle have været her i april), ikke bliver til
noget i år. Men vi vender stærkt tilbage næste skoleår! I tråd med dette, har vi
desværre også i år valgt at aflyse vores Bedsteforældredag i maj måned.
Heldigvis er der også nogle ting der godt kan lade sig gøre. På blot 5 dage fik vi
taget det gamle tag ned,
lægtet til et nyt og lagt et
nyt tag. Vejret var
heldigvis med os. Her
skal lyde en kæmpestor
tak til Egon Møller for
det flotte arbejde, og for
hans hjælpsomhed også
efter kl. 16. Hver dag i
den uge mødte der 4
forældre op efter
arbejde, og gav en tørn
med. Det var både et
beskidt arbejde – det var
nok lige en del år siden
at ”Frøken Fie” havde
fået støvet af på loftet!! Men også et tungt arbejde når der skulle slæbes nye
tagsten op. Jeg tror ikke der var behov for at gå i et udendørs fitnesscenter i den
uge! Men uden kaffe og kage… Flere forældre sørgede hver dag for at der var
kage til kaffen. Det har været lidt at et koordineringsarbejde Søren Vindelbo har
været ude i – men igen her viser forældre ved friskolen, at vi kan løfte i fælles
flok. Det har virkelig været en fornøjelse at se. Endnu engang tak for det flotte
resultat.
fortsættes…..
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Vi ser frem mod et forår, hvor alt bliver lysere og træerne mere grønne. Jeg vil
slutte med et lille ”påske-citat” fra en sang som jeg tænker mange kender –
nemlig Kære Linedanser.
”Ud af sorgen vokser lykke i påskens evige fest. De stærkeste rødder – har træer
i blæst!”
Det gælder så sandelig også friskoleelever og friskoleforældre. Vores rødder er
stærke nok til at stå imod Corona-blæsten og vi kommer godt og styrket ud på
den anden side.
Generalforsamling
Generalforsamlingen for Hover-Torsted Friskoles Støtteforening og HoverTorsted Friskole er flyttet til torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00 pga.
omstændighederne omkring Covid-19.
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Hover Lokalhistoriske Arkiv:
Billedet kan også ses på www.arkiv.dk - Hover Lokalhistoriske Arkiv.
Her registreres fotos og arkivmateriale fra mere end 500 arkiver i hele Danmark!

Hoverskytter 1921. Stående fra venstre: Ole Vastrup,?,?, Anton Kirkegaard, Jens Jensen,
Knud Haubjerg, ?, Kristen Sandbæk, Kristen Jensen, Thorvald Kristensen, Laurits
Pedersen, Viggo Haubjerg. Siddende fra venstre: Peder Kristensen, Jens Svingel, Jens
Chr. Justesen, Knud Kjeldgaard Hansen, Jens Vastrup. Ingvar Justesen

Vi er ved at planlægge årets
(hvis vi må for Corona).

MTB løb torsdag d. 9/8 21 kl. 18.30

Ruten bliver næsten samme tur som sidste år,
hvis lodsejerne tillader det.
Vi vil i den nærmeste frem tid kontakte jer for at
få styr på ruten.
Vi kunne godt bruge nogle flere hjælpere på aftenen til at stå post/vagt og tage
billeder /heppe ude på ruten
Evt. hvis der er nogen der har en drone der kan lave lidt film oven fra.

Har I lyst og tid, så meld gerne tilbage til mig på tlf. 20555560 eller mail
Olekstampe@gmail.com
Mvh Hoverdal MTB/ HUIF
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Hover Jagtforening
Aktivitetskalender
2021/2022
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Onsdag
21-04-21
kl. 18-21

Torsdag
06-05-21
kl. 18-21

Træningsskydning med riffel på Ulfborg
skyttecenter - kun for Hover Jagtforenings medlemmer.
Få indskudt din riffel før bukkejagten.
Banen er den samme som de tidligere år, og der vil være
skiltning fra parkeringspladsen.
Årets første bukkemærkeskydning tæller med i den
kombinerede riffel-/haglgeværkonkurrence.
Grillen er varm.
Træningsskydning med riffel på Ulfborg
skyttecenter.
- kun for Hover Jagtforenings medlemmer.
Få indskudt din riffel før bukkejagten.
Se ovenstående

Søndag
16-05-21
kl. 08.00

Bukketræf – kom og vis din premiere buk.
Kom til bukketræf og mød mange af dine jagtkollegaer.
Arrangementet bliver afholdt i maskinhuset i Hjelm,
hvor jagtforeningen vil stå med rundstykker og
morgenbrød, Medbring selv kaffe og drikkevare.
Senere på formiddagen vil jagtforeningen være vært for
en grillpølse
PS: Medbring sidste års trofæ

Torsdag
27-05-21
Kl. 18.30

Skovandring i Hestbjerg Plantage
Hover Jagtforening inviterer til skovvandring i Hestbjerg
Plantage. Plantagen ejes af Jesper Iversen, som købte
plantagen af Holstebro Kommune i 2008 og siden tilkøbt
yderligere. Plantagen udgør i dag 130 ha
I de år Jesper har haft skoven, er der gjort meget for at
pleje skoven med hugst og nyplantninger, samt rejsning
af ny skov. Jesper glæder sig til at kunne fremvise os en
yderst velplejet skov.
Skovvandringen er både for medlemmer, samt andre der
har lyst til at besøge Hestbjerg Plantage. Befordring er i
egne biler til mødestedet. Er der behov for transport
rundt i skoven er der mulighed herfor
Skovandringen forventes at varer et par timer, og
bagefter, vil Jesper være vært ved en forfriskning
Mødested: Hestbjerg Plantage, Høgsbjergvej 11,
Idom, 7500 Holstebro kl. 18.30
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Tilmelding til Jens Jørgen Olesen senest de, 21-05-21
på mobil 3022 9427 eller hovervej99@gmail.com
Torsdag
03-06-21

Flugtskydning – Skydebanen i Hee.
I år arrangerer jagtforeningen flugtskydning, hvor alle
med jagttegn og medlemskab af Hover jagtforening kan
deltage, uanset færdigheder og kunnen. Vi har banen for
os selv, så der kan laves lidt specialtræning og der er
mulighed for at skyde både flugtskydning og trap.
Foreningen giver foreningsmedlemmer patroner og kort
til den første skydning der også er gældende i
konkurrencen.
Det vil også være muligt at købe pølser og øl/vand.
Inviter gerne en eller to jagtkammerater med og ha en
go’ aften.
Bemærk: Indskrivning mellem kl.17.45 - 18.30
Hvis man vil deltage i konkurrencerne.

Lørdag
14-08-21

Feltskydning – Hover Jagtforening.
Hover Jagtforening arrangerer feltskydning på Ulfborg
Skyttecenter. Feltskydningen tilmeldes og gennemføres
holdvis med 5 deltagere pr. hold. Har du deltaget med
hold i 2020 har du mulighed for at få samme plads igen i
år, hvis deltagergebyret betales inden den 15.04.21. til
konto nr. 7670-1533764 -Pris 200 Kr. pr. deltager.
Har du ikke tidligere deltaget i vores feltskydning, kan
du tilmelde dig ved nedenstående
Tilmelding til Jens Dam Mortensen. Mail:
jmpm@post.tele.dk tlf. 5382 8347
Se i øvrigt kalenderen på Dansk Jægerforbunds
hjemmeside.
Bemærk: ingen mulighed for indskydning, der
anvendes 50 patroner til feltskydningen
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Mandag
23-08-21
18-20.00

Fredag
17-09-21
kl. 17.30

Torsdag
04-11-21
kl. 18.30

Hjortbaneskydning for medlemmer
Hover Jagtforening har I samarbejde med Hjelm, lejet
hjortebanen og grisebanen i Ulfborg, hvor der vil være
mulighed for at skyde til løbende vildt
Grillen er varm

Evaluering af feltskydning.
Hover Jagtforening afholder evaluerings aften, for de
som har hjulpet i forbindelse med den afholdte
feltskydning. Jagtforeningen vil være vært med mad og
drikke denne aften. Sted: Hoverdalvej 8 v/ Lars Jensen

Generalforsamling.
Generalforsamling finder sted i Hover Fritids- og
Kulturcenter
Hover Jagtforeningen vil i år igen være vært for mad og
drikke.
Jagtforening udlodder spændende præmier blandt
generalforsamlingens deltagere.

________________________________________________

Lerdue-kaster

Faunastriber

Jagtforeningens lerduekaster står til rådighed og lånes
ved henvendelse til Thomas Bondesgaard. tlf. 4021 2234
* Due´er og patroner kan købes for 1 kr pr. stk.
Jagtforeningen fortsætter succesen 2021 med såning af
faunastriber. Se yderligere information i Landsbyliv april
og maj nr.

11

Lørdag
20.11.21

Nyhed - Sognejagt

KL. 9.00 –

Hover jagtforening er vært for en hagljagt. En stor tak til
lodsejere i Hover, som har stillet deres jagtterræn til
rådighed. Alle Hover Jagtforeningens medlemmer er
inviteret. Hover Jagtforening håber på en hyggelig og
spændende dag.
I maskinhuset på Hovervej 91 er der mulighed for at
drikke sin medbragte morgenkaffe fra kl. 8.00. Jagten
starter kl. 9.00
Hover Jagtforening er vært med frokost og slutter dagen
med middag i maskinhuset. Der kan købes øl og vand
hele dagen. Øvrige drikke medbringer du selv.
Sted: Hovervej 91fra kl. 8.00 til vi går hjem
Pris per deltager: 200 kr.
Tilmelding senest den 04.11.21 til Thomas Bondesgaard
4021 2234 eller Michael Gade 6130 5816. Tag gerne din
jagthund med, som oplyses ved tilmelding

Hover Jagtforenings bestyrelse:

Formand

Jens Jørgen Olesen
3022 9427
e-mail: Hovervej99@gmail.com

Kasserer

Michael Gade
6130 5816
e-mail: michaelgadehansen@hotmail.com

Sekretær

Carl Ingemann Slyk
6137 2120
e-mail: blankenbjerg@privat.dk

Skydeudvalg

Jørgen B Jensen
e-mail: jbj@wind-tech.dk

Skydeudvalg

2327 9681

Thomas Bondesgaard
4021 2234
e-mail: thomasbondesgaard@hotmail.com
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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:

17

Hover Pensionistforening
Da, der her i kommunen er sundhedsuge i uge 17, har vi i Hover
Pensionistforening valgt at invitere til:

Tour de Pedal i Hover
Så er det tid at gøre cyklen klar til årets Tour de Pedal i. Vi cykler efter følgende
plan – alle dage afgang kl. 19:
Mandag 3. maj: Start Forsamlingshuset
Mandag 10. maj: Start Muldbjerg
Mandag 17. maj: Start Forsamlingshuset
Mandag 24. maj: Start Muldbjerg
Mandag 31. maj: Start Forsamlingshuset
Du skal selv have kaffe/juice og evt. brød med!
Hilsen cykelholdet

Sundhedsdag i Kvindelunden
torsdag den 29. april 2021 kl. 14.00.
Vi sørger for komfortable forhold i Madpakkehuset.
(tag evt. selv et tæppe med).
I løbet af eftermiddagen vil der blive musik, fællessang,
stigegolf, petanque, pakkespil. (foreningen har pakkerne).
Der serveres kaffe/te og kage.
Vi glæder os til at se dig/jer til en hyggelig eftermiddag.
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Forårshilsen
Kære Alle.
Ja endnu engang er sognebladet ikke som det plejer at være – for tiderne er jo
ikke meget bedre endnu.
I skrivende stund er vi stadig underlagt de restriktioner der tilsiger, at der skal
være 7½ m2 pr. person og min. 2 meters afstand mellem alle. Der skal bæres
mundbind ind og ud af kirken, men når vi sidder, må vi tage det af.
Vi må ikke synge, og det må vare max 30. minutter.
MEN med efter de nye regler, må vi nu være op til 50 udenfor, uden
tidsbegrænsning, og vi må synge! Så når vejret tillader det – vil vi ta salmebogen
med udenfor og synge måske under eller efter gudstjenesterne. Det ta’r vi fra
gang til gang.
Vi må håbe, at det snart ændrer sig til det bedre.
Vi har udsat konfirmationen i år til den 7. august – der SKAL det
være bedre!!!
Men vi har altså gudstjenester og kirken er åben!
MAN KAN OGSÅ FÅ DØBT BØRN!
På glædelige gensyn og glædeligt forår.
Kærlig hilsen
Inge-Dorthe
(kirketider på næste side)
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Kirketider
25.april 3.s.efter påske
2. maj 4.s.e.påske
9. maj 5.s.e.påske
13. maj Kr. Himmelfart
16. maj 6.s.e.påske
23. maj Pinsedag

24. maj 2.pinsedag
30. maj Trinitatis
6. juni 1.s.e.trin
13. juni 2.s.e.trin

Hover
09:00
10:30
Ingen
Fælles i Ølstrup
10:30
09:00

Fælles
10:30
ingen
9:00

Torsted
10:30
09:00
10:30
Fælles i Ølstrup
Ingen
ingen
Præstegårdshaven
Torstedvej 38
kl 10:00
ingen
09:00 Cut
Ingen

Ingen

Ølstrup
Ingen
Ingen
09:00
10:30
/Tim kl. 9:00
10:30

Fælles
19:00
ingen
10:30

AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2021
Dato

Aktivitet

Ons. 7.

April
Generalforsamling i Torsted Sogneforening –
dato følger
Generalforsamlinger kl. 19-22

Tors. 8.

Forening

Søn. 18.
Ons. 21.
Man. 26.
Tirs. 27.
Ons. 28.
Tors. 29.

Den grønne bande starter op kl. 9 (hver
anden torsdag i lige uger herefter)
Affaldsindsamling i Torsted kl. 9
Træningsskydning Ulfborg
Sundhedsuge – cykeltur kl. 18.30
Cykeltur kl. 14 i Hoverdal
Fortællervandretur kl. 19
Sundhedsdag kl. 14 i Kvindelunden

Man. 3.
Tirs. 4.
Tors. 6.
Man. 10.
Søn. 16.
Man. 17.
Man. 24.
Tors. 27.
Man. 31.

Maj
Tour de Pedal i Hover kl. (forsamlingshus)
Arrangement på den gl. forsamlingshusgrund
Træningsskydning Ulfborg
Tour de Pedal i Hover kl. 19 (Muldbjerg)
Bukketræf
Tour de Pedal i Hover kl. 19 (forsamlingshus)
Tour de Pedal i Hover kl. 19 (Muldbjerg)
Skovvandring Hestbjerg Plantage
Tour de Pedal i Hover kl. 19 (forsamlingshus)

Hover-Torsted Friskole
+ Støtteforening
Hover Sogneforening
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover
Pensionistforening
Cykelholdet
Torsted Sogneforening
Hover Jagtforening
Cykelholdet
Hover Jagtforening
Cykelholdet
Cykelholdet
Hover Jagtforening
Cykelholdet

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