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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 kl. 18 den 28. i måneden for at
komme med i udgaven, der udkommer senest medio
næste måned. For juli-udgaven er tidsfristen ca. den
19. juni (pga skoleelevernes sommerferie)
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)
20555560
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

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

97348115
97346434
97348132

Lokalhistorisk Arkiv og Boghuset, Hover
Arkivet er åbent onsdage kl. 9-12 samt ved
henvendelse til udvalget. Boghuset er åbnet
onsdage kl. 9-20.
Andreas Stampe
40268022
Karen Marie Simonsen
53285910
Signe Marie Olesen
61716826
e-mail: hoverlokalarkiv@gmail.com
arkiv.dk

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
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 Sognebibliotek
Torben Thorup Thomsen

97333303

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
Torben Thomsen, sekretær
97333303

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

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

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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NU MELDER VI KLAR…
VI ER KLAR MED
SPORTSFEST I HOVER 19-20/8 2021
Vi er godt i gang med at planlægge sportsfest og kan nu afsløre, at det i
år bliver torsdag og fredag, der afholdes sportsfest. Der bliver fodbold,
mountainbike cykelløb, hoppepuder, pizza, grillpølser på grillen mm. OG så skal
der selvfølgelig FEEEEEEEEEEEEESTES fredag, vi glæder os til at se jer alle
sammen til to festlige dage i HOVER, og vi glæder os alle sammen til igen at
mødes om fællesskabet og samværet, for det er vi nemlig rigtig gode til her
Der kommer meget mere info sammen med næste udgave af Landsbyliv.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til nogle festlige dage i HOVER
Vi ses – Hilsen festudvalget, Thea, Klaus, David, Rikke

’TORSTED KLUB 95
EFTERÅR 2021
Vi håber at vi kan afholde vores klub eftermiddage i efteråret 2021.
Programmet er ved at være klart og kommer på et senere tidspunkt.
Håber vi ses og ta’ endelig naboen med.
Alle er velkommen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hover sogneforening får flere henvendelser på muligheden for leje af bolig
samt køb af bolig gerne på landet. Derfor vil vi gerne give evt. sælgere
eller udlejere muligheden for at få deres bolig på hjemmesiden. Vi er kede
af, når folk vælger at fraflytte vores dejlige sogne, men samtidig er det
med respekt for beslutningen, at vi vælger at støtte op omkring dette valg
og vil gerne hjælpe med at få nye aktive medborgere til vores områder.
Dette kan ske ved at rette henvendelse til Ole Stampe på tlf. 2055 5560
eller mail. Olekstampe@gmail.com
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Så er der Hotdog-fredag igen.
Nu må vi endelig mødes igen, og det skal da fejres med Hotdogspisning i Kvindelunden. Det kommer til at foregå fredag d. 2/7-21.
Sogneforeningen starter serveringen af pølser og drikkevarer kl. 17.30.
Pølser og drikkevarer kan købes for en samlet spotpris af 20 kr.
Så tag hele familien og naboen med til en hyggelig aften i Kvindelunden.
Arrangementet vil blive overholdt efter de nyeste Corona-regler på
afholdelsestidspunktet.
Vi glæder os meget til, at vi kan mødes igen.
Med venlig hilsen
Hover sogneforening

Nyt fra Hover-Torsted Friskole…
Dagligdagen er så småt ved at indfinde sig efter et langt år med nedlukning og
restriktioner. Fra den 25. maj blev det igen muligt at tage på lejr med overnatning
med vores elever (dejligt nu hvor vi havde
bestilt forskellige ture) og vi er også begyndt
at synge morgensang igen. Der er stadig
retningslinjer vi skal overholde og vi bliver
fortsat testet to gange i ugen. Men det lever vi
med – og bidrager til samfundssind – så
længe vi kan køre næsten almindelig skole.
Onsdag den 19. maj havde vi besøg af vores
kommende 0. klasse og deres forældre. En
super hyggelig eftermiddag – og nu glæder vi os endnu mere til august og at de
også bliver en del af vores ”friskole-familie”.
Torsdag den 20. maj om eftermiddagen summede friskolen af fællesskab. Vi
havde nemlig budt til arbejdsaften. Det var dog en arbejdsaften efter de
gældende restriktioner og med håndsprit og god afstand. Det var desværre også
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en arbejdsaften, hvor vi havde været nødt til at prioritere de voksne – men jeg er
helt sikker på, at når der bliver arbejdsaften igen til september, så er det igen
både for børn og voksne. Kører man forbi friskolen vil man kunne se lidt at det
der blev lavet. Vi har nemlig fået bygget en terrasse foran skolen i forbindelse
med vores køkken. Terrassen er tænkt som et godt madpakkested på varme
dage, et ekstra undervisningslokale eller blot et sted til frikvarter. Jeg håber også
at folk der kommer forbi på cykel, gåben eller i bil – og har madpakken med, kan
få glæde af vores nye ”rum”. Der er også blevet sat stolper i til hængekøjer.
Derudover blev tagrender renset, vinduer malet, kristtjørn fjernet og der er blevet
lavet plads til mooncars. Jeg tror mange nød at komme ud af ”corona-skjulet” og
snakke med nogle andre forældre, man måske ikke har set i det sidste års tid!
Rine Bakkestrøm fra friskolens bestyrelse har skrevet denne Arbejdsaften-sang☺
Mel: ”Når en bagermester bager”
fra Thorbjørn Egners ”Dyrene i Hakkebakkeskoven”
1. Når til arbejde vi kalder,
sørger Søren og Poul for paller
fyldt med alt hvad vi skal bruge
for at komme godt i gang.

5. Vi har sammenhold og latter,
vi har mange malingklatter,
rundt i håret og på låret,
men de fleste rammer plet.

2. Vi har handymænd, der griner,
tropper op med deres maskiner.
De kan bore, de kan hamre,
og nå op til tagets top.

6. Og når arbejdet det slutter
står i køkkenet madmutter
laver jenne gur sawer
ned i vores sultne mawer.

3. Vi har fingernemme fruer,
som i bed og buske luger
Vores flid gi’r sved på panden,
ukrudt fjernes bedst med krudt.

7. Så kom ud fra virus-skjulet
og smør trillebøre-hjulet
Børst din kone fri for møl - og
kom og skål i en kop øl.

4. Vi har Birger når det kniwer.
Vi har mange ferme piwer
som kan svinge deres pensler
så det hele bliver så flot.

8. Værn om det der virk’lig gælder.
Det er fællesskab der tæller,
når en god flok kræfter mødes
og gør skolen forårsklar.

Dette skoleår har også budt på et nyt tiltag – vi har nemlig haft en Religions
emneuge. Det er ikke noget vi har prøvet før, men vi har haft ønsket om, at
børnene også får religionen/kristendommen i fingrene. 0.-2. kl. arbejdede med
det gamle testamente, 3.-4. kl. koncentrerede sig om Påskeugen og Jesus sidste
tid på Jorden. 5. og 6. klasse arbejdede med andre religioner, og de var på
pilgrimstur fra Hover til Torsted og havde besøg af en buddhist fra Thailand,
mens 7. og 8. klasse arbejdede med etiske dilemmaer. En god og spændende
uge – der nok også er at finde i næste skoleårs kalender.
Med denne lille hilsen fra friskolen, ønskes alle en glædelig juni.
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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 2021
Dato

Aktivitet
Forening
Motion i Torsted – hver mandag og torsdag fra 6. maj til 1. juli.
Og igen fra 5. august til 30. august
Juni
Tors. 3.
Generalforsamling kl. 19 Hover-Torsted
Hover-Torsted Friskole
Friskole og Støtteforeningen
Tors. 3.
Flugtskydning Hee
Hover Jagtforening
Juli
Fre. 2.
Hotdog-fredag kl. 17.30
Hover Sogneforening
Lør.3/
Sogneloppemarked Hover, Torsted og
PR-udvalget
søn. 4
Muldbjerg kl. 10-17
August
19.-20.
Sportsfest i Hover
HUIF
Lør. 14.
Feltskydning
Hover Jagtforening
Man. 23.
Hjortebaneskydning Ulfborg
Hover Jagtforening
Tors. 19.
MTB løb kl. 18.30
Hoverdal MTB/HUIF
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Sogneloppemarked: Hover –Torsted og Muldbjerg
Vi holder Danmarks måske største (geografiske) loppefest!
Kom og vær’ med LØRDAG og SØNDAG D. 3. og 4. juli kl. 10-17
Vi inviterer på rundtur i vores fantastiske og skønne sogne. Vi skaber
noget STORT sammen og viser det! Du kan få solgt en masse gammelt
..….. guld eller gøre et kæmpe scoop hos din nabo. Måske får vi endda
hilst på sognefolk, som vi ikke har set i lang tid. What’s not to like☺
DIN ROLLE
Vil du være sælger, kan du gratis tilmelde en loppestand. Den laves på
egen adresse. Du bestemmer om standen er bemandet/selvbetjent.
Du kan sælge lopper, blomster håndværk, eller hvad du har lyst til. Lidt er
også godt! Du stiller flag/skilt ved vejen, så kunderne kan finde dig. Vi
håber på en kæmpe flagfest, hygge, solskin og selvfølgelig mange
købelystne kunder. Husk sprit og mulighed for afstand for kunderne.
HVORDAN KOMMER DER KUNDER?
PR-udvalget reklamerer samlet, for tilmeldte sælgere, på de sociale
medier i en stor radius. Find facebooksiden for købere: Hover-Torsted
sogneloppemarked eller bliv medlem af den lukkede fb-gruppe for
sælgere (samme navn). Er du ikke på Facebook, kan du tilmelde dig med
navn og adr. til Helle Andreasen (21902690). Spred rygtet! Jo FLERE jo
BEDRE!
Vi har også lavet et kort, der viser alle adresser med loppestande:
www.padlet.com/ehedegaard/sogneloppemarked
Vi håber, at du vil være med - enten som sælger eller køber☺
>>>>>>>> HUSK TILMELDING SOM SÆLGER <<<<<<<<<
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