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Bodil Sig
Lisbeth Krogh
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Hover-Torsted Børnehus’ støtteforening
Theresa Rathkjen Nørbygaard (form) 26299217
Line Dueholm (næstformand)
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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
Ane Lyremark (sekretær)
22423792
Katja Ahm
29262516
Peder Nielsen/Sussi Bondesgaard (suppl.)

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)

97333303
20586051
29216987
21326543
61282136

Tim - Torsted Havekreds
Henny Ramskov (formand)
Anna Hald (kasserer)
Ida Larsen (sekr.)
Vibeke Eybye

96104142
21233548
40424206
20323714

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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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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Lørdag d. 28. august 2021 kl. 10.00
Vi starter på Hover-Torsted Friskole. Indskrivning fra kl. 09.00.
3 ruter i naturskønne omgivelser (16 km, 43 km og 89 km)
Løbet holdes i samarbejde mellem de to friskoler.
Formålet er at skabe økonomisk støtte til skolerne
Mere info på smukcykel.dk. Find os på
facebook.com/smukcykel.
Vi ses☺
Styregruppen for VSC
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole…
Til sommerudgaven af Landsbyliv, er det vist meget passende at begynde med
denne sang af Alberte Winding:
Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker
Lyse nætter er tilbage.
Alt, hvad der rørte sig blev gemt
Da du var rejst var det så nemt
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
At pynte sig for dig
Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage
Du er hos mig
Nu kommer lydene igen
Og verden vælter pludselig in
Med parasoller og sandaler
Bølger maler alt i sand
Jeg havde huset fuld af vind
Og nye frugter båret ind
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig
At pynte sig for dig

6. klasse på Bornholm

Du er tilbage, du er hos mig
Du er tilbage, med varme dage
Du er hos mig
Solformørkelse

Netop denne sang er blevet sunget ret
flittigt på friskolen i ugerne op til
sommerferien. En sang alle børn – både
små og store har taget til sig. For ja – vi
synger nemlig igen. Først sang vi udenfor –
det var nok mest for fuglene – men de
sidste to uger inden ferien har vi sunget
indenfor. Ikke fordi vejret ikke har været til
sang udendørs – men fordi vi langt om
længe måtte synge indendørs igen.
Juni bød på både to dages besøg af vores
kommende 0. klasse, og så kunne vi sende
5. og 6. klasse til Bornholm, mens 8. klasse
tog på tur til Silkeborg og Århus. Begge
klasser har haft nogle fantastiske ture – og
noget dejligt vejr at være på tur i. At turene
også lige faldt sammen med et farvel til
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mundbind og visir gjorde det hele lidt mere almindeligt.
I den sidste uge op til ferien står den på klasseture ud i det blå. Nogle møder
måske en struds eller to, andre stifter bekendtskab med nogle får, andre møder
verdens største traktor og de sidste skal opklare en mordgåde. Ugen byder også
på en rekorddag, oprydningsdag, fælles tur til Legoland og sidst, men ikke mindst
vores sommerfest. Det bliver helt ubeskriveligt dejligt at vi igen kan byde indenfor
til alle forældre og søskende.
Med denne lille hilsen fra Hover-Torsted Friskole, vil jeg ønske jer alle en rigtig
god sommer.
Huske-datoer:
11. august 2021 Første skoledag
28. august 2021 Vestjyllands smukkeste cykelløb – med start på Hover-Torsted
Friskole

Gruppen DEDADUR kommer og spiller under åben himmel søndag d
18 juli kl. 14.00 i Kvindelunden.
Tag gerne en stol med og din egen kaffekurv. Vi glæder os til et par hyggelige
timer.
Pris: 40 kr.
Arrangør: DEDADUR og Hover Sogneforening

Hover Sogneforening og Lyngsmoseforeningen lejer kanoer ud. Det
koster 150 kr. pr. kano pr. dag. De står på trailere
så de er lette at flytte med. Vi har 10 kanoer og 2
trailere at bruge af, så det er rig mulighed for at få
en tur. Man henter og bringer selv kanoerne.
Har det interesse, så ring til Valter på tlf 40206734.
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Hover Pensionistforening 2021.
17. aug. afgang kl. 13.30. Tur til Rækker Mølle
Bryghus og Rækker Møllegård. Vi besøger
Bryghuset fra kl. 14 – 15. Besøget koster
150 kr. pr. pers. for rundvisning og 4 flasker øl
i gaveæske.
Derefter besøg på Rækker Møllegård, hvor vi
får kaffe, fortalt om gården og ser en film.
Foreningen er vært ved kaffen. Bestyrelsen
kører.
Bemærk: Det er en tirsdag.
Husk: Coronapas.
Afgang fra Kulturhuset kl. 13.30.
Tilmelding til Bodil tlf. 97348149 el.
29808149 senest d. 15. aug.
23. sept. kl. 14. ”Høstfest”. Herom senere.

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!

Hover å set fra luften!
Optaget med drone i 2017 af Christoffer Stampe Kristensen.

11

Uddeling af fondsmidler fra Hover Sparekasses Fond
Bevillinger for 2021 gik, efter behørig ansøgning, til:
1. Hover-Torsted Børnehus, legeredskaber til skolegården, kr .............................25.000 kr.
2. Hover-Torsted Friskole, udbygning af bestående legetårn ...............................25.000 kr.
3. Hover UIF, side- og endekasser-sæt ..................................................................20.000 kr.
4. Lyngsmoseforeningen, rep af åbrinken omk. soklen ved broen over åen ...........6.250 kr.
5. Sogneforeningen, træ-legetog, midler til vedligehold af Kvindelunden ..............5.000 kr.
6. Hover Fritids- og Kulturcenter, Loungesæt 2 sofaer, hæve-/sænkebord .........10.000 kr.
7. Hover Forsamlingshus, 40 nye stole til lillesal ...................................................10.000 kr.
8. Elena H. K. Jensen, reklameindsats projekt "Sogneloppemarked 2021" ................900 kr.
9. Beboerne ved Hover Kirke, bevaring af lygtepæl ved Hover Kirkeby ................15.000 kr.

Der blev i alt uddelt kr. 117.150.
Synligt bevis på uddelingen vil blive overrakt ved sportsfesten, fredag den 20-082021, kl. 15.30.

Så er der Hotdog-fredag igen.
Nu må vi endelig mødes igen, og det skal da fejres med
Hotdog-spisning 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 afholdt efter de nyeste Corona-regler på
afholdelsestidspunktet
.
Vi glæder os meget til, at vi kan mødes igen.
Med venlig hilsen
Hover sogneforening
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Find en skat fra jernalderen – eller et rustent søm.

Brian Nørgaard Kristensen fra Spjald fortæller om skattejagt med
metaldetektoren
Der fortælles om, hvordan man kan komme i gang med denne specielle
skattejagt.
I Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer.
Men hvad må man og hvad må man ikke, når der gøres fund fra tidligere
tider? Her kan du få en kort vejledning i, hvordan du skal og bør forholde
dig som detektorfører.
Foredraget holdes tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.30 i Hover Kulturog Fritidscenter, Hoverdalvej 2 b, Hover, 6971 Spjald
Efter foredraget holdes generalforsamling i henhold til vedtægterne – se
www.lyngsmose.dk.
Alle er velkomne – gratis adgang.
Lyngsmoseforeningen
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Aftentur til Ølstrup.
Mandag, den 30. august 2021 kl. 19.00.
Vi mødes hos Anne Marie og Knud Jepsen,
Gl. Landevej 3, Ølstrup, 6950 Ringkøbing.
Her skal vi se deres have, som er ca. 1 tdl. stor og forsøgt anlagt, så både
fugle, padder, insekter og mennesker kan trives i den.
Pris: Medlemmer kr. 25,00. Ikke-medlemmer kr. 50,00.
Husk kaffekurven. Der er god plads til aftenkaffen både inde og ude.
Alle er velkomne – Vi ses!
Arrangør: Haveselskabet Tim-Torsted kreds.

RUNNING DINNER
Så har vi en dato klar til Running Dinner. Det bliver den 9. oktober 2021 kl.
17.00.
Det vil være rigtig dejligt hvis interesserede vil melde tilbage til os, om I har lyst til
at deltage i arrangementet, så vi ved om der er stemning for det.
Det er selvfølgelig IKKE bindende tilmelding!!
Arrangementet går ud på at man tilmelder sig, enten som gæst eller vært. Der
bliver herefter trukket lod om, hvem man skal have besøg af eller skal hen og
besøge. Forretten og hovedretten indtages ude i folks hjem og “desserten” sørger
vi for i forsamlingshuset. Alle mødes til sidst i forsamlingshuset til hygge/fest.
ALLE ER MEGET VELKOMNE
Håber på at høre fra jer, gerne på mail:
hvingelvej@gmail.com eller 2147 6111.
Vi vil gerne vide om I vil være vært eller gæst.
Der kommer meget mere information når vi nærmer
os.
Ønsker jer alle en dejlig sommer.
Mvh. Hover - Torsted Friskoles Støtteforening
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Borgermøde i Torsted
Invitation til Borgermøde vedrørende Det Primitive Naturhotel på Tingstedet i
Torsted.
Mandag d. 5. juli 2021 kl. 19.00 inviterer Torsted Sogneforening til Borgermøde ang.
det primitive naturhotel på Tingstedet.
Borgermødet finder sted i Kronhede Forsamlingshus.
På mødet vil der ske en gennemgang af ideen bag projektet samt en gennemgang af
de nuværende planer for projektet.
Her er rig mulighed for at alle kan blive hørt – og deltage i den beslutningsproces der
fremadrettet vedrører det primitive naturhotel. Vi håber på mange input og ideer.
Med venlig hilsen
Torsted Sogneforening

Formandsberetning 2021
Generalforsamling i Torsted Sogneforening og Klausie-løbet d. 25. maj 2021
Det seneste år har handlet rigtig meget om, hvad vi ikke kunne, og hvad vi ikke måtte. Vi
har alle været meget begrænsede af corona-pandemien og nedlukningen af samfundet.
Denne nedlukning har naturligvis også betydet aflysninger og forhindret arrangementer i
Torsted. Blandt andet har vi desværre været nødt til at aflyse vores Sommerfest og en
stor fælles Landsbymesse, arrangeret af Vestrum.
fortsættes….
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På trods af corona og aflysninger er der alligevel sket lidt det seneste års tid. Vi har som
altid afholdt Sankthansaften og affaldsindsamling, hvor der har været god opbakning.
Dette vil vi gerne sige mange tak for og vi håber på færre aflysninger det næste år og
glæder os over at vi går lysere tider i møde. Vi har dog også prøvet kræfter med nye
tiltag, som jeg glæder mig til at fortælle lidt om.
I løbet af 2020 har vi i fællesskab med foreninger i både Torsted og Hover fået lavet en
fælles hjemmeside. Denne finder du på www.hover-torsted.dk. Den indeholder blandt
andet information fra de forskellige foreninger og udvalg i Torsted og Hover, information
til tilflyttere og information til turister. Der arbejdes hele tiden videre med hjemmesiden
og alle kan bidrage til indhold på siden, alle kan forfatte artikler til hjemmesiden og alle
kan tilføje aktiviteter til den fælles kalenderfunktion, som man også kan abonnere på.
I løbet af august blev der i samarbejde med Klausie-løbs udvalget rejst flagstænger ved
byportene og Sognehuset. Flagstængerne blev rejst forud for konfirmationerne i Torsted
Kirke, så der kunne hejses flag på denne særlige dag. Fremadrettet bliver der flaget ved
særlige lejligheder og har du en lejlighed, hvor du ønsker at flagene hejses, kan du
kontakte Torsted Sogneforening.
Den sidste fredag i august afholdte vi fredagscafe for første gang. Her kunne medlemmer
af Sogneforeningen komme og få en fyraftensøl eller -kaffe med naboerne.
Arrangementet blev afholdt i Sognehuset og mange benyttede sig af tilbuddet – enkelte
fik sig et medlemskab det næste års tid. Desværre kom nedlukningen i vejen for de
planlagte arrangementer de næste par måneder og fredagsCafeen blev derfor udskudt
til i år, hvor de starter op igen den sidste fredag i måneden, med opstart fredag d. 27.
august. Der kommer mere information i Landsbyliv og på facebooksiden ”FredagsCafé,
Torsted”.
I september blev Sogneforeningen kontaktet af to borgere, der uafhængigt af hinanden
var blevet opmærksomme på, at der kunne ansøges en bredbåndspulje ved
Energistyrelsen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 7 mand, der alle var interesserede
i projektet. I løbet af den næste måneds tid varetog gruppen opgaverne med at indsamle
underskrifter samt det store organisatoriske og administrative arbejde, som projektet
var meget afhængigt af og d. 21. december kunne vi offentliggøre, at Energistyrelsen
havde godkendt vores ansøgning og at vi i samarbejde med RAH kunne gennemføre
arbejdet med at få bredbånd til de husstande i Torsted, der udviste interesse herfor.
Dette arbejde vil blive udført i løbet af 2021. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at
takke for, at der blev taget kontakt til Sogneforeningen i forbindelse med dette ønske og
opfordre til at andre følger dette eksempel. Vi vil også benytte lejligheden til at takke for
det store arbejde, der blev lagt i projektet.
I september måned mødtes vi 25-30 mennesker til informationsmøde og idéudveksling
her på friskolen. Her var der mulighed for at høre om nogle af de planer der er for
Torsted Sogn samt lufte holdninger og ideer, så vi sammen kan gøre
fortsættes…
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Torsted mere attraktiv for os selv og andre. Der blev talt om mange forskellige ting
denne aften og der kom mange gode ideer på bordet. Vi talte blandt andet om et
primitivt naturhotel på Tingstedet, stisystemer i skoven, en mindesten til ære for
Torstedgruppen, cykelsti fra Tim til Grønbjerg, en Torsted ”byplakat” og et ko-operativ.
Efterfølgende var der mulighed for at tilkendegive, hvilke ideer man ønskede der skulle
arbejdes videre med. Nogle af disse ideer er ført ud i livet, andre arbejdes der på og
nogle er fortsat på tegnebrættet og vil blive arbejdet videre på i løbet af de næste år.
Vi vil gerne sige alle deltagere tusind tak for deres interesse og deres deltagelse. Det er
ikke sidste gang vi afholder et arrangement som dette.
Det primitive naturhotel blev enstemmigt besluttet, at der skulle arbejdes videre med.
Denne ide modtog efterfølgende fondsmidler fra både Nordea-fondens ”Her bor vi”
pulje og fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse
med projektet også overdraget brugsretten til Torstedvej 69 til Sogneforeningen. Dette
projekt kan I høre mere om senere på aftenens program, hvor Jan Harpøth vil fortælle
om ideerne omkring projektet.
Et andet projekt, der modtag mange stemmer på informationsmødet, var et forslag om
at vi i Torsted skal have vores egen ”byplakat”. Denne ide har Sogneforeningen siden da
arbejdet på at realisere. Vi har spurgt lokale kunstnere, om de var interesserede i at
komme med et forslag på, hvad Torsted er for dem og hvilke billeder, der for dem kan
være med til at beskrive Torsted Sogn. Tanken er, at man kan bestille den eller de
plakater der passer ens egen smag bedst og herefter vil Sogneforeningen sørge for at få
dem trykt i ønsket størrelse. Vi glæder os meget til at have alle forslag i hus, så de kan
offentliggøres og sendes i trykken. Efter sigende skal vi ikke vente meget længere.
I december måned benyttede vi muligheden for at sende et lille julekort og en tak til
nogle af dem, der har hjulpet til i Torsted det seneste år. Der er hjulpet både med
vedligeholdelse og udvikling i Sognet og uanset hvilken opgave der løftes, så er vi
taknemmelige for den hjælp vi modtager.
Sogneforeningens opgave er at skabe udvikling i Torsted og vi vil gerne opfordre alle til
at deltage i den grad man kan. Det er et forum, hvor man frit kan ytre sig og deltage i en
demokratisk debat. Vi modtager gerne ideer og input fra alle sider og håber på aktiv
deltagelse i arrangementer, fordi de bedste ideer er dem vi får sammen og sammen kan
arbejde videre på.
Sammenhold hjælper til med at imødekomme og opfylde den enkeltes forslag og ønsker
i forhold til at bo i Torsted. Det er med til at skabe større og bedre resultater for os alle.
Derfor er deltagelse vigtigt.
Derfor vil vi gerne høre om jeres ønsker for fremtiden.
Derfor vil vi gerne høre, hvad jeres forventninger er til jeres Sogneforening.
Og derfor vil vi gerne høre, hvad I er interesserede i at vi i Sogneforeningen og Torsted
Sogn arbejder med de næste år og hvordan vi i fællesskab kan løfte de forskellige
opgaver.
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Torsted Sogneforening har afholdt første møde efter generalforsamlingen.
Vi har konstitueret os på følgende måde:
Formand: Pernille Harpøth
Næstformand: Thijs Koenraadt
Kasserer: Poul Henning Holmgaard
Sekretær: Ane Lyremark
Menigt medlem: Katja Ahm
Suppleanter: Sussi Bondesgaard og Peder Nielsen
Mange tak for deres indsats til de to tidligere medlemmer af Sogneforeningens
bestyrelse; John Holmgaard og Lis Fredskilde, og tak fordi de fremadrettet stiller sig til
rådighed for Sogneforeningens arbejde.

Invitation til FredagsCafé
i Torsted
Fælles arrangement for medlemmer af Torsted
Sogneforening. Er du ikke medlem kan du tilmelde dig når
du møder op.
Ved hvert arrangement tilbyder vi ét glas vin/øl/sodavand
og én kop kaffe/te. Der vil også være forskellige
smagsprøver.
Arrangementet afholdes den sidste fredag i måneden.
Første 2021-arrangement er fredag d. 27. august kl. 15.00-18.00 i Sognehuset på
Torstedvej 52, 6980 Tim.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen Torsted Sogneforening
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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
Juli
Fre. 2.
Hotdog-fredag kl. 17.30
Hover Sogneforening
Lør.3/
Sogneloppemarked Hover, Torsted og
PR-udvalget
søn. 4
Muldbjerg kl. 10-17
Søn. 18.
DEDADUR spiller kl. 14 i Kvindelunden
Hover Sogneforening
August
Ons.11.
Første skoledag
Hover-Torsted Friskole
Lør. 14.
Feltskydning
Hover Jagtforening
Tirs. 17.
Find en skat fra jernalderen… kl. 19.30 i HFK Lyngsmoseforeningen
Tirs. 17.
Tur til Række Mølle Bryghus kl. 13.30
Hover
Pensionistforening
Tors. 19.
MTB løb kl. 18.30
Hoverdal MTB/HUIF
19.+20.
Sportsfest i Hover august 2021
HUIF
Man. 23.
Hjortebaneskydning Ulfborg
Hover Jagtforening
Fre. 27.
FredagsCafe kl. 15-18
Torsted Sogneforening
Lør. 28
Cykelløb kl. 10 – start Hover-Torsted Friskole Styregruppen for VSC
Man. 30.
Aftentur til Ølstrup kl. 19
Tim-Torsted Havekreds
September
Tors. 23.
Høstfest kl. 14
Hover
Pensionistforening
Oktober
Lør. 9.
Running dinner kl. 17
Hover-Torsted Friskoles
støtteforening
November
Tors. 4.
Generalforsamling kl. 18.30
Hover Jagtforening
Lør. 20.
Sognejagt
Hover Jagtforening

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