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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 
 
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 
Kasper Lykke (næstformand) 40627508 
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 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Toft (formand) 24277808 
Danni D. Madsen (næstformand) 29653293 
Anna Bruun Olesen (kasserer) 51246765 
Kirsten Brodersen (udlejning) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
 
Hover Pensionistforening 
Karen Marie Simonsen (formand) 53285910 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Inge Kirkegård (kasserer) 97348105 
Bodil Sig 97348149 
Lisbeth Krogh 97348069 
 
 
Hover Jagtforening: 
Jens Jørgen Olesen (formand) 30229427 
Michael Gade (kasserer) 61305816 
Carl Ingemann Slyk (sekretær) 61372120 
Thomas Bondesgaard (skydeudv) 40212234 
Jørgen B. Jensen (skydeudv.) 23279681 
 
Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188): 
Jens Møller Kr. (formand) 97348052 
Frede Sig (næstformand) 97348202 
Flemming Hansen  (sekretær) 97348115 
Bodil Rindum Jensen (kasserer) 97346434 
Henny Larsen (udlejer) 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 20129174 
Lisbeth Krogh 97348069 
Marie Hansen 97348040 
Andreas Stampe 97348022 
Hans Østergaard 97348181 
 
 
Hover Sparekasses Fond 
Niels Østergaard, formand 97348990 
Elena Hedegaard, næstformand 51909740 
Carl Ingemann Slyk, sekretær 61372120 
Kristian Haubjerg, kasserer 97348085 
Leif Mikkelsen 97348201 
Kasper Stampe Knudsen 61271990 
 
 
Hover-Torsted Friskole (tlf. 97333050): 
Helle Andreasen (formand) 21902690 
Elena Jensen (næstformand/PR) 51909740 
Søren Vindelbo (kasserer) 22168501 
Nadia Karlsen (sekretær) 28709023 
Anja Østergaard (praktisk udvalg) 24200582 
Benny Thomsen (praktisk udvalg) 21934772 
Poul Sørensen (praktisk udvalg) 28454670 
 
 
Friskolens Støtteforening 
Mette Strøm (formand) 21476111 
Erik Sønderskov (næstformand) 51530914 
Mogens Kristensen 97321681 
Doris Thesbjerg (sekr.) 41405862 
Chalotte Kamp 28294778 
Peder Nielsen 30518576 
Poul Sørensen (repr. skolen) 28454670 
 
Hover-Torsted Børnehus 99743210 
Camilla Tarpgaard (formand) 21780789 
Karina Harpøth Thomsen (næstfm) 30132687 
Camilla Dalgaard Madsen (sekretær) 60149155 
Ulrik Sig (praktisk) 22573424 
Lasse Pedersen (kasserer) 20804704 
Conny Stampmøll Degryrr (leder)  24615667 
Trine Rejkjær (med.repr.) 51511530 
 
 
Hover-Torsted Børnehus’ støtteforening 
Theresa Rathkjen Nørbygaard (form) 26299217 
Dorte Bernhard Gade (næstformand) 25329147 
Malene B. Jespersen (sekretær) 28689652 
Mette Pedersen (kasserer) 20616709 
Kathrine Østergaard (suppleant) 40461706 
  
Torsted Lokalhistoriske Arkiv: 
Åbent efter aftale: 
Torben Thomsen  97333303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 97333303 
Inger Kobberø (sekretær) 23335231 
Hanne Mouritsen (kasserer) 61282136 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Geeke Jonker 61603477 
 
 
Videbæk Ugeavis: 
Astrid Vestergaard  9694 9045 
post@videbaek-bogtrykkeri.dk 
 
 
Thorsted Jagtforening 
Jan Harpøth (formand) 97333770 
Bjarne Krogshede 97333929 
Jørgen Falk (kasserer) 97384084 
Per Pedersen 97333451 
 
Kronhede Lejrskole 
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130 
 
Kronhede Forsamlingshus  
Torben Thomsen (formand) 97333303 
Hanne Kjærgaard (kasserer)  20586051 
Tove Bjerre (Udlejer) 29216987 
Else K. Mouritsen (sekretær)  21326543 
Hanne K. Mouritsen (sekretær) 61282136 
 
 
 
Tim - Torsted Havekreds 
Henny Ramskov (formand) 96104142 
Anna Hald (kasserer) 21233548 
Ida Larsen (sekr.) 40424206 
Vibeke Eybye 20323714 
 
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). 

 

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

 

 

mailto:haubjerg@pc.dk
http://www.hover-torsted.dk/
http://www.hover-torsted.dk/
mailto:hoverlokalarkiv@gmail.com
http://www.thøkirkerne.dk/
mailto:post@videbaek-bogtrykkeri.dk
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Tømrer Møller 
Hover 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481    

 

 

 
 

Gåtur i mørket 2021 
 
Fredag d. 29. oktober afholder vi ”gåtur i 
mørket”. Sidste år måtte vi aflyse pga. corona, 
så i år håber vi, at mange er klar, da aftenen 
vil som traditionen tro byder på masser af hygge og god 
underholdning. 
Vi mødes kl. 19.00 ved hundeskoven på Sørupvej, og går ud til 
shelterpladsen (velegnet til klapvogne), hvor der er mulighed for at 
købe kaffe/the/saft og kage for 20,- (der kan benyttes mobilepay og 
kontant betaling). 
Der vil være forskellige indslag af underholdning, og så vil der være en 
lille ”skarp” til de voksne, masser af hyggesnak og så går turen tilbage 
til bilerne. 
Håber I er friske, der er meget anderledes i skoven, når det er 
mørkt.!!!! 
Ta’ gerne lygter eller lignende med og også gerne naboen…… 
Vi ses – Sogneforeningerne i Torsted og Hover 
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Foredrag med Tove Uth 

 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag d. 9. november kommer Tove Uth Ovesen på besøg i Torsted. 
Tove er datter af den danske modstandsmand Jens Toldstrup, der i foråret 1944 blev 

leder af de jyske nedkastningsoperationer efter den tidligere modtagechef blev 
arresteret af Gestapo. 

Toldstrup blev af de allierede udnævnt til Europas bedste nedkastningschef og da hans 
virke var på sit højeste, havde han 3000 modstandsfolk under sig, heriblandt Torsted 

gruppen. 
 

Tove Uth kommer på besøg i Torsted d. 9. november kl. 19.00 for at fortælle om sin fars 
virke under 2. Verdenskrig, og om, hvordan det var at være datter af en så 

fremtrædende modstandsmand. 
 

Tid: 9. november kl. 19.00 
Sted: Hover-Torsted Friskole 

Torstedvej 42-44 Torsted, 6980 Tim 
Pris: 75 kr. pr. person 

 
Tilmelding: pr. sms eller mail senest d. 5. november til Pernille Harpøth: 23 96 20 45, 
pernille_harpoeth@hotmail.com eller til Jan Harpøth: 30 94 54 46, jh@torsted.net 

 
Arrangør: 

Torsted Sogneforening 
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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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Pizza-hygge i Ungdomsklubben  
 

Vil I være med til at forme ungdomsklubben i Torsted og være med til at 
bestemme hvad vi skal lave i Ungdomsklubben i fremtiden?   
 

Så er det nu chancen er her.  

Fredag d. 12. november kl. 17.30 kan alle der går i 6.-10. klasse komme og 

hygge med pizza og sodavand samt komme med ideer til hvordan vores 

ungdomsklub bliver et fedt sted at mødes.  

Vi mødes i klubhuset i Torsted, Torstedvej 52, lige ved siden af Friskolen.  

 

Tilmelding til denne aften skal ske til Katja Ahm på sms til 29262516 senest 

onsdag d. 10. november. 

 

Vi ser frem til at se jer til en fed fredag. 
 

Med venlig hilsen 

Torsted og Hover Sogneforening 

 
 

Nyt fra Hover-Torsted Friskole… 
 
Kastanjerne falder af træet (hvis der altså ikke er nogle børn der i forvejen har 
prikket til dem), bladene bliver gule og regnbygerne kan være kraftige. Mange 
gode tegn på at vi nu skriver efterår. Men heldigvis har vi også haft mange 
fantastiske efterårsdage, hvor temperaturen har været til T-shirts og sandalerne 
er ikke blevet pakket alt for langt væk. 
Mandag den 20. september var friskolebussen fuld tanket og en ekstra bus 
ankom kl. 8.15. Hele friskolen skulle nemlig på tur. Turen gik til Fur. Her blev der 
tanket på af natur, viden om dinosaurerne og vulkanudbrud. Der var både gåtur 
på stranden hen til en klint hvor vi nemt kunne se de forskellige jordlag, der blev 
fundet fosiler på stranden, vi besøgte Fur Museum og hørte et foredrag om 
dinosaurerne og kridttiden og vi sluttede af i en molergrav, hvor alle gik på 
fossiljagt. En fantastisk dag hvor der blev samlet indtryk til det videre forløb i 
vores emneuge. 0.-6. klasse arbejdede resten af ugen med dinosaurerne, men 
på forskellige måder. Mens 0.-2. kl. byggede en kæmpe vulkan med røg og det 
hele, lavede dinosaurer-kager, fandt dinosaurer i isklumper og tegnede 
dinosaurer, byggede 3.-6. kl. 5 store dinosaurer ud af affaldstræ. Har man lyst til 
at se dem i virkeligheden, så gå blot en tur rundt om Hover-Torsted Friskole. 7. 
og 8. klasse skulle bruge indtrykkene til en strandstol lavet i træ og med et ryglæn  
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af forskellige stykker stof der blev 
syet sammen og dekoreret med 
korssting. De havde nemlig 
emneuge i håndværk og design. Vi 
kan som lærere have nok så mange 
tanker og ideer inden vi går i gang 
med sådan en uge, men 
uforudsigeligheden i hvor vi ”lander” 
om fredagen vil altid være der. Men 
det er også det spændende ved 
sådan en uge. Her ”ugen derpå” kan 
vi se tilbage på en helt fantastisk 
uge med masser af gejst og 
gåpåmod og nogle super gode 
resultater. 
Midt i vores emneuge kunne vi også 
hejse det lille flag inde på 
lærerværelset, da vi kunne byde 
Hanne Troelsgaard velkommen 
tilbage til Hover-Torsted Friskole. 
Hanne har lovet at hjælpe os frem til 
sommerferien, hvilket vi sætter 

utrolig stor pris på. Så med Hanne A og Hanne T samt Peter Ø og Peter S på 
lærerværelset – så er det tungen lige i munden for os der ikke hedder Hanne og 
Peter☺ 
 
Huske-datoer: 
15. oktober 2021 Motionsdag – alle er velkommen til at deltage 
6. november 2021 Åben skole  i tidsrummet 9.00 – 12.00 

 

 

 

Sangaften i Kronhede 
 

Vi genoptager traditionen med fællessang i Kronhede 

Forsamlingshus. 

Vi mødes sidste onsdag i måneden i oktober og 

november & januar, februar og marts. 

Første sangaften er d. 27. oktober kl. 19.00. 

Entré: 20 kr. inkl. kaffe/the og kage. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Juhu og HO HO så håber vi igen at mødes til 

FAMILIE-JULEBANKO 
                        I 

HOVER FORSAMLINGSHUS 

SØNDAG DEN 21. NOVEMBER Kl. 14.30. 

   

        Vi spiller i alt 11 spil. 

 

        Årets hovedgevinst: 

       Familie-Pakkekalender. 

 

Derudover vil der være amerikansk lotteri 

         med mange gode gaver. 

 

    Vi håber at I igen har lyst til Banko. 

Venlig hilsen Hover Sogneforening 

 
Hover Pensionistforenings efterårsprogram 2021. 
 
Den 14. okt. kl. 14.00. Jørgen Hansen, Ringkøbing fortæller om 
                     Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening. 
                     Bygningen, betydningen for egnen, samt mennesker 
                     og typer han har mødt.  
 
Den 28. okt. kl. 14.00.  Leif Fabricius, Esbjerg. ”Jysk lune og lune 
                      jyder”.  Leif Fabricius  kommer på en 
                     underholdende måde  omkring humoren i de 
                     forskellige jyske egne og særligt den vestjyske egn. 
 
Den 11. nov. kl. 14.00. ”Historien om Sønderjyllands/Nordslesvigs 
                     genforening med Danmark i 1920” ved lektor, 
                     historiker Poul Erik Strømø, Tarm. 
 
Den 25. nov. kl. 14.00. ”Foredrag om et liv i cirkus” ved fhv. 
                     cirkusdirektør Per Vanzel Zalmov, Skjern. 
 
Den 7. dec. kl.14.00. Inge-Dorthe inviterer til julehygge i 
                    konfirmandstuen i Torsted. 

http://www.google.com/imgres?rlz=1I7GGLJ_en&biw=1280&bih=849&tbm=isch&tbnid=pKDzxr8xbB-FSM:&imgrefurl=http://jul.naar.dk/&docid=3sa2ASaw-by2yM&imgurl=http://jul.naar.dk/billeder/julemand_kaster_gaver.gif&w=474&h=561&ei=5GZtUsOcL-zo4gS6qoDwCw&zoom=1&iact=rc&dur=312&page=1&tbnh=141&tbnw=119&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:35,s:0,i:186&tx=66&ty=70
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjml4b8kcfWAhUGDJoKHeWWDy8QjRwIBw&url=https://festbutikken.dk/varegrupper/326-lotteri-amp-banko/12573-bankoplader-papir-en-gangs--150-stk/&psig=AFQjCNFOzI4r88cWxUPBUYuv4oUGQ73wpQ&ust=1506662623997168
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 Loppemarked med brugt julepynt 
i forbindelse med Julestuen på Muldbjerg Mølle 

den 12. december 2021 
 

Har du julepynt, du ikke bruger længere, kan du aflevere det på Møllen 
den 11. december fra 14.00 – 16.00 eller til Else Østergaard, Muldbjerg 

Byvej 20, 6971 Spjald (97348181) i ugerne op til arrangementet 

 
 

Salget går til fordel for Møllen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

 
Store Tarp, Muldbjerg, 1916. 

http://www.arkiv.dk/
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 Naturnationalpark Stråsø – referat fra lokalt projektgruppemøde den 
13. september 2021  

Som repræsentant for Torsted Sogn deltog jeg den 13. september i det første lokale 
projektgruppemøde omkring den nye Naturnationalpark Stråsø. Mødet blev afholdt på 
Fejsøhus. 
 

Regeringen har sidste år i en aftale med 
Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet 
besluttet at igangsætte to 
naturnationalparker hhv. i Gribskov i 
Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. I 
april i år kom regeringen så med deres bud 
på, hvor de tre næste naturnationalparker 
skulle placeres. Det drejer sig om 
Almindingen på Bornholm, vores Stråsø og 
Tranum ved Jammerbugt.   
 
Området der er udlagt til 
naturnationalparken her i Stråsø, er på 
3.500 ha – og det udgøres af plantagerne 
Blåbjerg, Stråsø, Fejsø og Lystbæk. 
 
Der er, i forbindelse med den inddragende 
proces, nedsat to nationale arbejdsgrupper 
(en arbejdsgruppe for interessenter og en 

videnskabelig arbejdsgruppe) samt en lokal projektgruppe til hver naturnational-park. 
Det er den sidste lokale projektgruppe, som Torsted Sogneforening er inviteret med i, 
sammen med Borger- og sogneforeningerne i Ulfborg, Idom/Råsted og Vind. I 
projektgruppen deltager også andre interesse-organisationer: 

- Landboforeninger 
- En repræsentant for nabolodsejere til naturnationalparken 
- Jægerforbundet 
- Naturfredningsforeningen 
- Ornitologerne  
- Organiserede foreninger som Friluftsrådet, DGI, orienteringsløberne, 

mountainbikerne, rytterne, sportsfiskerne, samt ulvetilhængere og -
modstandere. 

- De tre kommuner Herning, Holstebro og Ringkøbing/Skjern var også 
repræsenteret både af politikere og teknisk personale. 

Til dette første møde orienterede Skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen om selve 
processen, der står foran os. I dette efterår skal Naturstyrelsen indhente ønsker og 
synspunkter fra de nationale og lokale projektgrupper – og det var primært det, som var 
formålet med mødet den 13. september.  
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Inden december 2021 skal Naturstyrelsen, på baggrund af oplægget fra regeringen samt 
alle tilbagemeldinger, forberede et projektforslag, inkl. en forvaltningsplan for 
naturnationalparken. Forslaget præsenteres for projektgrupperne til endelig 
kommentering, hvorefter forslaget tilrettes og præsenteres for Regeringen, der herefter 
har mulighed for at kommentere og ønske forslaget justeret. De endelige projektforslag 
sendes i 8 ugers offentlig høring engang i foråret 2022.  Herefter forventes det, at den 
endelige plan kan igangsættes og naturnationalparken åbnes officielt i midten af 2023. 
Som led i forberedelsen af naturnationalparken skal Naturstyrelsen igangsætte en 
indledende indsats med bl.a. at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben natur og 
mere varierede skove, samt fjerne ikke hjemmehørende træarter. 
På mødet på Fejsøhus havde alle repræsentanter 5 minutters taletid, hvor vi hver især 
kunne fremkomme med vores synspunkter, som alle blev noteret ned af Naturstyrelsen. 
Under mit indlæg lagde jeg vægt på, at vi som borgere i nærområdet selvfølgelig er 
taknemmelige for at blive inddraget, men at vi gerne vil sikre os fortsat adgang til at 
bruge plantagen som vi gør i dag. Vi (eller specielt jeg) har som sådan ikke den store 
faglige forstand på skovdrift og viden om hvorledes konkret biodiversitet forbedres, så 
vores interesse fra sognet må været at sikre, at projektet generelt bliver en succes uden 
en masse konflikter og begrænsninger i områdets anvendelse for almindelige 
friluftsmennesker som os i Torsted og omegn. 
Der er i området en del truede arter – listen tæller faktisk 80 arter - og det er selvfølgelig 
disse arter, der søges beskyttet ved bedre forhold, men det er nok nemmere sagt end 
gjort, uanset hvad det ender med.  Men det er vigtigt at vi gør os klart, at dette er det 
primære formål med naturnationalparken. 
Nogle af de store ankepunkter, der kom frem fra flere sider, er bl.a. det faktum at jagten 
på kronvildt i området vil blive indstillet, og det forventes derfor, at bestanden vil øges – 
endda måske markant. Der er generel en bekymring for, hvordan stigende markskader 
skal håndteres og gerne forsøges undgået. Det virker klart som om, at dette har en stor 
fokus fra Naturstyrelsen side. Konkrete løsninger blev dog ikke præsenteret.  
Det blev ligeledes fremlagt at der, for at opnå en øget afgræsning af nye lysåbne 
områder, skal udsættes store græssende arter som heste og kreaturer, hvorfor der på 
nogle arealer så skal hegnes. I modsætning til andre naturnationalparker er det i Stråsø 
besluttet, at der kun må hegnes med almindeligt landbrugshegn – eller slet ingen hegn. 
Der blev talt rigtigt meget om dette – og der blev endda talt om GPS-mærkning af de 
græssende husdyr, så der kunne holdes øje med deres færden og endda muligvis 
etablering af virtuel hegning.  Det er derfor meget vigtigt at sige, at der intet er besluttet 
omkring hegning – og Naturstyrelsen anbefaler umiddelbart at starte i det små med få 
dyr.  
Et andet tema var naturligvis den fortsatte adgang for orienteringsløbere, mountain 
bikere, ryttere og andre idrætsudøvere, spejdere mv. Det er naturligvis i nogen grad 
uforenelig med den ro, som der ønskes etableret specielt fra 
Naturfredningsforeningerne m.fl., men det virkede som om Naturstyrelsen anerkendte 
ønskerne til fortsat koordineret sports-natur-aktivitet – og jeg håber, at der vil blive 
holdt åbent for det meste, måske i nogle yderligere afgrænsede områder – og 
forhåbentligt uden for mange regler.  
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 Der blev lagt vægt på, at området ikke vil blive lukket for trafik, men som i dag vil der 
kun være åbent for offentlig trafik på nogle få veje. Adgang til området med bil kan 
formentligt blive begrænset til P-pladser i periferien af området, men dette er ikke 
fastlagt på nuværende tidspunkt. 
Der vil blive taget stilling til den konkrete forvaltning, herunder valg af dyr og hensyn til 
friluftsliv, i de projektforslag, der udarbejdes for naturnationalparken.   
Der afsættes i øvrigt fem millioner kroner til friluftslivet og nye friluftsfaciliteter i den 
nye Naturnationalpark Stråsø. Det er ikke umiddelbart mange penge, men vi kan jo 
håbe, at der kan tilføres yderligere midler til Stråsø projektet.  
Der var generelt en god stemning på mødet og grundlaget for inddragelse af os der 
bruger området, er i hvert fald udtalt. Nu håber vi bare, at projektforslaget kommer til at 
ligne nogenlunde det, som der blev givet udtryk for på mødet. Der skal være plads til 
alle, men med større hensyntagen til ny vild natur og større biodiversitet. 
Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer, er I mere end velkomne til at kontakte mig.  
Vi har stadig inden for kort tid mulighed for at komme med yderligere skriftlige 
tilkendegivelser overfor Naturstyrelsen.  
 
Venlig hilsen   
Kim Bertelsen - Kronhedevej 8 
Mobil: 3063 6884 – E-mail: kb@electricon.dk 

 

 
AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2021 

 

Dato Aktivitet Forening 

Oktober 

Man. 4. Karen Marie og Sørens knægte kl. 19.30 HUIF 

Tirs. 5. Peter Vesth og Kristian Rusbjerg kl. 19.30 Muldbjerg Mølle 

Ons. 6. Hovers piger (+15) kl. 18.30 HUIF 

Tors. 7. Hover Sognekor starter op – kl. 19.30-21.30 på 
Friskolen 

Lone og Birigitte 

Lør. 9. Running dinner kl. 17 Hover-Torsted Friskoles 
støtteforening 

Tirs. 12. Niels Back: Fortæller om sit liv til søs kl. 14.30 Torsted Klub 95 

Tors. 14 Jørgen Hansen, Ringkøbing fortæller ”Den 
vest- og sønderjydske kreditforening” kl. 14 

Hover Pensionistforening 

Fre. 15. Motionsdag Hover-Torsted Friskole 

Tirs. 26. Viktor Hedegaard: Fortæller om Jeppe Aakjær 
kl. 14.30 

Torsted Klub 95 

Man. 25. Puslingeholdet kl. 15.45 HUIF 

Man. 25. Rytmeholdet for 7.kl.-1.g. kl. 17 HUIF 

Tirs. 26. 0.-5.kl. mix hold kl. 16.30 HUIF 

Ons. 27. Sangaften i Kronhede kl. 19 Kronhede Forsamlingshus 

Tors. 28. Mor, far og barn gymnastik kl. 16  HUIF 

Tors. 28. Leif Fabricius, Esbjerg kl. 14 ”Jysk Lune og lune 
jyder” kl. 14 

Hover Pensionistforening 
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