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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: 
Kasper Lykke Jørgensen (formand) 40627508 
A-Kathrine Ø. Kristensen(næstfm) 40461706 
Sine Grønlund Jørgensen (kasserer) 61543610 
Udvalgsformænd: 
Søren Lyngklip Strøm (fodbold) 22561954 
Maja Kold Lauritzen (gymnastik) 29289061 
Anne Sommer (badminton.) 26236127 
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: 
Carl Ingemann Slyk (formand) 61372120 
Thomas Bondesgaard (næstfm) 40212234 
Michael Gade (kasserer) 61305816 
Kim Berthelsen (sekretær) 30636884 
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 
er åbent tirsdage kl. 9-12 samt ved henvendelse til 
udvalget. Boghuset er åbnet tirsdage 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) 51909740 
Søren Vindelbo (kasserer) 22168501 
Klaus Kristensen  21778968 
Anja Østergaard   24200582 
Benny Thomsen   21934772 
Poul Sørensen   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 (aula.dk) 
 
 
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 
Ekstern kasserer 
Ane Lyremark (sekretær) 22423792 
Katja Ahm 29262516 
Sussi Bondesgaard  23293832 
 
 
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). 

 

mailto:haubjerg@pc.dk
http://www.hover-torsted.dk/
http://www.hover-torsted.dk/
mailto:hoverlokalarkiv@gmail.com
https://hovertorsted-bornehus.aula.dk/
http://www.thøkirkerne.dk/
mailto:post@videbaek-bogtrykkeri.dk
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HP Lange Big Gumbo på Muldbjerg Mølle  
og netværkssamarbejde med Generator 

Mandag den 2. maj 2022 kl. 19.30  

HP lange har været på blues/folk scenen i mere 

end 30 år. Han har modtaget de priser der er på 

den danske blues scene og hans udgivelser har 

været nomineret til et væld af DMA’er – tre har 

taget prisen.  

”I feel fine” fra 2019 har netop modtaget en 

DMA og HP Lange Big Gumbo var desuden 

nomineret til Blues live prisen.  

Gumbo er en fantastisk gryderet fra de 

amerikanske sydstater hvor man udover nogle 

faste ingredienser tilføjer det man har lyst til og 

det man synes passer. Det er netop sådan 

musikken er i Big Gumbo - umiskendeligt blues 

men tilsat cajun og mountain music, fiddle og 

banjo i tilpasse mængder.  

 
Her er videoer med musik fra albummet ”I feel fine”  
I I feel fine https://www.youtube.com/watch?v=4eBTnq7AVVM&ab_channel=hplange1  
Poor Howard https://www.facebook.com/431278544072343/videos/426739331353037  
The Cockoo (DK4 live) https://www.youtube.com/watch?v=V6r6lkZVVes  
 

Blues News DK skrev om HP Lange Big Gumbo “I feel fine”  
”I feel fine er den foreløbige kulmination på den udvikling og genopfindelsesproces, HP 
Lange nu har gennemgået i en årrække. Resultatet er en ærligt talt hamrende god plade, 
fuld af rå energi og spillelyst.”  
 
JK Dam Pedersen trommer - HP Lange guitar, banjo og sang - Dave Stevens bas - Niels 
Bonefaas fiddle og banjo 
 
Blues news Norge skrev ”Vi får det hele, som man sikkert hadde sagt på dansk. Og det 
fungerer. Det fungerer som bare det! Jeg elsker den nye og folkelige stilen til HP Lange 
Big Gumbo, den stemningen og den store livsgleden som gjenspeiles.”  
 
Billetpris er 150,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 
Der er begrænset antal pladser, så bestilling af billetter kan ske hos: 
Lisbeth Krogh tlf. 9734 8069/ 24249707 og Agnethe Stampe tlf. 9734 8022/ 61268022 
eller på mail til: astampe@live.dk 
 
Adresse Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald. 

https://www.youtube.com/watch?v=4eBTnq7AVVM&ab_channel=hplange1
https://www.facebook.com/431278544072343/videos/426739331353037
https://www.youtube.com/watch?v=V6r6lkZVVes
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Muldbjerg traktor træf 

søndag den 15. maj 2022 

 
 

 

Program: 

Kl. 12-13 Traktorerne vises frem på engen ved møllen 

Kl. 13-16 Ringridning  
 

Økonomi: 

Træf og ringridning:  indbetal 50 kr. på Mobile Pay 23 42 34 63 
  senest den 8. maj 
Tarteletter, 2 stk.: 30 kr. 
 
 
 
 

 

✓ Kom med din veteran-traktor (1970 eller ældre): 
vi kårer ældst og flottest 

✓ Deltag i traktor-ringridning: der bliver en klasse 
for veteran-traktorer og en for have-traktorer 

✓ Muldbjerg Mølle tilbyder tarteletter og kaffe/kage 

Vel mødt: Søren Sørensen, Svend Erik Larsen & Bo Lodbjerg 
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 Formandsberetning 2022 
Generalforsamling d. 22. februar i Torsted Sogneforening og Klausie-løbet 

2021 blev et lidt kortere år for sogneforeningen i Torsted end vi tidligere har været 
vant til. På grund af national nedlukning kunne vi først forsvare at afholde 
generalforsamling i maj måned sidste år. På trods af, at Sogneforeningen først kunne 
konstitueres sent sidste år – og endnu en nedlukning, hvor der desværre måtte aflyses 
en del arrangementer – har vi alligevel nået lidt det seneste år.   

Allerede d. 5. maj – som godt nok faldt lidt før sidste års generalforsamling – kom 
Torsted i flere forskellige medier med en flot gestus til tidligere borgere i Torsted og 
omegn. Her blev rejst en mindesten til ære for modstandsbevægelsen i Torsted under 2. 
verdenskrig. Et arrangement, som trods Corona, blev besøgt af de 50 deltagere der var 
tilladt på pladsen og parkeringspladsen ved mejeriet var tæt pakket af folk der kunne 
følge med fra deres biler. Siden da har der ugentligt været besøgende ved stenen, der nu 
står som et flot minde og fællesskab i Torsted på vores gamle forsamlingshusgrund.  

I starten juni måned havde vi lånt Kronhede Forsamlingshus til Borgermøde 
angående det Bålhus der er søgt penge til ved Nordea Foden. Denne aften viste vi, at vi 
med dialog og i fællesskab kan komme langt i Torsted. Vi fik banket et nyt forslag på 
benene som der var bred enighed om og der blev nedsat en arbejdsgruppe der forsat 
arbejder for at realisere et fælles Bålhus, der skal være til gavn for alle borgere i Torsted. 
Måske man endda kan gøre sig forhåbninger om, at bålhuset kan stå klart til 
Sogneforeningens 50-års jubilæum i 2023.  

Af andre arrangementer, der er afholdt i Torsted kan vi også nævne fredagscafeen, 
der det seneste år har været arrangeret for Torsted Sogneforening af familien Harpøth 
med uvurderlig hjælp fra andre lokale. Her har vi mødt både nye og kendte – unge og 
gamle (erfarne) – ansigter og det har været hyggeligt at samles om noget, der er så 
uhøjtideligt. Der er grundlag for meget mere hyggeligt samvær til FredagsCafé i Torsted 
og vi håber meget på at stafetten med at arrangere dette kan gives videre til andre der 
har lyst til at invitere på en kop kaffe eller en øl i Sognehuset i Torsted.  

Der sker flere ting i og omkring Torsted – nogle mere synlige end andre. I efteråret 
havde vi en repræsentant med til projektgruppemøde ang. det nye Naturnationalpark 
Stråsø. Et spændende projekt, som vi glæder os til at høre meget mere om i det 
kommende år.  

Ting vi helst ikke snakker om… Vi har desværre igen været nødt til at aflyse både 
foreningsmøde og borgermøde, der skulle afholdes i forbindelse med en fælles 
udviklingsplan med Hover. Der er dog nedsat et stærkt hold fra både Hover og Torsted til 
at få planlagt nye tiltag, så vi kan få udviklet vores sogne i den ønskede retning. Vi vil 
opfordre alle borgere i både Torsted, Hover og Muldbjerg til at deltage når der det 
kommende år arrangeres fælles arrangementer. 

Vores lokale sommerfest blev også i 2021 aflyst, hvilket i sig selv er ganske frygteligt. 
Desværre står vi i den situation at vi i 2022 mangler nogle til at hjælpe Thijs med at 
arrangere Sommerfesten, hvis den ikke igen skal aflyses. Vi håber der kan støves et par 
stykker op, eller flere, med nogle gode ideer, så vi kan igen kan mødes den anden 
weekend i juni til en øl og lidt god mad.                                           fortsættes….. 
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Projekter der i 2021 er ført ud i livet – og som vi glæder os til at forsætte med i 2022.  
 
Byplakaterne er røget i trykken. Der er tryk tre forskellige plakater, to i A2 og en i A3. 

De tre plakater kan bestilles ved at kontakte undertegnede. De kan afhentes efter aftale 
hos Agnethe og Kadri eller i særlige tilfælde hos Gitte. Der betales direkte til 
Sogneforeningen, hvor man skal huske at mærke med ”plakat” og navn på kunstneren. 
Hver plakat koster 150 kr. Vi skal i det kommende år finde på noget mere med PR af 
plakaterne – forslag/indslag modtages gerne.  

Nye underudvalg – de grønne fingre, der sørger for grønne områder i Torsted. De har 
allerede afholdt to møder og lavet planer for foråret i Torsted. De afholder bl.a. 
affaldsindsamling i april, som de for første gang i 2022 har overtaget fra 
Sogneforeningen.  

Det kommende år glæder vi os til mere normale tilstande i Danmark og mulighed for 
at mødes til hyggelige arrangementer i vores dejlige lokalområde. Vi glæder os til mange 
flere ideer og inputs fra alle i Torsted og vi glæder os til det fællesskab, der opstår af, at 
vi bor i en skøn, lille by som Torsted.  

 

   

Hover Pensionistforening 
 

22. april 2022  kl. 14. Forårskoncert”. 
Musik, fællessang og fortælling ved fhv. 
musikskoleinspektør og organist Kaj Milter, Ringkøbing. 
Efter to aflysninger håber vi, at det lykkes denne gang. 

 
 

SLIP FÅRENE LØS  

Så har vi igen mulighed for at det spændende øjeblik, hvor Tommie (vores fåreavler) 

lukker fårene ud på græs efter længere tids opstaldning.  På dette tidspunkt vil årets 

læmninger være overstået, og lammene er klar til det frie liv i fåreindhegningen.  

Lørdag den  30. april 2022 kl. 10 slippes får og lam løs i indhegningen ved 

Lyngsmosefæstningen, Lyngsmosevej  8,  6971  Spjald. Alle er velkomne til at opleve 

fårenes glæde ved at komme på græs.  

Nyd medbragt kaffe ved shelterlejrpladsen.   

Lyngsmoseforeningen  
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole…  

Marts måned har for mange budt på et glædeligt gensyn til gymnastikopvisninger. 
Efter to år med Corona – og deraf ingen opvisninger, ja så har det været dejligt at 
mærke fællesskabet, suset og glæden ved at bevæge sig – samt at følge 
udviklingen i gymnastikken. Der var så desværre også Corona – og de 
medfølgende restriktioner der gjorde, at det blev helt umuligt for friskolen at lave 
en opvisning i år. Næsten helt frem til vinterferien måtte vi ikke have klasserne 
samlet på tværs af klassetrinnene – men næste år er vi igen helt klar med en 
gymnastikopvisning. Men selvom vi ikke har deltaget i gymnastikopvisningen i år, 
ja så har marts måned budt på forskellige tilbud for vores elever.  

Fredag den 11. marts mødte alle elever ind til det de 
troede, der skulle være en helt almindelig skoledag. 
Men i samarbejde med Klausieløb by night, havde vi 
lavet en aftale om, at de lod deres pile stå i skoven. Så 
fredag den 11. marts blev til en overraskelses-fredag. 
Det var super dejligt at se hvordan eleverne tog godt 
imod udfordringen med, at alle skulle gå 10 km. Der blev 
snakket, hygget, fortalt historier, spist mariekiks – og 
kage da de kom i mål – og ingen gik alene rundt på 
turen. At komme i mål sammen med de sidste, og blive 
mødt af ”…jeg var den 2. der kom i mål” – eller ”…jeg 
troede 10 km var meget mere, og jeg har slet ikke ondt i 

benene eller fødderne” – ja så har vi rykket grænser hos børnene. En super fed 
overraskelses-fredag.  

Fredag den 18. marts var vi inviteret til Staby Efterskole, til en aktivitetsdag, hvor 
deres 10. klasse, der alle tager en lederuddannelse i idræt, kunne bruge vores 
elever til at øve sig på. Igen en super dag, hvor der blev givet max gas både inde 
og ude.  

Fredag den 25. marts fik vi igen et tilbud, vi simpelthen 
ikke kunne sig nej til. DGI’s Verdenshold var kommet to 
uger før hjem, og DGI havde lovet at aktivere 
gymnasterne i de to uger. 
Derfor fik vi muligheden 
for at få besøg af 11 
gymnaster, der ville lave 
aktiviteter med vores 
elever i hallen i Hover. 

Igen en super dag, hvor Verdensholdets 
gymnaster også viste et lille udpluk af, hvad de 
har rejst verden rundt med.  

Resten af marts og starten af april står i skuespillets tegn. Vi skal øve replikker, 
lave kostumer og rekvisitter. Igen en af de ting vi ikke har kunnet de sidste par år 
– så det bliver dejligt igen at skulle på ”de skrå brædder”.             fortsættes….. 
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Lørdag den 23. april skal vores 7. klasse konfirmeres i Hover Kirke. Vi ønsker 
dem alle en super god dag.    

Kommende huske-datoer:  
7. april  Teaterforestilling (generalprøve kl. 10.00)  
23. april Konfirmation i Hover Kirke for vores 7. klasse  
28. april Morgensang i kirken  

 
 

Fauna Striber 

Vil du være med til at give Hovers 

landskaber et skønnere udseende og give 

vildtet bedre levevilkår.  

Har du arealerne som du vil udlægge i 

faunastriber med flotte blomster og vildtfoder-planter, tilbyder Hover Jagt-

forening, igen i år gratis at etablere disse med frø og maskiner hertil. 

Få en gratis flot stribe med f.eks. honningurt, rødkløver, fodervikke, boghvede, 

solsikke, fodermarvkål, cikorie, kællinge-tand, hvidkløver og blodkløver. Striberne 

kan udlægges for 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 i 

enten 3, 6 eller 9 meters bredde. Hover Jagtforening kommer med maskiner til 

etablering af faunastriben og frøene er sponsoreret af Ringkøbing Skjern 

kommune. 
Hvorvidt du ønsker en faunastribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller 

andet, er helt op til dig. Såning sker mellem ultimo april og medio maj 2022. 

Tilmelding: 

Carl Ingemann Slyk tager mod tilmelding inden 15. april 2022. enten pr mobil nr. 

6137 2120 eller mail: cislyk@outlook.dk. Tilmelding vedhæftes markkort med 

tydelig visning af faunastribens ønskede placering.  
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 Tusind tak til Poul Henning Holmgaard  
 
Poul Henning har efter mange år besluttet, at han ikke ønsker at 
sidde i Sogneforeningen i Torsted mere. En meget stor tak skal lyde 
for hans store indsats igennem alle årene.  
Vi glæder os over det fremtidige samarbejde og ønsker ham al held 
og lykke fremover.  
 
Med venlig hilsen  
Torsted Sogneforening  

 
 
Sommerfest i Torsted – AFLYST!  
 
Da det desværre ikke har været muligt at finde nogen, der har lyst til at arrangere 
Sommerfest i Torsted i år ser vi os nødsagede til at aflyse sommerfesten 2022.  
Hvis du skulle have lyst til at hjælpe med at arrangere Sommerfest til næste år kan der 
rettes henvendelse til Thijs Koenraadt.  
  
Med venlig hilsen  
Torsted Sogneforening  

 
 

 

Hilsen fra de grønne fingre  
 
Lørdag d. 30. april afholder vi arbejdsdag i Torsted.  

Vi skal have Torsted sommerklar. 
 

Vi skal for eksempel have sat flagstang op på Præstevej og have ryddet op ved 

mindestenen og Tingstedet.  
 

Vi mødes ved Sognehuset kl. 8.00 til kaffe og rundstykker.  

 
Vi glæder os til at se jer!  
 
Tilmelding til arbejdsdagen d. 11. april til Pernille Harpøth på enten sms 
23962045  eller mail: Pernille_harpoeht@hotmail.com  
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Billedet viser Hover Brugsforenings filial. Huset, der nu er bolig, har Hovervej 111. 
Jørn Bæk Andersen står i forgrunden på trappen. 
I baggrunden ses Ejnar Thomsens hus- cykelhandlen, der nu ser ganske 
anderledes ud. 

Tømrer Møller  
Hover 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481    
 

 

 
Billedet kan også ses på www.arkiv.dk -  Hover Lokalhistoriske Arkiv. 
Her registreres fotos og arkivmateriale fra mere end 500 arkiver i hele Danmark! 

 
 
 
 
 
  

http://www.arkiv.dk/
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Kontingent 2022 
Så er den fælles kontingentoversigt for foreninger i Torsted og Hover for 2022  
klar. Foreningerne har selv valgt at være med og kan til enhver tid trække sig ud 
af det fælles oversigt. Der er også mulighed for, at der kan komme flere med. 
Hvis man ønsker at framelde/tilmelde sig oversigten, så kan man skrive på en 
mail til mirandaogthomas@hotmail.com. 
Det skal understreges, at man ikke behøver at betale til de/den foreninger (som 
man ønsker at støtte) på samme tid. Reglerne for en forening er: at betaler man 
kontingent, så er man stemmeberettiget til generalforsamling året efter. Det vil 
stadig være muligt, at betale kontingent kontant til de forskellige foreningers 
generalforsamlinger. 
Hover-Torsted friskoles støtteforening:  

• Pris: 100 kr. pr. person 

• Indbetales på konto: 7670-1285373 (skriv medlem og navn i 

kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay 8351ZP (husk navn i kommentarfeltet) 

Hover-Torsted børnehus´støtteforening:  

• Pris: minimum 50 kr. pr. person 

• Indbetales på konto: 9629-8980100473 (skriv støtteforening og navn i 

kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay 26299217 (Theresa Nørbygaard). (Skriv 

støtteforening og navn i kommentarfeltet) 

Lyngsmoseforeningen:  

• Pris: 100 kr. pr. person 

• Indbetales på konto: 7670-5491720 eller mobilepay 6432BR (skriv navn i 

kommentarfeltet og send en mail til kasserer@lyngsmose.dk) 

Foreningen Kronhede forsamlingshus: 

• Pris: 150 kr. pr. person/ 200 kr. pr. husstand 

• Indbetales på konto: 7670-7403038 (husk navn i kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay på 20586051 (husk navn i 

kommentarfeltet) 

Torsted sogneforening:  

• Pris: 80 kr. pr. person/ 150 kr. pr. husstand 

• Indbetales på konto: 7650-2373079 (husk navn i kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay på 29732034 (skriv medlem og navn i 

kommentarfeltet)  

Hover sogneforening:  

• Pris: 75 kr. pr. person 

• Indbetales på kontonummer: 9629-8980100554 (skriv medlem og navn i 

kommentarfeltet) 

Kan også betales via mobilepay på 21351344 (Kristoffer) 

(skriv medlem og navn i kommentarfeltet) 

  

mailto:mirandaogthomas@hotmail.com
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Generalforsamlingen i Hover Sogneforening 2022 

 
Formandsberetning fra Hover Sogneforening for 2021 
Endnu et atypisk år, men dog i år har vi i sogneforeningen haft mulighed for at 
afvikle de fleste af vores arrangementer på trods af, at Covid-19 stadig har 
huseret. 
Skulle jeg i det efterfølgende have glemt nogle navne, så beklager jeg på 
forhånd, det er jeg virkelig ked af. Men hjælpen er påskønnet og værdsat. 
 
Arrangementer 
Nytårsgåtur var aflyst. 
 
Vi havde traditionen tro igen i år en lille konkurrence på facebook omkring 
indbyggertal pr. 1/1-21 – som endte på 414 stk. Rigtig mange synes, at det er en 
sjov konkurrence, og vi får mange bud.  
 
Den kommunale sundhedsuge i uge 17 valgte vi at støtte op omkring med en 
familie cykeltur med stor hjælp fra Dorthe Østergaard og en god tur omkring 
Lokkelykke med tak til lodsejere for at give os adgang til området under kyndig 
vejledning fra Ole Stampe. Derudover havde vi en formiddags gåtur i Hoverdal 
med Nelly som guide. Der var dejlig opbakning til både cykeltur og gåtur ved 
Lokkelykke. 
Skattejagt i Kvindelunden i forbindelse med påske til de mindste, det foregik 
online og over flere dage med voksen hjælp. Det virker til, at mange benyttede 
sig af det, og det er dejligt, når man bruger tiden på det.  
Traditionen tro var der affaldsindsamling og tak til dem der hjalp - ikke mindst 
Birgit Wang som koordinator af ruterne.  
Hotdog fredag blev igen med godt vejr rammerne for et godt fremmøde til nem 
aftensmad og socialt samvær. Det er dejligt med Kvindelunden som kulisse til 
dette arrangement, så vi rigtig har mulighed for at være sammen på tværs af 
aldersgrupper. 
Som noget nyt var der et musikalsk arrangement med ”det der dur” i 
Kvindelunden til en medbragt kaffekurv. 
Gåtur i mørket med græskar hoveder, der lyste i mørket arrangeret sammen med 
Torsted. Friskolen havde været søde at hjælpe med udskæringerne på græskar 
hovederne. Mørket og skoven skaber nogle fantastiske rammer denne aften 
ligegyldig vejret. Hvis man ikke har deltaget, så er man virkelig gået glip af noget. 
Det er en super hyggelig aften med gåtur fra p-pladsen ved hundeskoven til 
shelter pladsen hvor der var kaffe, te eller sodavand og kage med uhyggelig 
historie fra Peter Barner og sange fra Inger Kold.  
Juletræstænding og fællesspisning blev også gennemført med 85 deltagende i 
hallen, hvor der var god plads til alle og de mindste af sognets borgere rigtig 
kunne udfolde sig frit i hallen.  
Julebanko blev igen til stor glæde afviklet i forsamlingshuset med super flotte 
præmier. Det er dejligt så mange kommer og bruger en søndag eftermiddag - 
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endnu et arrangement der rigtig er med til at samle sognet på tværs af 
aldersgrupper. 
Shelterpladsen er i 2021 blevet passet af os, og den bliver flittigt brugt. Vi må 
desværre oplyse, at det er ikke alle, der gode til at passe på det og slet ikke tage 
affald med sig fra stedet. Det kan være en stor oprydningsopgave, og det er rigtig 
ærgerligt, at folk mener, at vores natur skal benyttes som skraldespand. 
Derudover en stor tak til Betty Bondesgaard og Flemming Hansen for at sørge for 
stierne er ryddet og opsyn med skoven. 
 
Aktiviteter bag kulissen 
Hjemmeside 
Hjemmesiden er der blevet arbejdet på fra alle foreninger- sogneforeningen 
mangler dog fortsat noget endnu. Men det er ved at se supergodt ud. Grethe 
Madsen mange tak for al din hjælp. Men sidder der en der gerne vil lave noget 
tekst m.m. til hjemmesiden, så den fremstår levende og indbydende, så må man 
endelig melde sig. 
Omdannelseslandsby/Byggegrunde 
Borgermøde omkring omdannelseslandsby online - 60 deltagere kender vi til der 
var på, men hvor mange der sad i de små hjem, er ukendt for os, men vi synes, 
at det fremmøde vi kender, var flot - også selvom vi hellere ville have været i 
hallen. 
Der har været møde med lodsejere omkring bl.a. vejforhold og principper for 
arealerne (bygningshøjder m.m.)  
Status er at vi om lidt gerne skulle modtage den endelig bekræftelse på at det er 
gået igennem. Høringsfasen afslutter den 18. april 2022 og så skulle der ikke 
gerne være kommet nogle bemærkninger, som forhindrer os i at kunne melde 
byggegrunde til salg på de udvalgte og godkendte arealer. Der har været mange 
arealer på tale, men de, der i planen er dem der kunne gives tilladelse til i 
omdannelsesprojektet.  
Dette har også gjort, at vi i ultimo 2021 startede op på at lave en arbejdsgruppe til 
en revidering af udviklingsplanen 
Vand og rabatter 
Der er blevet snakket en del med ”land, vand og by” samt ”vej og park” grundet 
regnvands problematikker, da der kommer store vandmængder, og det som I ved 
giver problemer med vejene og ikke mindst rabatterne, og det bliver der fortsat 
arbejdet på. 
 
Samarbejdsrelationer 
Tak for det gode samarbejde som vi fortsat stadig har med Torsted 
Sogneforening, Lokal Arkivet, Møllen, Forsamlingshuset og Lyngsmose, hvor 
Valter Kristensen fortsat gør et super arbejde med kanoudlejningen for 
sogneforeningen, som er en vigtig indtægtskilde for os og igen i 2021 er den 
blevet flittigt brugt. 
Vi er fortsat en del af VestRum, men der mangler fortsat en ny repræsentant for 
Hover. Det er vigtigt, at vi er en del af denne sammenslutning. Vi er kun en dråbe 
i kommunen holdt op mod Vestrum, hvor vi sammen vil have en bedre mulighed 
for at skabe forandringer og nye tiltag.  
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En stor tak skal lyde til Den grønne bande, som sørger for, at blandt andet 
Kvindelunden ser super dejlig ud. Madpakkehuset bliver benyttet og med glasset 
i vinduerne er der også god læ og med det fine stenmel i stedet for flis, er det 
også nemt at komme rundt med barnevogn og rollator. I 2020 blev den flittigt 
brugt at vuggestuen, og friskolen benyttede den også nogle gange grundet covid-
19. Dejligt at den bliver benyttet og er i folks bevidsthed.  
Som noget nyt skal vi skabe rammer til fælles foreningsmøder, som vi hjælper 
hallen med at skabe rammer til dialog og hvem måske kommer der til at ske nye 
tiltag og skøre idéer. 
 
En revidering af vores udviklingsplan. 
Hvorfor skal vi lave en udviklingsplan? Det skal vi, fordi den skal være et 
arbejdsredskab i sognene, så vi har en plan for fremtiden. Det vil forhåbentlig 
være med til at skabe debat, engagement og samhørighed til vore områder og 
sikre, at der bliver ved med at ske udvikling, forandringer og fastholdelse her. 
Den er også et arbejdsredskab til kommunen herunder landdistriktskonsulenten 
og landdistriktsrådet, som kan bevirke, at vi måske kan komme med i relevante 
projekter på sigt. 
Der er en arbejdsgruppe bestående af Torsted og Hover folk, som arbejder på at 
finde fælles front med at skal lave en revidering af vores nuværende 
udviklingsplan. Det spændende arbejde, der ligger forud med samarbejde på 
kryds og tværs af borgere og foreninger, starter ud den 29. april med et 
borgermøde på Friskolen. Derudover har vi en ungdomsgruppe, der mødes i 
klubben i Torsted, så vi også får den i børnehøjde og Simon Sig på de unge, som 
vi jo gerne vil have retur igen. Men borgermødet skulle gerne give en masse nye 
idéer og evt. fastslå, hvad det er vigtigt vi værner om. 
Forhøjet hastighed gennem byen, der afventer vi fortsat kommer på budgettet til 
at få gjort noget ved det og vi har rykket igen for det ved Ringkøbing-Skjern 
kommune.  
Fodgængerovergang der var forsøgt nedlagt af Ringkøbing-Skjern kommune –  
der er lavet høringssvar, så vi forventer den forbliver. 
Kanohus 
Lyngsmoseforeningen og Sogneforeningens kanoer er blevet husvilde. Men på 
sigt bliver der hus til dem på arealet ved rensningsanlægget, da det skal 
omdannes til pumpestation, hvorefter sogneforeningen vil få adgang til arealet 
forventes i 2023. Efter en del dialog med Forsyningen, Ringkøbing-Skjern 
kommune og Danmarks naturfredningsforening har vi fundet en løsning på 
placering af et hus og vi har fra LAG fået bevilget 40.000 kr. 
Derudover bliver er der fra turistforeningen efterlyst rastepladser til autocampere, 
og der kunne det være en mulighed på denne grund – den skal dog passes af en 
campingplads, så den mulighed bliver der arbejdet videre med. 
 
Bedre mulighed for nedsættelse af kanoner ved p-pladsen ved Tovstrup sø. 
 
Ansøgninger til forskellige projektet og på tværs af foreninger – så sidder der en 
og tænker det er sjovt at lave, så må man endelig melde sig, da Pernille 
Mortensen og Pernille Priess godt kunne bruge hjælp. 
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Til sognet 
2020 med Corona gjorde ondt på mange af os – da alle arrangementer var et 
hårdt slag, da mange pludselig blev udelukket for fællesskaber med andre. Det 
blev også rigtig synligt for os i Sogneforeningen, hvad vores mission i samarbejde 
med f.eks. HUIF, Pensionistforening, Møllen, Lokal arkivet, arbejdsaften på 
friskolen eller børnehuset er med til. Det at styrke sammenholdet og fællesskabet 
blandt sognets borgere var ikke længere en realitet.  
Men vi kan ikke ret meget af det uden medlemmer, da det er medlemskabet der 
er med til at betale for mange af de aktiviteter og opgaver der bliver i løst og som 
det ser ud nu så kan sogneforeningen leve i 8 år – det vil sige til 2030. Miranda 
har lavet en fin oversigt over sognes foreninger så gør endelig brug af det.  
I skal være velkommen til at komme med nye ideer, forslag og tiltag til 
bestyrelsen i sogneforeningen. I kan altid skrive en mail til sogneforeningen, og 
adressen er 
formand@hoversogneforening.dk. 
Husk at sammen kan vi alt – næsten. Men med et godt sammenhold og 
fællesskab, kommer vi langt. Det har vi herude og fortæl andre af gode historier, 
som vi er rige på her ved å og skov. 
 
TAK 
Tak for den fine indstilling, der er sendt til Ringkjøbing Landbobank. Den 
påskønnelse er uundværlig og giver blod på tanden, når man for gud ved hvilken 
gang er med til et møde, hvor man skal kæmpe for vores område eller overbevise 
nogen om, at det er en god idé det vi vil herude. TAK! 
Tak til bestyrelsen for jeres gode samarbejde. I er altid hjælpsomme og springer 
til, hvor I kan. Tak til Ole for altid at tage telefonen og bruge mange timer på 
landevejen til at bearbejde nogle politikere eller andre.  
Tak til alle der giver en hjælpende hånd - både som arbejdsgrupper, underudvalg, 
samarbejdspartnere, hjælpere og deltagere i arrangementer. 
Jeg tør ikke nævne nogle navne, af frygt for at jeg glemmer nogle. Det betyder 
rigtig meget, at der er 
så mange som vil hjælpe til. 
 
Beretning fra Lokal arkivet (underudvalg til sogneforening) 

1. Årets gang fra 1. januar 2021 
a) Arbejder trods corona-lukning 
b) Udvalg på under Sogneforeningen. 3, Andreas vores formand og 

historiker. Han kan det hele.  
c) Nanna Kamp Jensen, slægtsforskning også, sygdom og død. 
d) Heldige at Signe Marie Olesen med fra sommerferien, født i Hover, 

styr på rigtig mange ting, familiesammenhænge osv. 
e) Dagligt arbejde: Vi mødes hver tirsdag formiddag fra kl. 9 – 12. Alle 

avisudklip i spiralalbum med register. Andreas går i dybden med 
mange ting efter eget initiativ og svarer på spørgsmål der kommer 
ind, både mundtligt og skriftligt. Vi modtager jævnligt materiale fra 
sognet. Og tak for det. Det må I gerne blive ved med. Det er jo 
meningen med et lokalarkiv.  

mailto:formand@hoversogneforening.dk
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 f) Signe Marie og Karen Marie registrerer lige for tiden billeder, 
eksempelvis gamle skole- og konfirmandbilleder.  

g) Hver måned sætter vi på skift et billede i Landsbyliv. Det betales af 
sogneforeningen.  

h) Vi er medlemmer af SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver i 
Danmark og hvad vi registrerer og scanner ind kan ses på 
landshjemmesiden Arkiv.dk. 

i) I gangen ved siden af arkivet er der en masse bøger ordnet 
alfabetisk efter forfatternavn. Det kaldes Hover Boghus, som egentlig 
er oprettet af en litteraturgruppe på 7 piger, som kalder sig for Qvest. 
Der er faktisk tale om Hovers mini-bibliotek. Her pr. 1. februar har 
mini-biblioteket eksisteret i 4 år. I det daglige hører Hover Boghus 
under arkivet. Vi sørger for at få bøger på plads og der er åbent i 
boghuset hver tirsdag fra kl. 9 – 20.  

j) MEN, i november sidste år kom der en brandinspektør forbi i 
Børnehuset og fortalte, at mini-biblioteket i gangen, som i 
virkeligheden hører til børnehuset, skulle ryddes fuldstændig for ALT. 
Så var gode råd dyre. Litteraturgruppen på 6 piger, Grethe 
Stevnhoved er jo flyttet, har nu fået en aftale med Hover 
Forsamlingshus. Boghuset må fremover være i lokalet under scenen, 
det gamle boldrum. Rummet er blevet sat i stand og malet og der er 
kommet en ny dør i. Det kommer alt sammen til at koste cirka 9.000 
kr., som arkivudvalget, det vil sige Andreas, Signe Marie og mig selv 
har besluttet, at vi ”låner” det beløb ud til boghuset. Ligesom vi også 
fremover vil sørge for at boghuset er åbent tirsdage fra kl. 9 – 20. Og 
så er der jo også en sparekassefond, som vi naturligvis søger penge 
fra. 

k) Til slut vil jeg gerne lave reklame for det nye boghus: Fremover vil 
man kunne køre helt ned til boghuset i sin bil og parkere udenfor 
uden at skulle gå gennem 2 låger og ned ad en trappe. Der er 
masser af gode, tidsaktuelle bøger i boghuset. Stadig efter 
princippet: Kom med en bog og tag en anden med hjem, eller endnu 
bedre: Kom og lån en stabel bøger, læs dem og sæt dem tilbage i 
boghuset. 

 
 
 

Bestyrelsen efter konstituering:  
Formand: Pernille Priess 
Næstformand: Ole Stampe 
Kasserer: Kristoffer Ø. Kristensen 
Sekretær: Miranda Andersen 
Bestyrelsesmedlem og Bandeleder: Berit Pilgård 
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Hover Boghus 
Vi åbner snart i nye lokaler. Vores nye placering bliver under 
scenen i forsamlingshuset (det gamle boldrum). Rummet er blevet 
malet og der er kommet ny dør i. Fremover vil man kunne køre 
helt ned til boghuset i sin bil og parkere udenfor. Der er masser af 

gode, tidsaktuelle bøger i boghuset (for eksempel Hanne Vibeke Holst og Tom 
Buk-Swienty, Henning Mankell og Jussi Adler-Olsen. Og mange andre 
klassikere). Og så er der også rigtig mange BØRNEBØGER! Alt sammen delt op 
alfabetisk efter forfatter-efternavn. Stadig efter princippet: Kom med en bog og 
tag en anden med hjem, eller endnu bedre: Kom og lån en stabel bøger, læs dem 
og sæt dem tilbage i boghuset. Ingen lånefrist og ingen bøder! 
Der vil være åben hver tirsdag fra kl. 9-20. 
Når vi er på plads, det bliver nok lidt hen i april, så laver vi en offentlig 
åbning/indvielse af stedet. 
 
Med venlig hilsen  
Hover Lokalarkiv  og  QVest (litteraturgruppe) 
 
 

Den grønne bande 
 
Den grønne bande er sluppet løs igen 
Grøn Bande starter torsdag den 7/4 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 
 
 
 

Så er det igen tid til affaldsindsamling i Hover og Muldbjerg.  
Det foregår tirsdag d. 19 april kl. 17.00. Vi mødes ved Hover fritids- og 
kulturcenter. Bagefter vil Hover sogneforening være vært med en sandwich og 
noget at drikke.  
Så kom og få lidt gratis motion og samtidig gøre en god gerning, så det ser pænt 
ud til de kommende konfirmationer i sognet. 
 
Med venlig hilsen  
Birgit Wang Nielsen og Hover 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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Sigurd Barrett fortæller om naturvidenskab - 

Koncerten 

I december måtte vi aflyse koncerten ”Syng julen ind med Sigurd”.  Nu har vi en 

ny aftale om en koncert med Sigurd Barrett. Det bliver  

den 10. maj 2022 kl. 19 - 20 i Hover Kirke. 

Der er gratis adgang og alle er velkomne - store som små.  Der er plads til ca. 150 

personer i Hover Kirke.  For at sikre, at ingen går forgæves, skal I tilmelde jer til 

Kirstine Fjordside, Ølstrup, tlf. 40206803, Inge-Dorthe Kaasgaard, Torsted, tlf. 

21843547 eller Vagn Gravesen, Hover, tlf. 21643297 – ved SMS angives navn og 

antal børn/voksne. 

Menighedsrådene i Hover-Torsted-Ølstrup Pastorat 

Sigurd Barrett udgav i oktober 
2021 bogen ”Sigurd fortæller 
om naturvidenskab”, som har 
ligget på bestsellerlisten lige 
siden og som nu er nomineret 
til Årets Børnebog. På baggrund 
af bogen har Sigurd i 
samarbejde med guitaristen og 
komponisten Eskild Dohn lavet 
en fortællekoncert for hele 
familien. Hvad var Big Bang? 
Hvor mange planeter er der i 
Solsystemet? Hvordan opstod 
det første liv? Hvorfor falder 
ting ned, hvis vi giver slip? Og 
hvordan kan vi lære at passe 
bedre på vores jord? Her i 
Naturvidenskabsåret 2022 er 
der stort fokus på disse emner, 
og til projektet har Sigurd og 
Eskild skrevet 17 iørefaldende 
sange, som man kan synge med på, mens man bliver guidet gennem 
naturvidenskabens utrolige historie, med sjov og læring for hele familien. 

 



 
  

20 

 
 
 

 



 
  

21 

 

 

 

Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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 Tilhørende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 
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Kroneklub 2021 
 
Serie 5/4 fik skudt 42 mål. Serie 6 skød 21 mål og Serie 2/1 damer skød 61 mål.  

HUIF har besluttet at der vil være en minimumsgrænse på plus / minus 10 kr. 
- som ikke vil blive udbetalt eller opkrævet.  
 
Man kan overføre via MobilePay til 30551782 - husk at skriv kroneklub og 
navn i tekstbesked, eller overføre til konto Reg. nr. 9587 konto nr. 
0725196458 

 
Til jer, der skal have penge;  
jeg besøger jer ved lejlighed. Hvis ikke inden, så til sportsfesten 2022.  
 
Tillykke til alle vindere og tak for jeres støtte til HUIF. 
  
Hvis man ønsker at ændre sin støtte i forhold til 2022, så 
ring eller SMS til  
Grete på 30551782. Tak.  
 
Hilsen HUIF og Grete.  
 
 
 

Lod nummer   Præmier Resultat Resultat 

Serie 
5 

Serie 
6  

Serie 
2/1 Navn 

Alle 
hold 

1. 
kvt. 

2. 
kvt 

3. 
kvt. 

4. 
kvt   Skyldig Tilgode 

                        

1 2   
Birgitte H. 
Andersen 63 100       -37   37 

3 4 20 Villy Iversen 119       50 69 -69   

5 6   Ove Mikkelsen 63     50   13 -13   

7 8   Kristian Mikkelsen 63   50   50 -37   37 

9 10   Jens Chr. Jensen 63         63 -63   

11 12 13 
Thomas Kjær 
Jensen 119         119 -119   

14 15 16 
Thomas 
Bondesgaard 119 100       19 -19   

17 18   Poul Jørgensen 63         63 -63   

19 21   Mehli N. Nielsen 63         63 -63   

22 24   Bo Bech Jensen 63       100 -37   37 

23     Søren Vindelbo 42   100 50   -108   108 

25 26   Henning Iversen 63         63 -63   

27     Anders Krogh 42 50       -8     

28 30   Søren Sørensen 63         63 -63   

31 32   
Klaus Ø. 
Kristensen 63       100 -37   37 

33     Mogens Kristensen 42         42 -42   

34     Dorthe Kristensen 42         42 -42   

35 37   Niels Erik Sig 63     100   -37   37 

38     Karin Kristensen 42         42 -42   

39 41   Hans Østergaard 63   50     13 -13   

    40 
Anne Marie D 
Kristensen 56 50       6     

42 44   Asta Mikkelsen 63       100 -37   37 

45 46   Rudy Mikkelsen 63         63 -63   
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47 49 48 Nanna Jensen 119         119 -119   

51 54 50 Anita Mikkelsen 119 100       19 -19   

52   53 Søren Strøm 98     100 50 -52   52 

  57   Jens Fjordside 21         21 -21   

58 60   

Hans Jørgen 

Hansen 63   100     -37   37 

61     Lars Jørgensen 42         42 -42   

    62 
Anita Katrine 
Østergaard 56     50   6     

65 67   Villy Østergaard 63 100       -37   37 

68 70   Eskild Sig 63         63 -63   

71 73   Kirsten Bjerg 63       50 13 -13   

75     Flemming Toft    42         42 -42   

80 81   
Karen Marie 
Simonsen 63   100     -37   37 

82 83   Jørn Jensen 63         63 -63   

84 86   Lars Jensen 63     100   -37   37 

87     Erna Birch 42       100 -58   58 

88 90   
Jens Jørgen 
Olesen 63         63 -63   

91 92   Leo Olesen 63         63 -63   

93     Jens Møller  42         42 -42   

98 100   Tommy Andersen 63         63 -63   

101 103   Vagn Østergaard 63   50     13 -13   

104 106 105 Aksel Madsen 119         119 -119   

107 109 108 Mogens Andersen 119         119 -119   

110     Inge K. Olesen 42         42 -42   

111     Claus Jensen 42 50       -8     

112   113 Uffe Haubjerg 98     100   -2     

115 117   Ivan Thesbjerg 63         63 -63   

118 119   Kristian Haubjerg 63         63 -63   

120 122   
Hans Peter 
Sørensen 63         63 -63   

123 125   Henning F. Nielsen 63   100     -37   37 

126     Inger Kold 42       100 -58   58 

127 128   Egon Møller 63 100       -37   37 

129 131 130 Leif Mikkelsen 119         119 -119   

133 135   Mariann Kristensen 63         63 -63   

  138 137 Mette Haubjerg 77   50   50 -23   23 

139 140   Henry Haubjerg 63         63 -63   

141 142 143 Erik Sønderskov 119         119 -119   

144 145   Inge A. Jacobsen 63     50   13 -13   

146 148   Ebbe Kirkegaard 63         63 -63   

149 150   Flemming Hansen 63 100       -37   37 

151 153   Henny Larsen 63         63 -63   

154 155   Børge Skytte 63     100   -37   37 

157 159   Pia Jespersen 63   100     -37   37 

161 163   Valter Kristensen 63         63 -63   

164 165   Rasmus Jørgensen 63     50   13 -13   

166 167   Kim Bertelsen 63         63 -63   

168 169   
Jens Dam 
Mortensen 63 50 50     -37   37 

170 171   Pernille Mortensen 63         63 -63   

173 175 174 Lene L. Andersen 119     100   19 -19   

177 179 178 Niels Østergaard 119       100 19 -19   

180 181 182 Kirsten Brodersen 119 50       69 -69   

  184   Jørgen Jensen 21     50   -29   29 

185 186   Charlotte Kamp 63         63 -63   

187 188   Klaus Hansen 63   100     -37   37 

189     Bjarne Kristensen 42 50       -8     

190 191 192 Michael Møller 119       50 69 -69   

    199 Elena  56   50     6     

Kontrol                 

I alt        5411 900 900 900 900 1.811 -2.776 957 
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Ældreudflugt til Mors 
 
Efter 2 års pause pga. Corona, indbyder menighedsrådene igen 
til udflugt for sognenes ældre. 
 
Datoen er torsdag 2. juni og turen går denne gang til Mors, hvor 
vi skal besøge valgmenighedens kirke og høre om de 
grundtvigske vækkelser på Mors i forrige århundrede. 
 
Det er en dagstur og den foregår i bus. Undervejs er der frokost ved Sallingsund 
og kaffe i valgmenighedens konfirmandstue. Vi håber også på et besøg i det 
ottekantede forsamlingshus. 
 
Vi er hjemme sidst på eftermiddagen. 
 
Nærmere info senere! 
 
Hilsen menighedsrådene i Torsted-Hover-Ølstrup 

FredagsCafé i Torsted afholdes 

den sidste fredag i måneden 

resten af 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eneste undtagelse er april, hvor cafeen afholdes 

allerede d. 22. april 

 

FredagsCafeen er et medlemsarrangement, for 

alle medlemmer af Torsted Sogneforening. 

Du kan tilmelde dig til cafeen. 
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Motion i Torsted 2022 
Motion i Torsted er startet igen! 

 
I år tager vi på cykeltur hver tirsdag og gåtur hver torsdag. 

 
Mødetid kl. 18.30 

Mødested: Torsted Sognehus, Torstedvej 52, 6980 Tim. 
 

Cykelturen er ca. 15-30 km lang. 
Gåturen er ca. 4-7 km lang. 

 
Vi glæder os til at se jer. 

 
Med venlig hilsen 

Klausie-løbs udvalget 
 

 
 
 

Sankthans 2022 på Tingstedet i Torsted 
 
Igen i år inviterer Torsted Sogneforening til Sankthans med båltænding og 
fællesspisning på Tingstedet i Torsted.  
 
Arrangementet finder sted sankthansaften, d. 23. juni.  
 

Der vil være mulighed for at tilberede medbragt mad 
på grill fra kl. 18.00 med efterfølgende hyggelig 
fællesspisning.  
 
Båltænding kl. 20.00  
 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften i traditionernes tegn.  
 

Med venlig hilsen 
Torsted Sogneforening 
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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. 3. juni 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. 

1. juni. 

 

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

 

Lidt af hvert fra Torsted Sogneforening:  
 
Har du fået ny nabo?  
Vores nye velkomstambassadører vil gerne høre fra dig, hvis du har fået ny nabo!  
Velkomstambassadørerne kommer forbi med en lille hilsen og et stort velkommen til, så 
hold os gerne orienterede.  
Kontakt Katja på telefon, hvis du eller din nabo ikke får besøg.  
Med venlig hilsen 
Torsted Sogneforening  

 
Husk at du altid er velkommen med gode ideer eller tiltag ved 
Torsted Sogneforening eller et af vores underudvalg.  
 
Har du billeder fra Torsted Sogn som du ønsker at dele, kan disse 
deles med Lokalhistorisk Arkiv ved Torben Thomsen eller Agner Andersen. 

 
Har du gode ideer til motion i Torsted kan du rette henvendelse til 
Klausie-løbs udvalget. Her kan du også komme med forslag og gode ideer 
til Klausie-løbets sommerløb eller natløb.  
Hvis du er god til planter eller træer er de grønne fingre altid 
interesserede i at høre fra dig.  
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2022 

 

Dato Aktivitet Forening 

Mandage Mandagstræning ”drop in” kl. 19.15 (april/maj) HUIF 

Tirsdage Cykeltur – mødetid kl. 18.30 Torsted Sogneforening 

Torsdage Gåtur – mødetid kl. 18.30 Torsted Sogneforening 

Torsdage Løbeklub kl. 17.30 – indtil 11. juni Klausie-løbet 

Sidste 
fredag i 
måneden 

Fredagscafe (april dog 22. april) Torsted Sogneforening 

Søndage Løbeklub kl. 8 – indtil 11. juni Klausie-løbet 

April 

Man. 4. Mandagstræning kl. 19.15 – ”drop in” HUIF 

Tirs. 5. Vingaard kl. 19.30 Muldbjerg Mølle 

Tors. 7. Forældreaften kl. 19-21 Hover-Torsted Børnehus 

Tors. 7. Teaterforestilling (generalprøve kl. 10) Hover-Torsted Friskole 

Tirs. 19. Affaldsindsamling kl. 17 Hover Sogneforening 

Fre. 22. Forårskoncert kl. 14 med Kaj Milter Hover 
Pensionistforening 

Lør. 23. Konfirmation i Hover Kirke   

Tirs. 26. Træningsskydning i Ulfborg kl. 18-21 Hover Jagtforening 

Tors. 28. Morgensang i kirken Hover-Torsted Friskole 

Fre. 29. Borgermøde kl. 17 Hover-Torsted Friskole 

Lør. 30. Arbejdsdag kl. 8 De grønne fingre og 
Torsted Sogneforening 

Maj 

Man. 2. HP Lange Big Gumbo kl. 19.30 (sam. med 
Generator) 

Muldbjerg Mølle 

Tirs. 10. Sigurd fortæller om naturvidenskab kl. 19-20 i 
Hover Kirke 

Menighedsrådene i 
Hover-Torsted-Ølstrup 
Pastorat 

Tors. 12. Træningsskydning i Ulfborg kl. 18-21 Hover Jagtforening 

Søn. 15. Traktortræk kl. 12 Muldbjerg Mølle 

Man. 16. Bukketræk kl. 8 i maskinhuset Hjelm Hover Jagtforening 

Tirs. 31. Antonius Band kl. 19.30  

Juni 

Tors. 2. Flugtskydning i Hee  Hover Jagtforening 

Tors. 2.  Ældreudflugt til Mors Menighedsrådene i 
Torsted-Hover-Ølstrup 

Fre. 3. Pizza-hygge i Ungdomsklubben kl. 17.30 Torsted Sogneforening 

Tirs. 9. Arbejdsaften kl. 17 Hover-Torsted Børnehus 

Lør. 18. Torskefisketur kl. 6.30 Hover Jagtforening 

Tors. 23. Sankthans på Tingstedet kl. 18 Torsted Sogneforening 

 

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

 

 


