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Hover-Torsted et aktivt lokalsamfund

Historie:
- Hover, sognet ved åen…
Hover sogn har 444 indbyggere.
Hover sogn er beliggende på Skovbjerg bakkeø. Det er et gammelt hedesogn, der er opstået
omkring Hover å. De 75 gravhøje i sognet, vidner om, at der har boet mennesker her i mange tusind
år. Kvindhøjene og Muldbjerghøjene er de mest kendte.
Muldhøje, som er en række gravhøje fra vikingetiden, ligger øst for Muldbjerg. Her er der bl.a.
fundet en høvding fra den ældre bronze alder – iført en klædedragt, som er Europas ældste fund af
den art. Dragten kan i dag ses på Nationalmuseet i København, sammen med en række andre
spændende fund, fra én af sognets mange gravhøje.
I Hover findes der tre landsbybebyggelser: Muldbjerg, Hover by og området ved Hover Kirke.
Hover kirke er med i Danmarks kultur kanon
- Torsted, sognet ved skoven…
Torsted sogn har 409 indbyggere.
Torsted sogn der i dag er smukt beliggende i den vestjyske natur, omgivet af store skove, lå blot for
mindre end 150 år siden, i åbent og barsk natur med sandflugt og langt imellem husene.
Indlandsklitterne som i dag er enestående natur, ligger der som et levn fra fortiden og vidner om
hvordan det engang har været.
I Torsted har man fundet den ældste landsby i Danmark, da der i år 2009 blev udgravet en landsby
der er 250 år ældre end den ældste landsby man tidligere kendte, så der har boet mennesker i
Torsted længe før vores tid. Alfred Kaaes udgravning ”Kongens høj” beviser også, at der har boet
mennesker i området i lang tid.
Torsted, der engang bestod af mange små gårde der hver i sær drev landbrug, består i dag af få men
store gårde og mange små, smukt beliggende nedlagte gårde.
Havde Lærer Trøstrup ikke startet med at plante træer for over 100 år siden, så havde området i dag
set helt anderledes ud.
Den skønneste natur er lige uden for døren, skov og å-løb, med masser af muligheder for fantastiske
naturoplevelser og dyreliv. Den skønne natur indbyder til aktiviteter for alle aldersgrupper.
Hover - Torsted ligger ved Ringkøbing Skjern kommunes nord grænse ind mod Holstebro
kommune. Beboerne i sognene er meget aktive i foreningslivet og de mange projekter, der hele
tiden er i gang. Der er et rigtigt dejlig børnehus, placeret i Hover, som har et godt samarbejde med
Hover-Torsted Friskole, placeret i Torsted.
De ihærdige beboere har selv stået for opførelsen af Hover Fritids – og Kulturcenter, som er det sted
hvor alle kan mødes til forskellige aktiviteter og arrangementer
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Analyse:
I analysedelen har vi set på:
Hvad er mindre godt?
Hvad er både godt og mindre godt?
Hvad er rigtig godt?

Hvad viser vores analyse:
Hvad er mindre godt:
For få offentlige transportmuligheder
Vi mangler cykelstier
Vi mangler byggegrunde, gerne storparceller
Vi mangler ledige nedlagte landbrug
Vi har enkelte forfaldne huse
Vi mangler hyggelige bytorve
Vi mangler indkøbsmuligheder
Vi mangler fodgængerfelt og fartdæmpning
Vi mangler flere tilbud til de unge, udover de gængse sportsgrene
Hvad er både godt og skidt:
Gangstier og seværdigheder mangler synliggørelse
Vi har en god opbakning til dagpleje, børnehus og skole – men de sidste % mangler
Vi har et godt samarbejde mellem de to sogneforeninger – men samarbejdet skal
videreudbygges
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Hvad er rigtig godt:
Vi har en flot natur – rigt dyreliv
Vi har dagpleje – børnehus – friskole - lejrskole
Landsbykirkerne
Hover fritids- og kulturcenter
Lystbækgaard
Hover Kostakademi
Muldbjerg Mølle
Boligforeningshuse (godt for ældre som gerne vil blive)
Vores sommerfest /sportsfest
Vi har mange ildsjæle
Vi har et aktivt foreningsliv
Vi har et godt sammenhold på tværs af aldre
Vi har mange arrangementer med god opbakning
Vi er gode til at tage imod nye tilflyttere
De unge kan lide at være her, og deltage i de forskellige tilbud og aktiviteter
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Befolkningsanalyse:
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På baggrund af analysen og idè-værkstederne, har vi valgt følgende vision for de kommende 5 år:

Vision:
Vi vil være et godt sted at bo – min. 5 % flere indbyggere
Vi har et gæstedagplejehus evt. i forbindelse med børnehuset
Vi har cykelstier fra: Muldbjerg til Lystbækgård – Hover by – friskolen, friskolen – Lystbækgård,
Muldbjerg – Hvingelvej, friskolen – Vinkælder

Vi har et naturcenter i Hoverdal med: badesø - træningspavilloner - mountainbikebane – bålhus –
skovlegeplads – shelters – toiletforhold – jagtridesti

Vi har 10 storparceller i Torsted og 5 i Hover
Vi har lønnet sognetovholder
Vi har erhvershus / iværksætterhus
Vi har et godt sammenhængende stisystem
Optimering af alternativ energiforsyning

Strategi:
For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi.
Vi vil være et godt sted at bo – 5 % flere indbyggere:
Etablering af 15 stor- eller landbrugsparceller
Etablering af arbejdspladser
Fastholdelse af de gode tilbud, som vi har i dag: idrætstilbud, kulturelle tilbud, fælles
arrangementer
Hurtige bredbåndsforbindelser / bedre mobildækning
Samkørselsordning i forbindelse med arbejde, uddannelse og fritid
Mere fleksibel offentlig transport
Branding af Hover-Torsted
Etablere naturcenter i Hoverdal med: badesø - træningspavilloner - mountainbikebane –
bålhus – skovlegeplads – shelters – toiletforhold – jagtridesti. (Søge tilladelser hos skov og
naturstyrelsen og få udpeget et område)
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15 stor- eller landbrugsparceller:
Lokalplan
Aftaler med lodsejere
Gæstedagplejehus (f.eks. i forbindelse med børnehus)
Søge tilladelse hos kommunen
Godt sammenhængende stisystem:
Aftale med lodsejere om nye stier
Stisystemer forbindes,
Seværdigheder på stierne synliggøres,
Pjecer med skrøner, fortælling af de ”gode historier”

Cykelstier:
Lave aftaler med lodsejere
Prioritere etaper
Tunnel under Grønbjergvej
Lønnet sognetovholder:
Skabe et projekt der kan generere penge til løn evt. energiprojekt
Erhvervshus / Iværksætterhus:
Indretning af ledige erhvervsbygninger til nye erhvervsformål (evt. gl. staldbygninger)
Optimering af alternativ energi:
Biogasanlæg – solfangere – etablering af forsøgsprojekter – forskning i hvad landsbyerne
(området) kan gøre for at nedsætte energiforbruget – plus energi hus
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