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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
Poul Krogh Jørgensen
22355455
Erling Mikkelsen
97143939
Mehli Nygaard Nielsen
23844400
Esben Midtiby (webmaster)
30680668
Valter V. Kristensen (kanoudlejning) 40206734

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
Ivan T. Thesbjerg
Ove K. Mikkelsen

61277613
21868280
20583498

Hover Fritids- og Kulturcenter
Flemming Toft (formand)
Danni D. Madsen (næstformand)
Anna Bruun Olesen (kasserer)
Kirsten Brodersen (udlejning)
Rie Mikkelsen (sekretær)

24277808
29653293
51246765
22438290
29820189

Hover Pensionistforening
Karen Marie Simonsen (formand)
Agnethe Stampe (næstform.)
Gunhild Agergaard (kasserer)
Bodil Sig
Lisbeth Krogh

53285910
97348022
40206899
97348149
97348069

Hover Jagtforening:
Carl Ingemann Slyk (formand)
Thomas Bondesgaard (næstfm)
Michael Gade (kasserer)
Kim Berthelsen (sekretær)
Jørgen B. Jensen (skydeudv.)

61372120
40212234
61305816
30636884
23279681

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
Lisbeth Krogh
Marie Hansen
Andreas Stampe
Hans Østergaard

20129174
97348069
97348040
97348022
97348181

Hover Sparekasses Fond
Niels Østergaard, formand
Elena Hedegaard, næstformand
Carl Ingemann Slyk, sekretær
Kristian Haubjerg, kasserer
Leif Mikkelsen
Kasper Stampe Knudsen

40112610
51909740
61372120
40958085
40111963
61271990

Hover-Torsted Friskole (tlf. 97333050):
bestyrelsen@htfri.dk
Helle Andreasen (formand)
21902690
Elena Jensen (næstformand)
51909740
Thomas H. Kristensen (kasserer)
30913826
Klaus Kristensen
21778968
Anja Østergaard
24200582
Benny Thomsen
21934772
Rasmus T. Andersen
40412132

Friskolens Støtteforening
Mette Strøm (formand)
Erik Sønderskov (næstformand)
Mogens Kristensen
Doris Thesbjerg (sekr.)
Marianne Bertelsen
Peder Nielsen
Poul Sørensen (repr. skolen)
Hover-Torsted Børnehus
Hover - Torsted Børnehus (aula.dk)
Camilla Tarpgaard (formand)
Karina Harpøth Thomsen (næstfm)
Camilla Dalgaard Madsen (sekretær)
Ulrik Sig (praktisk)
Lasse Pedersen (kasserer)
Conny Stampmøll Degryrr (leder)
Trine Rejkjær (med.repr.)

21476111
51530914
97321681
41405862
22567754
30518576
28454670
99743210
21780789
30132687
60149155
22573424
20804704
24615667
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

Hover-Torsted Menighedsråd:
Vagn Graversen
(formand og kontaktperson)
21643297
Sonja Holmgaard
(næstfm/ kirkeværge Torsted)
97333208
Hanne N. Bruhn (kasserer)
22111993
Trine Østergaard (kirkeværge Hover) 20634189
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
Berit Kiilerich (formand)
Ingrid Kobberø (sekretær)
Else K. Mouritsen (kasserer)
Clara Elisabeth Dalsgaard
Ellen Toft Kiilerich
Videbæk Ugeavis:
Astrid Vestergaard
post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Thorsted Jagtforening
Jan Harpøth (formand)
Bjarne Krogshede
Jørgen Falk (kasserer)
Per Pedersen

21232984
23335231

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

97333303
Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og
trykkes i 440 eksemplarer.
Tryk: Hee Offset

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

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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______________________________________________
Nyt fra Hover Sogneforening

Så er der Hotdog-fredag igen.
Så er det igen tid til vores årlige og hyggelige
hotdog-fredag i Kvindelunden. Det kommer til
at foregå fredag d. 8/7-21. Sogneforeningen
starter serveringen af pølser og drikkevarer
fra kl. 17.30.
Pølser og drikkevarer kan købes for en samlet spotpris af 30 kr.
Så tag hele familien og naboen med til en hyggelig aften i Kvindelunden.

BARFODSGANG
Sommerkonkurrence i Kvindelunden fredag d. 24. juni – torsdag d. 30. juni.
I år laver vi en lille konkurrence som både børn og voksne kan deltage i.
-

Smid skoene og strømperne og gå rundt i hele
Kvindelunden
Skriv ned hvor mange forskellige underlag, du kan
gå på
Husk navn, telefonnummer og alder/voksen
Læg sedlen i kassen i madpakkehuset (papir og
blyant findes der)
Alle deltagere med mindst 10 svar er med i en lodtrækning
Der er udtrækkes en præmie til et barn og en voksen

Gruppen DEDADUR kommer og spiller under åben himmel
søndag d 10 juli kl. 14.00.
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
(fortsætter på næste side)
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DEDADUR

Udlejning af kanoer
Hover sogneforening og Lyngsmoseforeningen udlejer kanoer. En kano koster
150 kr. pr. dag. Vi har i alt 10 kanoer og 2 trailere, så der er rig mulighed for at få
en tur. Der er redningsveste i både store og små størrelser, som er inkluderet i
prisen. Man sørger selv for at hente og bringe kanoerne. De er lette at flytte, da
de står på trailerne.
Hvis dette har interesse, så ring til Valter på 40206734. SMS og mail-beskeder
besvares ikke.
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole…
Sommerferien står for døren – og en af de sange vi nok skal synge et par
gange i den kommende uge, er Ferie-sangen. Mange, også tidligere
friskoleelever, tror jeg kan huske stemningen, når der synges ”En og en er
tre, og jorden den er flad, Gorm den Gamle var smed i Hobro….”
Hele friskolen er netop kommet hjem efter 4 dages lejr i Beder syd for
Århus. 4 fantastiske dage med vores dejlige
elever, 4 dage med god stemning og godt
humør, 4 dage med mange aktiviteter – og
museumsbesøg, 4 dage med benyttelse af det
offentlige transportsystem (tog, letbane og
bus), 4 dage hvor fællesskabet stod i
højsædet. Det er simpelthen en fornøjelse at
være på tur med vores elever. Vi boede på
den gamle Gartneri skole i Beder under meget
fine forhold. Alle var indlogeret på 3-4
personers værelser, vi gik i spisesalen når vi
skulle have morgenmad, smøre madpakker og spise aftensmad. Der var
multibane, hvor der bl.a. kunne spilles fodbold og en gymnastiksal hvor
der blev spillet badminton. Derudover var der fællesrum i husene, hvor
der kunne hygges, snakkes og spilles spil.
Vi fik alle oplevet Århus Domkirke, AROS og Moesgaard. Mens de yngste
var i Den Gamle By, var 7. og 8. klasse på rundtur i Århus med
Povertywalk (Århus set fra en hjemløs/misbrugers vinkel). Torsdag aften
var 2.-8. klasse på Moesgaard igen for at se Det Kongelige Teaters
forestilling – Hobbitten. Imens hyggede 0.-1. klasse sig ”hjemme” med
bål, snobrød og hygge.
For alles vedkommende er det 4 intense dage at være på lejr. Vi er
omkring hinanden hele tiden, vi får ikke sovet det vi skal, og er trætte når
vi kommer hjem. Men det er det hele værd. At se hvordan fællesskabet
blomstrer hos vores elever på tværs af klasser, alder og køn, det er
simpelthen fantastisk. Selvfølgelig er der nogen der savner dem
derhjemme – men det er helt naturligt. Vi snakker stille og roligt om det –
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og at se sejren hos børnene, da de fredag ankom til Ulfborg station – ja
det er det hele værd. Alle har fået rykket nogle grænser. Vi glæder os
allerede til næste års lejr, hvor den kommer til at stå på telte, mad over
bål og lejraktiviteter.
Inden vi tog på lejr, brugte vi et par timer på at flytte møbler! Lærer og
bestyrelse har haft en eftermiddag sammen, hvor der blev kigget
nærmere på vores lokaler. Kan de bruges til andet end det de bliver brugt
til i dag? Der kom mange fine ideer frem – og alt kan slet ikke laves på et
år. Vi har i flere år savnet at have et mødelokale. Det kommer der nu,
samtidig med at lærerne får bedre plads til deres forberedelse.
Til august bliver Hover-Torsted Friskole 30 år. Det vil vi markere lidt ved
vores 1. skoledag den 10. august. Men sæt allerede nu gerne et kryds i
kalenderen lørdag den 10. september, hvor vil vi fejre vores 30-års
fødselsdag med bl.a. et høstmarked.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer
Kommende huske-datoer:
10. august – 1. skoledag (8.15 – 12.30)
10. september – Høstmarked og 30-års jubilæum på Hover-Torsted
Friskole

HUIF’s indendørsaktiviteter i den kommende sæson
Til september starter HUIFs indendørssæson for voksne, og vi er ved at
’springe’ af spænding!

Badminton - Baneudlejning
Book en bane med dit team, og giv hinanden kamp til stregen. At booke en
bane er efter ”først-til-mølle” princippet. Der er også mulighed for at
tilmelde sig turneringer.
Fortsætter…..
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Træningstidspunkt: Tirsdag fra 19.00 – 20.00 eller tirsdag fra 20.00 – 21.00.
Ved stor efterspørgsel kan der findes flere tider.
sæson opstart: Uge 36
Har du spørgsmål? Eller ønsker du at booke en bane?
Kontakt Anne Sommer Thomsen på 26 23 61 27

NYT: Onsdagstræning med Nina
Kan du lide sved på panden, god musik og ømme ben – så er
onsdagstræning holdet for dig!
Holdet er todelt, så vi tilgodeser så mange som muligt. Første del består af
fysisk træning, hvor vi gennem yoga, pilates og fitness kommer igennem
hele kroppen. Anden del består af gymnastik og dans. I løbet af sæsonen
arrangerer vi kaffe aftenener, så vi også får tid til det sociale og hygge os.
Alle er velkomne!
Træningstidspunkt: Onsdag 19.00 – 20.30, hvor det er muligt at gå efter
første del eller blive hængende.
Opstart: Uge 36, hvoraf de tre første træninger er prøvegange
Kan du ikke være med fra sæsonstart evt. pga. fodboldsæsonen, og ønsker
en prøvetræning? Frygt ej!
Kontakt Maja Kold på 29289061, så finder vi en løsning.

Karen Marie og Sørens Knægte
Her er plads til alle Herrer! også til dig, der døjer med lidt hist og her. Et
hold hvor vi holder godt gang i kroppen gennem god grundtræning. Her har
vi fokus på sved og god stemning.
Træningstidspunkt: Mandag 19:30 – 21:00
Opstart: Uge 40
Er du i tvivl om det er noget for dig? Kom til holdets første tre træninger:
Dette er nemlig prøvegange

M.v.h
Badmintonformand, Anne Sommer Thomsen
Og Gymnastikformand, Maja Kold Lauritzen
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Tak for en god weekend
Fra aflyst sommerfest i Torsted til en god weekend med godt humør
og dejligt selskab!
Fredag aften blev der spillet fodbold.
Grønbjerg stillede med to hold og Torsted med et enkelt. Det blev til
et par gode timer med fodbold – vinderen taler vi ikke om, det
handler jo bare om at være med. Efterfølgende kunne store som
små boltre sig på banen i fri leg og der blev budt på landskamp i
teltet med dertilhørende øl og pølser.
Traditionen tro blev det til en rafleturnering med flere gode og
spændende kampe. Hermed et stort tillykke med sejren til Dan
Jensen.
Lørdag var der dækket op til fællesspisning i teltet, hvor 69 glade
mennesker kunne nyde stegt flæsk med persillesovs og
rabarbertærte til dessert. Lørdag bød også på fælles leg, fodbold,
hoppeborg og bordfodbold.
Der skal lyde en stor TAK til alle der hjalp med at sætte telt op og
tage det ned, til alle der hjalp med borddækning til lørdagens fest
og oprydning om søndag samt til alle der deltog i årets mini
sommerfest. Vi håber på endnu en god fest næste år.
Tak for en god weekend.
De bedste hilsner
Thijs og Sonja
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Hover Pensionistforening
Torsdag 18. august 2022.
Udflugt til Vedersø Præstegård og Flamingo Naturpark Skalstrupvej 10 B, 7570
Vemb.
Vi starter fra Kulturhuset kl. 10.00 og kører til Vedersø Præstegård, hvor vi
drikker formiddagskaffe.
Bestyrelsen sørger for kaffe og rundstykker.
Kl. 11.00 er der åbent til præstegården, som beses.
Derefter kører vi til Flamingo Naturpark, her spiser vi den medbragte madpakke.
Bestyrelsen sørger for drikkevarer og kaffe samt kage til eftermiddagskaffen.
Bestyrelsen lægger biler til.
Turen koster 100 kr. pr. pers.
Det eneste, I skal huske, er en madpakke til frokost.
Tilmelding senest 14. aug. til Karen Marie tlf. 53285910 el. mail:
hojrup@gmail.com
22.sept. 2022 kl. 14.
inviteres til den årlige ”høstfest”,der i år bliver holdt hos Gunhild Agergaard,
Skærmbjerg nr. 30.

Alle er velkommen til begge arrangementer, også ikke-medlemmer.
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Musik i Muldbjerg Mølle
Fredag den 9. september 2022
kl. 19.00-ca. 23.00 Picnic med Wånsda
Et band fra Vestjylland som er vilde
med at spille irsk, skotsk, amerikansk
og dansk folkemusik. Spilleglæden
lyser ud af de 4 medlemmer af bandet, når de er på scenen.
Der er ingen tvivl om, at når de spiller, så får du lyst til at synge og klappe
med, til tider er der ligefrem folk
der danser.
Bandets frontfigur er Svend Erik
Larsen. Han har spillet utroligt mange steder med bands som Shamrock,
A´Conto, Folk Friends og også som
solist. Olf Mogensen er også en rutineret herre, han har spillet med
Kviksand, The Gravediggers og Barkflis.
Lyder Horsted har i mange år spillet med i det nu opløste band Manda´ Awten, og han var også med i
A´Conto.
Dorthe Kold har den fornøjelse at spille sammen med de tre garvede herrer. Publikum
kan se frem til sange som: Whisky in the jar, The night they drowe old Dixie down,
Jolene, Jeg er ikke som de andre, Munken fra Børglum, Fly Away, og mange flere...
Svend Erik Larsen, vokal, guitar, mundharpe og måske Bodhran Olf Holm Mogensen,
vokal, bozouki og guitar. Lyder Horsted, vokal og bas, samt ikke mindst den dejlige
Dorthe Kold, vokal og percussian.
Tag en dejlig picnickurv med på Møllen og del den gerne med gode venner. Møllen skal
nok sørge for, at der er drikkevarer af enhver art til køb i baren.
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.
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Tømrer Møller
Hover

Mobilnr. 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!

Lovis og Ronja Røverdatter, alias Inge Dorthe Kaasgaard
og Merethe Krogh (fredag den 3. marts 1995)
Juli måned:
Boghuset er åbent hver tirsdag fra 9 - 20.
Lokalarkivet er lukket (holder sommerferie).
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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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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2022
Dato
Tirsdage
Torsdage
Tirsdage i
juli
Sidste
fredag i md
Tors. 23.
Fre. 24.
Fre. 8.
Søn. 10.
10.
Lør. 13.
Tors. 18.
18.-20
Man. 22.
Fre. 26.
Tirs. 5.
Ons. 6.
Fre. 9.
Lør. 10.

Aktivitet
Cykeltur – mødetid kl. 18.30
Gåtur – mødetid kl. 18.30
Boghuset er åbnet fr akl. 9-20

Forening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Hover Lokalhistorisk
Arkvi
Torsted Sogneforening

Fredagscafe
Juni
Sankthans på Tingstedet kl. 18
Sommerkonkurrence i Kvindelunden starter
Juli
Hotdog-fredag kl. 17.30
Dedadur spiller i Kvindelunden kl. 14
August
1. skoledag (kl. 8.15 – 12.30)
Feltskydning
Udflugt til Vedersø Præstegård og Flamingo
Naturpark
Sportsfest
Hjortebaneskydning kl. 18-20
Sommerfest
September
Opstart badminton
Onsdagstræning kl. 19-20.30
Picnic med Wånsda
Høstmarked og 30-års jubilæum

Torsted Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover Sogneforening
Hover-Torsted Friskole
Hover Jagtforening
Hover
Pensionistforening
HUIF
Hover Jagtforening
Hover-Torsted Børnehus
HUIF
Muldbjerg Mølle
Hover-Torsted Friskole

Friskolen på storlejr
(Aros)
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