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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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Uddeling af fondsmidler fra Hover Sparekasses Fond
Bevillinger for 2022 gik, efter behørig ansøgning, til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hover-Torsted Børnehus, legehuse ............................................................... 20.000 kr.
Hover-Torsted Friskole, 20 elev pc’er ............................................................ 30.000 kr.
Hover UIF, lys på stadion ................................................................................ 20.000 kr.
Lystbækforeningen, bærbar pc, inkl. officepakken ........................................... 4.000 kr.
Hover Sogneforeningen, plakater, søsætningsbro og byfornyelse ................. 12.000 kr.
Hover Fritids- og Kulturcenter, 2 støvsugere og 3 bord-/bænkesæt ................ 5.000 kr.
Hover Forsamlingshus, varmepumpe ............................................................. 25.000 kr.
Projekt Natur- og Kulturhus i Torsted, Natur- og Kulturhus i Torsted By.......... 5.000 kr.
Kronhede Forsamlingshus, diverse service og bakker samt LED lys i køkken ... 2.500 kr.
Hover Lokalhistoriske Arkiv, flytning af boghus til under forsamlingshuset .... 4.000 kr.
Hover Pensionistforening, højskolesangbøger af sidste nye udgave ................ 3.000 kr.

Der blev i alt uddelt kr. 130.500.
Synligt bevis på uddelingen blev overrakt ved sportsfesten, lørdag den 20-08-2022

TORSTED KLUB 95
Efterår 2022
Kontakt person: Sonja Holmgaard 97333208
11. oktober: Hans Laurids Pedersen ”Jeg er den jeg er-hvem er du?”
25. oktober: Gunnar Graversen ”Fortæller om sit liv”
8. november: Jon Høgh ” Anden del om Kaj Munk”
22. november: Maren og Agner ” Fortæller”
6. december: Fælles julehygge med Hover, hos Inge-Dorthe kl 14
Møderne afholdes i Klubhuset, Torstedvej 52 med start kl
14.30, hvis ikke andet er nævnt.
Alle er velkommen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hover Sognekor 2022/2023

”SYNG, syng, syng og vær glad, syng med den stemme, du har”
Denne opfordring sender vi igen til alle jer, der har lyst til at synge med i
Hover Sognekor, som nu går nu ind i sin 24. sæson. Tag din nabo, ven
eller familie under armen og kom til første sangaften
torsdag, den 6. oktober 2022 kl. 19.30 – 21.30
i Hover-Torsted Friskole, Torstedvej 44, Torsted, 6980 Tim
(bemærk mødested)
Pris: 350 kr. for efterårssæson (betales senest 3. mødegang)
350 kr. for forårssæson
ALLE, såvel nye som tidligere medlemmer, er velkomne
Vi synger alt – lige fra revyviser til musicalsange, afrikanske, engelske samt nye
danske popsange….og hvad vi ellers kan finde på!! Det er ingen betingelse at
kunne engelsk udtale. Det gælder bare om at finde sangglæden frem, så kom
og syng med!
Vi glæder os til at se jer alle
PS! Er du i tvivl, om korsang er noget for dig, er du meget velkommen til at
prøve at synge sammen med os en enkelt aften.
Glade sanghilsener
Lone og Birgitte
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Skumringstoner i Kronheden
Lørdag 1. oktober kl. 19.00
Kronhede Forsamlingshus,
Kaaesvej 11, 6990 Ulfborg
Find ro i sjælen med poetiske skumringstoner. Tag en pause og lad tankerne flyde
frit:
Et sådant rum til refleksion giver pianisten Kristine Thorup lytterne ved denne
koncert, som hun spiller til fordel for Kronhede Forsamlingshus.
Med Chopins poetiske nocturner, der afspejler nattens stemninger, giver hun
publikum mulighed for at koble af og finde ro.
I Griegs Lyriske Stykker tager hun tilhørerne med ind i et eventyrligt univers, hvor
trolde, alfer og andre finurlige væsners optrin blander sig med naturens klange.
Tilmelding ikke nødvendig.
Entré: 100 kr.
Beløbet går ubeskåret til bevarelsen af Kronhede Forsamlingshus.
I pausen serveres kaffe/the og bagværk.

Sangaftener i Kronhede Forsamlingshus
Vi mødes den sidste torsdag i september, oktober og
november kl. 19.
Vi bruger højskolesangbogen.
Kaffe og kage 20 kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fællesspisning for hele familien
Torsdag 13. oktober kl. 18.00 i Kronhede Forsamlingshus
til et festligt fælles buffet-bord.
Drikkevarer kan købes.
Bestyrelsen serverer kaffe/the/saftevand og kage.
Arrangementet er gratis!
Tilmelding senest 10. oktober til Else på tlf. 21326543
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Studiestøtte
Af Susanne og Hans Kr. Kristensens Mindefond uddeles i oktober/november
støtte til unge, der søger videreuddannelse på grundlag af studentereksamen, HF
el. lignende.
Legatet kan søges af efterkommere af Susanne og Hans Kr. Kristensen,
(Fejsøhus, Torsted) og unge fra det tidligere Ringkøbing Amt.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sognepræst IngeDorthe Kaasgaard,
Thorsted, pr. e-mail til idk@km.dk
Det udfyldte skema må være legatbestyrelsen i hænde senest
den 15. oktober.
Legatbestyrelsen

Invitation til fælles fredagscafe
Fredag den 23. september fra kl. 16.00, holder vi fredagscafe for alle i
Hover og Torsted og Muldbjerg. Caféen holdes på friskolen.
Til borgermødet i april, var der forslag om en fælles fredagscafe.
Vi håber, at mange har lyst til at være med til en hyggelig eftermiddag. Kom
og få en snak både med dem du allerede kender og nogen du endnu ikke talt
med.
Der er mulighed for at købe sodavand og øl.
Arrangementet er for alle både børn og voksne.
Vel mødt
Torsted sogneforening

Damegymnastik i Hover
Sæsonen 22-23 starter mandag 26.
september kl. 18.30 i Hover Kultur- og
Fritidscenter.
Leder: Fysioterapeut Charlotte Skaarup.
Vel mødt!
Gymnastikudvalget F&S
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Hover Pensionistforenings efterårsprogram 2022.

Den 22. sept. 2022 kl. 14.00
inviteres til den årlige "høstfest", der i år bliver
holdt hos Gunhild Agergaard, Skærmbjerg nr. 30.
Den 13. okt. kl. 14.00:
Journalist, forfatter og underviser på Danmarks
Journalisthøjskole, Jesper Gaarskjær. Foredrag med billeder
ud fra sin bog " Bornholm besat, det glemte hjørne af
Danmark under Anden Verdenskrig".
Den 27. okt. kl. 14.00:
Mediha Omerovic, Videbæk, der er flygtning fra BosnienHercegovina, kommer og fortæller om sit liv.
Den 10. nov. kl. 18.00:
Vi fejrer mortensaften med stegt and med tilbehør samt
dessert. Indvielse af vore nye højskolesangbøger. Inklusive
drikkevarer 150 kr. pr. pers. Tilmelding senest 1. nov. til
Gunhild, tlf. 40206899.
Den 24. nov. kl. 14.00:
Lene Danner Hessellund, Herning. Lene er ansat på et
krisecenter i Herning. Hun vil fortælle om sit liv blandt
mennesker i krise.
Den 6. dec. kl. 14.00:
Inge-Dorthe inviterer til julehygge i konfirmandstuen i
Torsted. (Bemærk, det er en tirsdag).

Alle både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til alle
arrangementer.
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RUNNING DINNER
Så er det tid til at tilmelde sig til Running Dinner.
LØRDAG DEN 29. OKTOBER kl. 17.00
Vi prøver at gentage succesen fra sidste år, og håber at se endnu flere i år.
Alle over 18 år i Hover, Torsted og Muldbjerg er hjertelig velkomne - unge som
gamle - singler som par. Prik din nabo på skulderen, så alle kan komme med og
møde nye mennesker. Arrangementet kommer denne gang til at foregå i alle tre
sogne.
Vi håber rigtig meget I har lyst til at være med til at skabe en hyggelig aften.
Tilmelding sker ved at Mobilepay 250 kr/pers. til 8351ZP eller til konto: 76704873274. Samtidig sendes en mail til mh@electricon.dk eller en sms til 2147
6111, at I ønsker at være gæst eller vært.
Værterne skal både lave forret og hovedret, men til 2 forskellige hold gæster.
Hvert hold består af 8 personer i alt.
Giv jer selv en hyggelig aften - lav noget nem mad
Ønsker du/I at være vært skal I ikke betale for at deltage, men betale for maden
til jeres gæster.
Gæsterne medbringer selv en pose drikkevarer til maden og sørger selv for al
transport aftenen igennem. Såfremt I ikke har mulighed for at komme rundt må i
kontakte os på ovenstående telefonnummer.
Min. antal deltager 50 personer.
Seneste tilmelding den 10. oktober.
INGEN VÆRTINDEGAVER
Spørgsmål besvares på 2147 6111 (Mette)
• Kl. 15.00 får du/I besked på hvor I skal spise forret kl. 17.00.
• Kl. 18.30 får du/I besked på hvor I skal spise hovedret kl. 19.00.
• Kl. 20.30 får du/I besked på hvilket bord I skal spise dessert ved i
forsamlingshuset.
Efterfølgende vil der være mulighed for køb af drinks og masser af hygge.
Har du din partner med, følges I sammen hele aftenen. Er du single er du
velkommen til at tage en ven/veninde med og i vil selvfølgelig også følges hele
aftenen.
HÅBER VI SES
Friskolens Støtteforening
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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!

Sønderland nr. 1 (nu Jane og Rudy). Luftfoto fra 1953.
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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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Nyt fra Hover-Torsted Friskole…
Skoleåret 2022-2023 er skudt i gang. Rammerne for en dejlig skolestart var i top.
En rengjort friskole, nyklippet hæk og græs, flaget var hejst, fuglene sang og
solen skinnede. 60 forventningsfyldte og spændte børn mødte ind til et nyt
skoleår. Et skoleår, der helt sikkert vil byde på masser af læring, gode og
spændende oplevelser både i og omkring friskolen, men også ude af huset. Men
et skoleår vil også byde på regnvejrsdage. Dage hvor det er svært at komme
udenfor, og hvor det hele er lidt trist og gråt.
Første skoledag var også et bevis på, at lokalsamfundene i Hover, Torsted og
Muldbjerg vil vores dejlige friskole. Vi kunne nemlig fejre vores 30-års
jubilæum
En festlig skolestart, hvor der også var kagemand til alle. TAK til alle
der var med til at gøre det til en festlig skolestart – TAK for den gode opbakning til
vores friskole – TAK for jeres engagement i netop vores friskole.

Matematik i 0.-1.kl
August byder også på cykelløb. Endnu engang havde cykelløbsudvalgene på
Ølstrup Friskole og Hover-Torsted Friskole fået stablet Vestjyllands Smukkeste
Cykelløb på benene. I år med start i Ølstrup. Det er dejligt at se så mange
cykelglade mennesker. Der var både dem der kørte for en god tid – og dem der
havde tid til kage undervejs.

15

HØSTMARKED
Lørdag den 10. september holder vi høstmarked fra kl.
10-13. Her vil der være boder, hvor der kan købes
forskellige elevfremstillede ting. Høstmarkedet er for
alle, der har tid og lyst til at komme forbi. Forældre,
søskende, bedsteforældre, tidligere forældre, tidligere
elever - ja kort sagt alle. I anledningen af vores
jubilæum vil der også være en pølsevogn og levende
musik fra kl. 11-12.

Fortsat fra forrige side

Kommende huske-datoer:
10. september – Høstmarked og 30-års jubilæum på Hover-Torsted Friskole
26. september – Åben morgensang
14. oktober – Motionsdag
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Sikke en fest!
Tusind tak til alle, der deltog i årets sportsfest i Hover! Sikke en fornøjelse at opleve
mange måneders planlægning og klargøring kulminere i fest og farver, højt humør,
solskin, glade mennesker, god opbakning og fantastisk stemning!
Sportsfesten er båret af frivillige kræfter, og som underholdningsudvalg bestående
af fire personer, ville vi umuligt kunne klare det hele alene. Derfor vil vi sige en stor
tak til alle frivillige, der har været involveret i årets sportsfest både før, under og
efter.
Tusind tak til alle, der har hjulpet med at:
Stille telt op m.m., klargøre burgervogn, udlåne grill, brandsprøjter,
hegn osv., sørge for strøm, være ansvarlige for baren, bage kage,
hente diverse remedier og varer, hejse flag i byen, tømme
skraldespande, vaske klude, stille sponsortavlen op, arrangere MTB-løb, koordinere
fodboldkampe, udlåne smukke, private naturområder til MTB-løb og Trail Race, stå
vagt til Trail Race, stå i madboder og bar, arrangere rafleturnering, lave sportsfestfolderen, lave aktiviteter for børn, arrangere højskolesang, lave bordpynt, og ikke
mindst stor tak til alle, der gav en uundværlig hånd med til oprydning om søndagen.
Derudover er der mange, der har hjulpet til, når der opstod et behov i løbet af
weekenden. Kæmpe stor tak til jer alle!
HUIFs bestyrelse fortjener en stor tak for et stort stykke arbejde gennem hele
weekenden samt dagene op til, hvor de har været synlige på pladsen og har været
ansvarlige for mange opgaver.
Der er intet, der kan starte en god fest, som en helt fantastisk, gennemført,
velkomponeret og hylemorsom revy! Kæmpe stor tak til årets revy-hold!
Som noget nyt i år har det været svært at samle nok frivillige til vores madboder og
til baren. Vi håber på, at endnu flere har lyst til at tage en tørn næste år, så vi kan få
et gensyn med både HUIF-burger og fadøl.
Hvis du har lyst til at give en hånd med til næste års sportsfest enten før, under eller
efter, så hiv fat i Underholdningsudvalget.
Vi glæder os allerede til at se jer alle til endnu en fantastisk sportsfest d. 17., 18. og
19. august 2023!
På gensyn!
Venlig Hilsen Underholdningsudvalget /Thea, David, Klaus og Marie.
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Fjernvarme, Varmepumpe eller noget helt andet?
Energien er blevet meget dyr, herunder også naturgas.
Derfor ønsker Torsted- og Hover Sogneforeningen at undersøge om der er
tilslutning til en fælles varmeløsning i byerne. Her i første omgang er det bare en
”finger i jorden” og naturligvis HELT uforpligtende.
Hvis der er en fornuftig opbakning og tilkendegivelse af tiltaget, vil et
konsulentfirma blive forelagt opgaven, og ønsker de at gå ind i opgaven bliver
det dem der kommer til at foretage behovsanalysen, og udarbejde en eller flere
løsningsforslag. Om det bliver fjernvarme en fælles stor varmepumpe eller noget
helt andet må udfaldet af analysen vise. Der vil først langt henne i processen
blive bindende tilsagn.
Spørgsmål er der naturligvis mange af, men da der ikke foreligger noget konkret
på nuværende tidspunkt, vil der ikke være nogen valide svar at give. Så i jeres
stillingtagen til spørgsmålet, skal I kun vurdere om det kan have interesse, hvis
udfaldet af analysen bliver et bæredygtigt projekt, med forhåbentlig flere
fordele herunder også en fordelagtig økonomi.
En fælles varmeløsning kan tidligst være etableret til efteråret 2023.
Sogneforeningen opfordrer derfor alle husstande i Torsted, Hover og Muldbjerg,
og oplandet tæt på byen om at tilkendegive deres holdning til spørgsmålet.
Fortæl gerne naboen om denne lille ”fingeren i jorden” undersøgelse, vi skal
have alle med.
Vi håber på en tilbagemelding fra størstedelen af husstandene, gerne alle.
Svarfrist 1/10-22
I tilbagemelder bedst ved at skrive jeres husstands adresse, og så JA eller NEJ.
Jeres beslutning kan sendes til Paw Gräs på:
Mail: paw@graes.dk
Sms: 20129637
Min postkasse: Slusbæk 18
Med venlig hilsen
Arbejds gruppen for udviklingsplanen – Paw Gräs
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2022
Dato
Tirsdage
Torsdage
Sidste
torsdag i
måneden
Sidste
fredag i
måneden
Tirs. 5.
Ons. 6.
Fre. 9.
Lør. 10.
Fre. 16.

Tors. 22.

Aktivitet
Cykeltur – mødetid kl. 18.30
Gåtur – mødetid kl. 18.30
Sangaftener i Kronhede Forsamlingshus kl.
19 - (sep, okt,nov)

Forening
Torsted Sogneforening
Torsted Sogneforening
Kronhede
Forsamlingshus

Fredagscafe

Torsted Sogneforening

September
Opstart badminton
Onsdagstræning kl. 19-20.30
Picnic med Wånsda
Høstmarked og 30-års jubilæum
Paintball & hugge kl. 17

Lør. 1.

Høstfest kl. 14 hos Gunhild Agergaard,
Skærmbjerg 30
Fælles fredagscafe kl. 16
Damegymnastik i Hover kl. 18.30
Åben morgensang
Oktober
Skumringstoner i Kronheden kl. 19

Man. 3.

Karen Marie og Sørens knægte kl. 19.30

Tors. 6.
Tirs. 11.

Hover Sognekor starter op kl. 19.30-21.30
Hans Laurids Pedersen: Jeg er den jeg –
hvem er du? Kl. 14.30 i Klubhuset
Fællesspisning kl. 18

Fre. 23.
Man. 26.
Man. 26.

Tors. 13.
Tors. 13.
Fre. 14.
Tirs. 25.
Tirs. 25.
Tors. 27.
Lør. 29.

HUIF
Muldbjerg Mølle
Hover-Torsted Friskole
Børnehusets
støtteforening og
Vestjysk Paintball
Hover
Pensionistforening
Torsted Sogneforening
Gymnastikudv. F&S
Hover-Torsted Friskole
Kronhede
Forsamlingshus
HUIF
Hover Sognekor
Torsted Klub 95

Kronhede
Forsamlingshus
Journalist mm Jesper Gaarskjær – foredrag
Hover
med billeder kl. 14
Pensionistforening
Motionsdag
Hover-Torsted Friskole
Perry Stenbäck & Dekadansorkester kl. 19.30 Muldbjerg Mølle
(sam.m/Generator)
Gunnar Graversen fortæller om sit liv kl.
Torsted Klub 95
14.30 i Klubhuset
Foredrag med Mediha Omerovic kl. 14
Hover
Pensionistforening
Running Dinner kl. 17
Friskolens støtteforening
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Kalenderen er på side 19

20

