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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 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Toft (formand) 24277808 
Per Stokholm Hansen (næstformand) 30118539 
Anna Bruun Olesen (kasserer) 51246765 
Kirsten Brodersen (udlejning) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
 
Hover Pensionistforening 
Karen Marie Simonsen (formand) 53285910 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Gunhild Agergaard (kasserer)  40206899 
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 40112610 
Elena Hedegaard, næstformand 51909740 
Carl Ingemann Slyk, sekretær 61372120 
Kristian Haubjerg, kasserer 40958085 
Leif Mikkelsen 40111963 
Kasper Stampe Knudsen 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) 21476111 
Erik Sønderskov (næstformand) 51530914 
Mogens Kristensen 97321681 
Doris Thesbjerg (sekr.) 41405862 
Marianne Bertelsen 22567754 
Peder Nielsen 30518576 
 
Hover-Torsted Børnehus 99743210 
Hover - Torsted Børnehus (aula.dk) 
Camilla Tarpgaard (formand) 21780789 
Karina Harpøth Thomsen (næstfm) 30132687 
Camilla Dalgaard Madsen (sekretær) 60149155 
Jeppe Faurbye Andersen (praktisk) 21681502 
Lasse Pedersen (kasserer) 20804704 
Conny Stampmøll Degryrr (leder)  24615667 
Trine Rejkjær (med.repr.) 51511530 
 
 
Hover-Torsted Børnehus’ støtteforening 
Theresa Rathkjen Nørbygaard (form) 26299217 
Dorte Bernhard Gade (næstformand) 25329147 
Malene B. Jespersen (sekretær) 28689652 
Mette Pedersen (kasserer) 20616709 
Kathrine Østergaard (suppleant) 40461706 
  
Torsted Lokalhistoriske Arkiv: 
Åbent efter aftale: 
Torben Thomsen  97333303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hover-Torsted Menighedsråd: 
Vagn Graversen  
(formand og kontaktperson) 21643297 
Sonja Holmgaard 
(næstfm/ kirkeværge Torsted) 97333208 
Hanne N. Bruhn (kasserer) 22111993 
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 
”De grønne fingre”: 
Betty Bondesgaard 21563553 
Diana Hald 20331427 
Gitte Harpøth 61283208 
 
 
Klub 95 
Sonja Holmgaard, formand/kasserer 97333208 
Torben Thomsen, sekretær 97333303 
Inga Nielsen 97333440 
 
 
Lystbækforeningen 
Berit Kiilerich (formand) 21232984 
Ingrid Kobberø (sekretær) 23335231 
Else K. Mouritsen (kasserer)  
Clara Elisabeth Dalsgaard 
Ellen Toft Kiilerich 
 
 
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 
 
 
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
mailto:bestyrelsen@htfri.dk
https://hovertorsted-bornehus.aula.dk/
http://www.thøkirkerne.dk/
mailto:post@videbaek-bogtrykkeri.dk
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Gymnastikopvisning 
 

Hover Ungdoms- og Idrætsforening inviterer til 

Lokalopvisning fredag d. 17. marts kl. 18:00  
i Hover Fritids- og Kulturcenter 

 

Entré: 50 kr. (0-2 år og alle gymnaster er gratis entré) 

NYT: Vi håber på opbakning til et frivilligt kagebord, 
så kagebordet vil være med i entrebilletten. 

 
 

Program gældende fra 17:30-17:55 (for gymnaster) 
 

Fotografering 
Fælles opvarmning for aftenens gymnaster. 

               Opvisningsprogram  
Fælles Faneindmarch  
Mor, Far, barn 
Puslinge  
0 - 4 kl. 
5 - 9 kl.  
Tak til alle vores trænere og hjælpetrænere 
Hover-Torsted Friskole 
Onsdagstræning 
Karen Marie og Sørens knægte 

 
 

Efter opvisningen gør vi klar til hyggeligt samvær i hallen med 
frivilligt kagebord og leg til legesyge sjæle.  
Vi håber, at I har lyst til at være med. 
 

HUIF ER VED AT ”SPRINGE” AF SPÆNDING, OG VI GLÆDER OS TIL AT 
SE JER TIL ET BRAG AF EN AFTEN! 

 
 

M.V.H. HUIF 
 
 

Vores sponsorer: Ringkjøbing Landbobank. Tømrer Møller. Sportigan Ringkøbing. Byskov 
El/Henning Sørensen. HV Transport. Malerfirmaet Arne Husted Aps.  

SIG, Eskild Sig. Stadil Sparekasse, Vestjyllands Andel, Birch Anlæg v/Thomas Birch. 
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Nyt fra Hover-Torsted Friskole…  
 
”Fastelavn er mit navn…” Fredagen inden vinterferien holdt vi fastelavn på 
friskolen. Vi startede med en gåtur i skoven, og derefter forvandlede vores elever 
sig til alt lige fra cheerleader, alf og Hulk til ræv, klovn og dyrlæge og meget, 
meget mere. Vi fik slået katten af tønden – og fik kun ødelagt 4 køller inden 
tønderne blev slået ned! Vi havde måske også fået pedellen til at sørge for lidt 

ekstra forstærkning i tønden til de ældste elever      . Kattekonger og 

kattedronninger blev kåret, og så nød vi de fastelavnsboller som 2. og 3. klasse 
havde bagt til os alle. En dejlig måde at slutte af på – inden den stod på 
vinterferie på kalenderen.  
 
Torsdag før vinterferien 
havde vi inviteret alle 
forældre (billedet) til 
friskolen til aftensmad og 
samvær. Forældrene var 
rundt på 4 forskellige 
workshops. Bestyrelsen 
havde planlagt to og 
lærerne havde planlagt to. 
Et af stederne skulle 
forældrene lave en lille 
tegnefilm med tale. Det 
skabte megen morskab og 
endnu mere morskab 
skabte det om fredagen, 
da eleverne så de tegnefilm deres forældre havde lavet. Der blev grint meget og 
flere gange lød det ”..nej, det var min mor der sagde det” – eller ”nej – hør lige – 
det var min far..”  
 
Planlægningen af årets skuespil er i fuld gang – og vi kan nu løfte sløret for, at vi i 
år skal spille Ronja Røverdatter. Vi holder generalprøve på forestillingen 
TORSDAG DEN 20. APRIL KL. 10.00 i Hover Fritids-og Kulturcenter og her er 
alle mere end velkommen til at komme og se vores skuespil.  
 
Lærer for en dag – eller to…  
Nu byder muligheden sig for at blive ”lærer” for en dag. Fredag den 24. marts er 
lærerne i sommerhus for at planlægge næste skoleår, og her kunne vi godt bruge 
lidt hjælp til at være sammen med vores super dejlige elever. Lærerne 
planlægger selvfølgelig dagen og alt bliver gennemgået inden den 24. marts.  
Fredag den 28. april skal vi være sammen med Grønbjerg Friskole, Herborg 
Friskole, Højmark Friskole, Velling Friskole, Stadil-Vedersø Friskole og Ølstrup 
Friskole i Ølstrup. Vi skal mærke fællesskabet, synge og lave aktiviteter sammen. 
Til den dag kunne vi også godt bruge et par ekstra hænder. Man skal ikke stå for  
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nogle aktiviteter, men blot følges rundt til aktiviteterne sammen med en gruppe af 
vores elever.  
 
Har dette vakt din interesse, så ring eller mail gerne til friskolen på 97333050 eller 
kontakt@htfri.dk. Denne mulighed er for alle der har lyst. Forældre, 
bedsteforældre, naboer, venner af friskolen – det er for alle. Vi glæder os til at 

høre fra jer        

 
 
Kommende huske-datoer:  
17. marts – Gymnastikopvisning i Hover  
30. marts – Generalforsamling i Støtteforeningen og Friskolen  
 

Fastelavn på skolen 
  

mailto:kontakt@htfri.dk
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Fælles generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde. 

 

Hover Fritids- og Kulturcenter og 
Hover Ungdom- og Idrætsforening 

 
inviterer til 

Fælles generalforsamling og repræsentantskabsmøde 
TORSDAG DEN 23. MARTS kl. 19.00 

i Hover Fritids- og Kulturcenter. 
 

Indkomne forslag skal være bestyrelserne i hænde senest 14 dage 
før. 

  
KOM OG VÆR MED… 

Vi glæder os til at se jer alle. 
HUIF og HFK. 

 

Tømrer Møller  
Hover 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mobilnr. 4035 3481     
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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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Hjælp til kaffebord 
 

Vi har i år valgt at ændre i konceptet angående kaffebordet til vores 
opvisning den 17. marts. Derfor søger vi frivillige hænder, til at bage boller 

eller kage.  
 

Har du lyst til at hjælpe? Det vil være en stor hjælp! 
 

Du bestemmer selv, hvad og hvor meget du vil bage, men for at have 
nogenlunde styr på det, vil vi meget gerne, hvis du vil skrive en SMS til Anne 

Sommer (26236127) senest den 15. marts, hvor der står: 
• Hvem du er. 

• Hvad du bager.  

• Ca. hvor meget du bager. 

 
 

 På forhånd mange tak. 
Mvh. HUIF 

 

 
Lyngsmoseforeningen afholder generalforsamling 
 

den 23. marts 2023 kl. 19.30, og det finder sted i 
No Aktivitetshus, Lybækvej 12E, 6950  Ringkøbing. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen vil 
Andreas Stampe fra Lokal historisk arkiv i 
Hover fortælle om Hover Vestre Kanal, der blev 
gravet af lokale bønder i vinteren 1868 – 69.  
Sommeren 1868 var et slemt tørkeår.  Ideen 
med kanalen var at føre vand fra åen højere op 
i ådalen, sådan at man kunne overrisle ådalens 
græsarealer.  Græsarealerne i ådalene 
dengang var meget værdifulde til høslet – vinterfoder til bøndernes husdyr. 
Rester af kanalen kan ses flere steder på sydsiden af Hover Å – nedenfor 
shelterpladsen ses en temmelig smal kanal eller nærmere en grøft. 
 
Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne – se www.lyngsmose.dk. 
Alle er velkomne – gratis  

Lyngsmoseforeningen. 

http://www.lyngsmose.dk/
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Hover Jagtforening 
Aktivitetskalender 2023 

 
 
 

 
 
 

 
Kontaktpersoner i bestyrelsen: 
 
Formand: Carl Ingenmann Slyk – 6137 2120 

e-mail: cislyk@outlook.dk  
 

Kasserer: Michael Gade – 6130 5816 
e-mail: michaelgadehansen@hotmail.com 
 

Sekretær: Kim Bertelsen – 3063 6884  
e-mail: kb@electricon.dk 
 

Skydeudvalg: Jørgen B. Jensen – 2327 9681  
e-mail: jbj@wind-tech.dk 
 

Skydeudvalg: Thomas Bondesgaard – 4021 2234  
e-mail: thomasbondesgaard@hotmail.dk 

  

mailto:cislyk@outlook.dk
mailto:michaelgadehansen@hotmail.com
mailto:kb@electricon.dk
mailto:jbj@wind-tech.dk
mailto:thomasbondesgaard@hotmail.dk
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Lørdag  
18-03-2023 
Kl 17-  

75 års jubilæum - Hover Jagtforening 
I anledning af foreningens jubilæum, afholder vi et brag 
af jubilæumsfest i Hover Forsamlingshus.   
Der udsendes særskilt invitation til alle 
foreningensmedlemmer. Arrangementet er for 
foreningens medlemmer med ledsager. 
 

Tirsdag 
25-04-2023 
kl. 18-21 
 

Træningsskydning med riffel på Ulfborg 
skyttecenter  
- kun for Hover Jagtforenings medlemmer.  
Få indskudt din riffel før bukkejagten.  
Vi skyder på bane 1 som tidligere år, og der  
vil være skiltning fra parkeringspladsen. 
Dette er årets eneste bukkemærkeskydning, der tæller  
med i den kombinerede riffel-/haglgeværskonkurrence. 
Grillen er varm. 
 

Torsdag 
11-05-2023 
kl. 18-21 
 

Træningsskydning med riffel på Ulfborg  
skyttecenter 
- kun for Hover Jagtforenings medlemmer.  
Intern konkurrenceskydning på Bane 3. 
Ingen mulighed for indskydning. 
Skydningen tæller ikke med i den kombinerede 
skydekonkurrence. 
Der skal afgives ca. 20 skud. 
Grillen er varm.  
 

Tirsdag 
16-05-2023 
kl. 08:00 

 

Bukketræf – kom og vis din premiere buk 
I år vil vi gentage succesen med bukketræf. 
Arrangementet bliver afholdt i maskinhuset i Hjelm, hvor 
jagtforeningen vil stå med rundstykker og morgenbrød, 
Medbring selv kaffe og drikkevarer.  
Senere på formiddagen vil jagtforeningen være vært 
med en grillpølse 
 

Torsdag 
01-06-2023 
Indskrivning fra  
kl. 17:45 
 
 

Flugtskydning – Skydebanen i Hee 
I år arrangerer vi flugtskydning, hvor alle med 
medlemskab af Hover Jagtforening kan deltage, uanset 
færdigheder og kunnen. Vi har banen for os selv, så der 
kan laves lidt specialtræning, hvis man har lyst, og der er 
mulighed for at skyde både flugtskydning og trap.  
Foreningen giver patroner og kort til den første skydning 
der også er gældende i konkurrencen.  
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Det vil også være muligt for køb af pølser og vand. 
Inviter gerne en eller to kammerater med og ha’ en go’ 
aften. 
Bemærk: Indskrivning mellem kl. 17:45 – 18:30, hvis man 
vil deltage i konkurrencerne. 

 
Lørdag 
12-08-2023 
 
 

Feltskydning – Hover Jagtforening 
Hover Jagtforening arrangerer feltskydning på Ulfborg 
Skyttecenter.  
Feltskydningen gennemføres holdvis med 5 deltagere pr. 
hold. Hvis du har deltaget i 2022, har du mulighed for at 
få samme plads igen, hvis deltagergebyret betales inden 
den 15-04-2023 til konto nr. 7670-1533768 – Pris kr. 200 
per deltager. 
Har du ikke tidligere deltaget i vores feltskydning, kan du 
tilmelde dig ved Jens Dam Mortensen på mail 
jmpm@post.tele.dk eller telefon: 5382 8347 
Se i øvrigt kalenderen på DJ’s hjemmeside og på 
www.feltskydning.dk 
Bemærk: ingen mulighed for indskydning 
Der anvendes 50 patroner til feltskydning. 
 

Mandag 
21-08-2023 
 

Hjortebaneskydning for medlemmer. 
Hover Jagtforening har i samarbejde med Hjelm, lejet 
hjortebanen og grisebanen i Ulfborg, hvor der vil være 
mulighed for at skyde til løbende vildt.  
Grillen er varm efter skydningen. 
 

08-09-2023 
Kl. 17:30 
  

Tak for hjælpen-arrangement efter feltskydning. 
Vi afholder en hyggelig aften som tak til alle der har 
hjulpet til årets feltskydning. Jagtforeningen vil være 
vært med mad og drikke denne aften. 
Arrangementet afholdes i Hover Forsamlingshus 
 

Torsdag 
02-11-2023 
kl. 18:30  
 
 

Generalforsamling 
Generalforsamling finder sted i Hover Fritids- og 
Kulturcenter. Hover Jagtforening vil i år igen være vært 
for mad og drikke.  

  

mailto:jmpm@post.tele.dk
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Lørdag 
18-11-2023 
 
 
 

Sognejagt 
Hover Jagtforening er vært for en hagljagt. En stor tak til 
lodsejere i Hover, som velvilligt har stillet deres 
jagtterræn til rådighed. Alle Hover Jagtforenings 
medlemmer er inviteret. Vi håber på en hyggelig og 
spændende dag. Vi starter i maskinhuset på Hovervej 91, 
hvor der er mulighed for at spise og drikke medbragt 
rundstykke og morgenkaffe fra kl. 8:00. Jagten starter kl. 
9:00. 
Hover Jagtforening er vært med frokost og slutter dagen 
med middag i maskinhuset. Der kan købes øl og vand 
hele dagen. Øvrige drikkevarer medbringer du selv. Sted: 
Hovervej 91, fra kl. 8:00 til vi går hjem. 
Pris per deltager: kr. 200 
Tilmelding senest den 02-11-2023 til Thomas 
Bondesgaard (telefon 4021 2234) eller Michael Gade 
(Telefon 6130 5816). Tag gerne din jagthund med, men 
oplys dette ved tilmelding. 
 

Husk at føje datoerne ind i din egen kalender. 
 

 
 

 Jagtforeningens lerduekaster står til rådighed og kan lånes ved 
henvendelse til Thomas Bondesgaard på telefon 4021 2234 
Duer og patroner kan købes.  

 Jagtforeningen fortsætter succesen med såning af faunastriber. Se 
yderligere information i marts- og april-nummeret af Landsbyliv. 
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Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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Hover Lokalhistoriske Arkiv 
 

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

Børnene fra Karoline og Kresten Olesen, Havdal. 
 
Karoline var thybo - Kresten Olesen fra Vester Hovergård.  
Børnene er fra venstre: Kirstine Kristensen - hun kom til Holstebro. Elise 
Kristensen - blev lærerinde. Ole Kristensen - fik Havdal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arkiv.dk/
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DYT OG BYT 
Aflever de unge mennesker til fredagsbar og få aftensmaden med hjem. 

 

BRØDRENES ORIGINAL TAKE AWAY 
14. april kl. 18.30-20.30 

Menu: 
Dellen: 79kr. Ristet rustik durumbolle smurt med hjemmerørt grill-mayo. Lynmarineret 

frisk rød spidskålssalat, bedstemors frikadeller og hjemmesyltede agurker. 

Bøffen: 79 kr. Ristet rustik durumbolle smurt med hjemmerørt grill-mayo. Hjemmesyltede 

rødbeder og agurker. Saftig dansk bøf, ristede og ølkaramelliserede bløde løg. 

Svinet: 79 kr. Ristet rustik durumbolle smurt med hjemmerørt grill-mayo. Lynmarineret 

frisk rød spidskålssalat, saftig dansk ribbensteg og hjemmesyltede agurker. 

Vegetarburger: 79 kr. 
Pomfritter: 35 kr. 

 
Konceptet skåret ud i pap: 

Vi holder fredagsbar for de unge mennesker, og for at fuldende arrangementet har vi 
bestilt en foodtruck. 

Når I voksne og børn så skal ha' aftensmad, skal I selvfølgelig også ha' glæde af det! 
Uanset om du er medlem af en børnefamilie, om du er pensionist eller bare gerne vil ha 

mad, så kan du sikre aftensmaden på Hovervej 78A (ved Æ’ Rundbuehal) 
Du bestiller på pladsen, ventetid ca. 10-15 min. 

"Hovers Ungdom" 
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Klip ud til opslagstavlen 

 
 

Kronhedens forsamlingshus foråret 2023 
 
Lørdag den 25. marts kl. 18: Fællesspisning.  

Medbring en ret til et stort tag selv bord. Alle er velkomne. Der kan købes 

drikkevarer. Bestyrelsen er vært ved et fælles kagebord senere på 

aftenen. Af hensyn til borddækning vil vi gerne have tilmelding senest den 

22.marts på tlf.:  2132-6543 (Else) 

Onsdag den 29. marts kl. 19: Sangaften 

Kom til fællessang og hygge i vores forsamlingshus. Der synges fra den 

nye Højskolesangbog. Alle er velkomne. 

Pris inkl. kaffe og kage: 25 kr. 

Tirsdag den 13. april kl. 19: Lær om Japan.  

Foredrag og fortælling ved Kenji Steffan Suzuki fra Ørnhøj, der vil vise 

billeder fra sin opvækst i Japan. Pris inkl. kaffe og kage 25 kr. 

 

MORS DAG søndag den 14. maj kl. 14-17 

Mors dag på Kronheden? Hvorfor ikke hygge sig med familie/venner og 

vandre en smuk tur på grusveje i det naturskønne landskab omkring 

forsamlingshuset. 

Efter gåturen på ca. 3-4 km, er der et stort kagebord. Pris pr. mand: 50 kr. 

Mødre og børn gratis entre. 
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Ha’ en fod med i HUIF-spillet 
 

Kom med i bestyrelsen i HUIF og berig os med din viden om fodbold, 

så vi i HUIF fortsat kan udbyde gode fodboldmuligheder for vores 

medlemmer. I vil være flere, som sammen sparker til fodbolden og 

derfor også konstant nogen at sparre med og dele opgaverne 

mellem. 

Hvis du vil høre mere om konkrete opgaver og arbejdsgange, så kan 

du kontakte Søren Strøm (22561954) 

Desuden bliver du en del af en stærk bestyrelse, som generelt er 

motiveret for at skabe de bedst mulige betingelser for eksisterende 

og potentielle nye medlemmer. Vi mødes ca. 1 gang om måneden 

med dagsorden, men også med masser af hygge, smil og grin.  

Hvis du vil høre mere generelt om bestyrelsen, kan du kontakte, 

formand, Kasper Lykke Jørgensen (40627508) 

Hvis du er den vi mangler, så kan du selv bestemme, hvem du vil 

ytre din interesse til af enten Søren eller Kasper. Det skal du have 

gjort inden vores generalforsamling d. 23. marts.  

Vi glæder os til at høre fra dig – for vi mangler. 

Masser af indersideafleverings-hilsner 

HUIFs bestyrelse 
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2023 

 

Dato Aktivitet Forening 

Sidste 
fredag i 
måneden 

Fredagscafé Torsted Sogneforening 

Marts 

Tors. 2. Åben morgensang Hover-Torsted Friskole 

Tirs. 7.  Kronhede Forsamlingshus kl. 14 Klub 95 

Tors. 9. Billedfremvisning af huse og gårde i Hover 
sogn 

Hover Pensionistforening 

Tirs. 14. Generalforsamling kl. 19 Hover Forsamlingshus og 
Hover Sogneforening 

Fre. 17. Gymnastikopvisning i Hover kl. 18 HUIF 

Lør. 18. 75 års jubilæum – for indbudte i 
forsamlingshuset 

Hover Jagtforening 

Tors. 23. Generalforsamling og pakkespil Hover Pensionistforening 

Tors. 23. Generalforsamling kl. 19.30 Lyngsmoseforeningen 

Tors. 23. Fælles generalforsamling og repr.møde kl. 19 HFK og HUIF 

Fre. 24. Lærer for en dag Hover-Torsted Friskole 

Lør. 25. Fællesspisning kl. 18 Kronhede Forsamlingshus 

Ons. 29. Sangaften kl. 19 Kronhede Forsamlingshus 

Tors. 30. Generalforsamling kl. 19/19.30-22 Hover-Torsted Friskole 
samt støtteforeningen 

April 

Tirs. 13. Lær om Japan kl. 19 Kronhede Forsamlingshus 

Ons. 14. Dyt og byt – Brødrenes originale take-away 
kl. 18.30-20.30 

Hovers Ungdom 

Tors. 20. Generalprøve kl. 10 i HFK Hover-Torsted Friskole 

Tirs. 25. Træningsskydning på Ulfborg Skyttecenter kl. 
18-21 

Hover Jagtforening 

Fre. 28. Lærer for en dag Hover-Torsted Friskole 

Maj 

Tors. 11. Træningsskydning på Ulfborg Skyttecenter kl. 
18-21 

Hover Jagtforening 

Søn. 14. Mors dag på Kronheden kl. 14-17 Kronhede Forsamlingshus 

Tirs. 16. Bukketræf kl. 8 i maskinhuset i Hjelm Hover Jagtforening 

22. maj Arbejdsaften uden børn man. 22.5 kl. 17-21 Hover-Torsted Børnehus 

Juni 

Tors. 1. Flugtskydning på skydebanen i Hee kl. 17.34 Hover Jagtforening 

 

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

 

 


