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Varevogne
Lastbiler
Kølebil
Autotransportere
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Møbelvogne
Møbelvogne
Varevogne
Minibusser
Minibusser
Lastbiler
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udlejning, salg & service
udlejning, salg & service
Telefon: 97 42 13 43 • www.autocentret-as.dk

Personbiler
Møbelvogne
Varevogne
Minibusser
Øster Trabjergvej 3 • 7500
Holstebro
Lastbiler
Handicapbusser
2365
7080
•
hoejgaardens@sol.dk
Kølebil
Alle type trailere:
Autotransportere www.hoejgaardens.dk
udlejning, salg & service

Åben fredag 10.00 - 18.30

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

VINDERUP RADIO & TV
NØRREGADE 5
7830 VINDERUP
Tlf. 97 44 11 00

Borbjerg Mølle Kro

Borbjerg Møllevej 3, Borbjerg
7500 Holstebro
Tlf. 9746 1010 Fax 9746 1646
e-mail:info@borbjergmill.dk

FLENGVEJ 15
7500 HOLSTEBRO
TLF. 97 46 11 00

Om du vil svinge gaflen,
snøren eller køllen
- så er du velkommen på møllen
www.borbjergmill.dk

BIL 51 22 62 35
21 61 68 44

Lægårdvej 88
7500 Holstebro
Tlf. 9742 0799

Landbrug
Kommunikation
Industri
Ny-installation Overvågning
EDB-installation Alarm
www dk-benzin dk
www dk-benzin dk

Nordvestjysk
Galvanisering A/S
Telefon 97 46 11 44
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HVIDEVARER OG BELYSNING

Skave El-forretning
Tlf. 9746 8555
Rep. af HVIDEVARER

www dk-benzin dk

www.skave-nedbrydning.dk

Jeg udfører kvalitets tømrer- og
snedkerarbejde. Til lave priser og aftalt tid.
Lad mig f.eks. kigge på:
•
•
•
•

Lofte, gulve og indendørs montage
Tagarbejde og udhæng
Om- og tilbygninger
Nye vinduer

– Jeg er altid klar til at give et godt tilbud!

SKIVE VEJ 151 - 7500 HOLSTEBRO - T 28 97 87 97

tømrer + murer

Jensen og Jensen

jenjen.dk

Banevænget 22 Holstebro

Børge Jensen 20268085
Henrik Jensen 24823041

Ulriks Auto
Skivevej 146
7500 Holstebro
Tlf.: 97 46 13 01
ulriksauto.dk
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Flaghejsning
Der er nu mulighed for at få
flaget ved gadekæret hejst
ved forskellige lejligheder,
bl.a. ved byfester, bryllupper, runde fødselsdage etc.
Henvendelse til:
Allan Hansen
Flengvej 4
2446 2750
Senest 2 dage før
flaghejsningen!

Indlæg til
Kværnen.
Deadline for august

udgaven af Kværnen er
den 18. november.

Vi modtager med glæde
indlæg til kværnen.
Skriv et par linier til os.
Medsend gerne billeder.
Send tekst og billeder til:
kvaernen@borbjerg-hvam.dk
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Vi modtager i dag så meget
stof, at det er nødvendigt at
bede om at få al materialet i
elektronisk form.
Tekst kan afleveres i word
format, og billeder bedes
tilsendt som jpg eller tif i så høj
opløsning, som muligt.

www.borbjerg-hvam.dk

Borgerforeningens bestyrelse:
Formand:

Jonna Nørgaard
formand@borbjerg-hvam.dk

Næstformand:

Jens Lindbjerg
jens.lindbjerg@danpo.dk

Sekretær:

Susanne Dixen
susannedixen@yahoo.dk

Kasserer:

Lene Kjelsmark
kasserer@borbjerg-hvam.dk

Kontaktperson til:
www.kulturogfritidscenter.dk/Borgerforening
Jørgen Thusgaard
hjemmeside@borbjerg-hvam.dk

Kværnens redaktion:

Jørgen Thusgaard
Kvaernen@borbjerg-hvam.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

6146 0517

2125 2101

2141 6697

2171 5031

2925 9680

2925 9680

Vibeke Møller Pedersen
vibse76@gmail.com

2463 5426

Jesper Schrøder
farmen@sport.dk

2092 4037
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Nyttige numre:
Borbjerg Aktive Seniorer:
Ruth Hedegaard
Vibevej 32, Borbjerg
97 46 10 03
viktor.hedegaard@mvb.net
Badminton
Ole Kinly Nielsen
Hvamvej 12
20 73 72 37
olekinly@gmail.com
BGU Formand
Ole Kinly Nielsen
Hvamvej 12
20 73 72 37
olekinly@gmail.com
Borbjerg Børnehave
Lene Brunebjerg Jensen
21 42 63 34
lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk
Borbjerg Skole
Martin Lund Faurholt
96 11 57 00
martin.faurholt@holstebro.dk
Borgerforeningen
Jonna Nørgaard
Trabjergvej 5
61 46 05 17
formand@borbjerg-hvam.dk
Fitness og Løbeklub
Frank Mikkelsen
Højtoftevej 2
40 74 16 06
normik@mail.dk
Fodbold
Kristian Lindholm
20 25 26 40
bgufodbold@gmail.com

Folkedans
Poul Lauritsen
22 33 18 20
poul.lauritsen@mail.dk

Senior fodbold
Kristian Lindholm
30 25 26 40
kslindholm3@gmail.com

Gymnastik
Kristian Nygaard
28 99 34 60
tm-nygaard@hotmail.com

SFH 1
Lene Jensen
96 11 57 09

Håndbold Mejrup/Hvam
Jesper Lindberg
20 16 82 86
jesper@tvisviborg.dk
KFUM-Spejderne
Elionora Hammerstoft
Trabjerg Høje 1
97 46 46 37
elinora@hammerstoft.dk
Kroket
Hans Madsen
Hajslundvej 13
23 34 85 81
haislundborbjerg@hotmail.com
Kultur- og Fritidscenter
Borbjerg-Hvam
Centerleder Søren Andreassen
Hvamvej 84
20 77 63 00
info@kulturogfritidscenter.dk

SFH 2
Lene Jensen
96 11 57 11
Sognepræst
Asger Petersen
Naltoftevej
apet@km.dk
Søndertoft Rideklub
Nr. Birkmosevej 1, Skave
97 46 83 88 / 97 46 84 94
Ungdomsfodbold
Carsten Hebsgaard Nielsen
Vibevej 15
97 46 16 31 / 23 46 23 39
Volley
Kent Vang
24 86 22 08
ahlmann.vang@mail.dk

Menighedsrådet
Frits Rønn
Hajslundvej 10
25 59 76 21
Musik og Teater
Helle Ellemand Olesen
97 46 18 70

Fodboldgolf
Mads Bjerregaard Larsen
Haretoften 12
72 17 78 17
amlarsen@mvbmail.dk
Foredragsforeningen
Ruth Pedersen
Øster Brødbækvej 4
97 46 16 01
laumark@privat.dk
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Hjertestartere
Spar Købmand
Kultur-Fritidscentret

Indholdsfortegnelse
Side
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Borbjerg Foredragsforening
Borbjerg Aktive Seniorer
BGU Musik- og Teaterforening
Orientering fra Skave - Borbjerg Fodbold
CenterCafeen - Julefrokost
Take Away
TAK
MHM Julefrokost
Jul i Borbjerg
Åbent hus i Fitness
HMH Håndboldcamp
Borbjerg Skole og Børnehus
Ny sponsoraftale
Posefest
Partner turnering

Deadline for næste nummer af Kværnen er

den 18. november - udkommer 5. december
Omdelingen af Kværnen.

Kværnen omdeles sammen med ”Holstebro Onsdag ” og ”Vinderup Avis” i
Borbjerg – Hvam området, den 1. Onsdag i måneden. (Kværnen holder ferie
i juli måned.) Modtager du ikke disse ugeaviser, og dermed heller ikke kværnen, bedes du ringe til: TLF. 99128331 - TORSDAG MELLEM 16 – 19 eller
sende en mail til mor@bergske.dk
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Foredragsforening
af 1882
Borbjerg

Afholder Sangaften
Torsdag d. 8. november kl. 19,30
i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Irene Holmgaard fra Asp vil lede sangene, som vil blive
akkompagneret af Musiklærer Jørgen Mæng Bentzen
fra Hardsyssel Efterskole
Husk at vi afholder

adventsmøde torsdag d. 6. dec. kl. 19.30.
Alle er velkomne til vores arrangementer

Arrangementer og
hilsner i forbindelse
med jul og nytår
bringes i næste nummer der udkommer den 5. december.
Deadline den
18. november
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Borbjerg Aktive Seniorer

Sæsonstart - Program 2. halvår 2018

torsdag den 13. sep. 2018 - torsdag den 13. dec. 2018
Alle dage starter kl. 9.30 i Kultur og Fritidscentret.
Prisen er kr. 30.- for kaffe og aktiviteter.
Der er ingen kontingent, der betales kun for de dage man deltager.
13.09.18

Vi starter efter sommerferien

20.09.18
27.09.18
04.10.18
11.10.18

Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag

12.10.18 - 24.10.18

Efterårsferie

25.10.18
01.11.18
08.11.18
15.11.18
22.11.18
29.11.18
06.12.18

Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag
Aktiv torsdag

13.12.18

Juleafslutning med Asger Petersen,
der underholder og synger sammen med os.

14.12.18 - 02.01.19

Juleferie

03.01.19

Start efter juleferie. Program i Kværnens dec.

Mød op til social samvær, kaffe, sang og motion,
der er bobspil, bowls, brætspil, kortspil og curling.

Fastelavn sammen med børnehaven, generalforsamling,
juleafslutning, mandemad og nytårskur
Kom og vær med der er plads til alle.
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VI SES

BGU Musik- og Teaterforening
vil gerne
Invitere til infomøde
om Kirkebakkespil 2019
Vi har besluttet at opføre Charles Tante.
Så har du lyst til f.eks. at spille skuespil,
lave kostumer eller kulisser, Spille musik,
hjælpe til med PR. m.m.
Så kom til Multisalen
i Borbjerg Kulturog fritidscenter
D. 14 januar kl. 19.00
VI SES

Orientering fra Borbjerg Skave Fodbold
Efter mange år på posten som formand for Borbjerg Skave
Fodbold har jeg besluttet IKKE at genopstille ved
generalforsamlingen til januar.
Håber I alle vil være med til at finde en ny mand/kvinde til posten!
Jeg står selvfølgelig til rådighed hvis man har spørgsmål til
posten ligesom jeg gerne bruger tid på oplæring af den nye.
MVH.
Kristian Lindholm
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BORBJERG
TIRSDAG: FISKEBIL foran SPAR BORBJERG fra 14.30 - 17.30
MANDAG & TORSDAG: Frisk og spændende kød fra Højgårdens Slagter

ØL - VIN - SPIRITUS

Årets julehandel

oplagt til jul & nytårshygge
og gode gaveideer:
•Lækkert sortiment i Julevine
•10 nye portvine
•9 nye gin-varianter

Bestil årets julegave, julekurv eller
gavekort til familie eller medarbejdere!

Hannes Hjørne har forvandlet sig
til et nyt og spændende juleudvalg i
brugskunst og masser af gaveideer!

Julehygge med Hanne
NICOLES VAHÉ til faste

lave priser, men søndag den

25. november giver vi 10%
rabat på hele sortimentet!

Kom og få inspiration
Lav din juledekorationer,
adventskranse, m.v.
Søndag den 25. november
vil Hanne stå til rådighed i
butikken mellem kl. 10.00 & 16.00

SPAR BORBJERG satser igen stort på nytårsfyrværkeri, så vi håber I
alle sammen vil støtte op omkring dette tiltag!
Der vil være overskudsdeling til de lokale foreninger.
Vi har valgt kvalitet: Derfor er det 100% Royal sortiment!

STOR PRØVESKYDNING fredag den 28. december
GO ON TANKANLÆG - Billige priser hver dag!
Der kan laves kort til både private og erhverv.
Vi ser frem til disse tiltag, og håber på stor opbakning fra jer kunder
- og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND
Med venlig hilsen

SPAR BORBJERG

v/ Hanne & Bjørn Jacobsen

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00

9746 1011
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Julefrokost 2018 / 2019
Menu 1

Menu 3

Sild med æg og karrysalat

Fiskefilet med remoulade og citron

Leverpostej med champignon og
bacon

1/2 æg med mayonnaise og rejer

sylte med rødbeder og sennep
Glaseret skinke med grønlangkål med
brunede kartofler
135 kr pr person.
Minimum 5 personer
Pris er inkl. rugbrød/brød og smør

Menu 2
Sild med æg og karrysalat
Frikadeller med rødkål og agurksalat
2 stk tarteletter med høns i asparges
Fiskefilet med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål brunede
kartofler, hvide kartofler, skysovs,
asier og kartoffel chips
155 kr pr person.
Minimum 5 personer
priser er inkl. rugbrød/brød og smør

2 Slags sild med æg karrysalat pynte
med løg
Sylte med rødbeder og sennep
Varm leverpostej med champignon og
bacon
Julemedister med rødkål og
agurksalat
Juleand med rødkål, brunede
kartofler, hvide kartofler, sovs, asier
kartoffel chips.
180 kr pr person.
Minimum 5 personer
Priser er inkl. rugbrød/brød og smør

Tilkøb
Vælg imellem juletærte med æbler
eller risalamande med kirsebærsovs
40kr pr person

Åbningstider for Kiosken
Man 17-20
Tirs. 17-20
Ons. 17-20
Tors. 17-22
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1/11 uge 44

Frikadeller med Stuvede hvidkål

8/11 uge 45

Biksemad med spejle æg og rødbeder

15/8 uge 46

Farseret porre skysovs kartofler og
rødkål

22/11 uge 47

fyldt svinemørbrad med kartoffel
både og peber aioli og salat

29/11 uge 48

Gammel daws oksesteg med sovs
kartofler waldorfsalat

6/12 uge 49

Flæskesteg med hvidekartofler og
brunekartofler skysovs og surt

13/12 uge 50

Glaseret skinke med grønlangkål
brune kartofler

20/12 uge 51

Farseret ribbensteg skysovs,
kartofler og surt

Bestil på 2067 6300
Ring eller sms.
Senest mandagen inden.
Afhentes fra kl 17.30 - 19.00
hver torsdag

TAK
På vegne af Borbjerg-Hvam kultur & fritidscenter vil jeg gerne
sige mange TAK for det flotte bidrag vi har modtaget fra Udvalget Borbjerg-Hvam Bogen.
Dette har givet muligheden for at
vi endelig kan få forbedret lyden
i vores hal, til diverse arrangementer. Det vil komme mange
brugere til gavn, lyd i den lille hal
til fester, foredrag, m.v., gymnastik opvisning, badminton open,
håndbold jule cup, indendørsfodbold cup og ikke mindst
håndboldkampe.
Der er vil blive arbejdet på at
få det lavet i den kommende
måned, så vi senest vil være på
plads med helt nyt lydanlæg til
første store arrangement i hallen 3/12 , hvor der kommer 300
mennesker til foredrag med
Lola.
Endnu engang tak og endnu et
bevis på at ved lokal opbakning
kan mange ting lade sig gøre
Med venlig hilsen
Bjørn R. Jacobsen
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Fællesskab, julehygge og fællesspisning
for alle i Borbjerg-Hvam

Julehistorier
Julemanden vækkes
Juletræet tændes
Pebernødder
Glögg
Varm kakao
… kan købes

15.30
15.45
17.00
17.30
18.00
19.30

Vi mødes ved kirkens parkeringsplads
Julemanden findes og vækkes
Fakkeloptog
Juletræet tændes og julen synges ind
Fællesspisning i hallen
Tak for i dag

Julens sange
Lysoptog
Julehygge

Aftensmad: Suppe eller risengrød
Pris voksne: 45 kr. Børn: 30 kr.
Tilmelding til fællesspisning nødvendig til:
Susanne Lindholm 23 60 14 70 eller
Manja Vestergaard 50 51 06 17
SENEST TORSDAG DEN 22/11
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Åbent hus i
Fitness
Lørdag den 10/11 kl. 13.00 – 14.30
afholder BGU Fitness åbent hus.
Alle er velkommen. Der er gratis
øl, vand og kaffe. Vind 3 måneders
gratis træning.
Kom og prøv TRX, Crossgym, indoorcycling og prøv vores fitnesslokaler. Man er også velkommen til
bare at kigge.

NYHED!

Nu kan I også købe 10-turskort til
holdtræning for kun 475 kr. Det
gælder til TRX, Crossgym og Indoor
cycling. Denne dag kun 400 kr.
I er altid velkommen til at få en gratis prøvetime i holdtræning. Der er
også mulighed for at få en alene
prøvetime, eller sammen med en
ven.
Vi glæder os til at se jer.
BGU Fitness - hele områdets samlingssted.

Der vil være mulighed for, at få målt
sin fedtprocent.

6 myter/facts om
Crossgym:

Alle instruktører vil være til stede
og hjælper gerne med at lave et
program eller giver gode råd.

1: Crossgym er kun for de
stærke - Nej, det er for alle,
uanset niveau

Hallen er åben for alle og der vil
være mulighed for at prøve klatrevæggen.

2: Man bliver stor af Crossgym
- Nej, men man bliver stærk
3: Man træner til man kaster op
- Nej, vi stopper inden
4: Crossgym er svært
- Nej, det er simple øvelser
5: Crossgym giver mange skader
- Nej, ikke mere end anden sport
6: Crossgym kræver specielt tøj
- Nej, du kan træne i lige det tøj
du vil
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Shell Skave

Har du glemt
madpakken??

Kig forbi Shell Skave, vi har stort udvalg
til din frokost.

NYHED!!
Prøv vores snackbox
35.-
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Husk frisklavet
flæskestegssandwich
hver fredag 11:00-14:00.
49.-

Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel
Øster Trabjergvej 4, Borbjerg | 7500 Holstebro
M 2144 0555 | mb@mbtransport.dk
www.mbtransport.dk

SKAVE TURISTFART A/S
Viborgvej 248 • 7500 Holstebro • Tlf. 97 46 80 55

INDKØBSTUR TIL GRÆNSEN

3. november, 1. december 2018 og 5. januar 2019
Afgang den første lørdag hver måned til Poetzsch i Harrislee. 125 kr. pr. person.

JUL I HAMBURG: 3.-5. december 2018. 1.995 kr. pr. person.
Tre herlige decemberdage i den gamle Hansestad. Foruden de flotte julemarkeder
kommer vi på byrundtur med lokalguide og får rundvisning i Schleswig Domkirke.
Kom med og mærk den helt unikke julestemning.
CIRKUSREVYEN 2019: 1.-2. juni og 24.-25. august. 1.995 kr. pr. person.

Oplev knivskarp komik og underholdning i særklasse på Dyrehavsbakken. Inkl. de
populære A-billetter, buffet på Bakken mm.

Se mere og læs detaljerede programmer på www.skave-turist.dk
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HMH - Håndbold Mejrup Hvam
har netop med stor succes afholdt
endnu en forrygende håndboldcamp.
75 glade, positive og energiske
U10, U12 og U14 spillere fra klubben + en masse dygtige trænere og holdledere har været samlet en hel weekend, for på bedste
vis at skyde sæsonen 2018 / 2019
i gang.
Hele lørdagen foregik holdvis, hvor
der blev trænet godt igennem.
Hele 5 forskellige træningspas blev
det til. U14 spillerne fik desuden 30
minutters hård TRX-træning af Leo
Jensen og der blev også spillet
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udendørs håndbold med skumbold. Det foregik for drengenes
vedkommende til højt Birte Kjær
musik og den knaldrøde gummibåd blev der skrålet med på.
Fra kl. 17 lørdag var alle spillere
samlet i Mejrup og her blev der
spist aftensmad, lavet små konkurrencer på tværs af holdene og der
var også tid til fri leg i hallerne.
Søndag morgen kl. 07 var det igen
tid at stå op, indtage morgenmad
og herefter igen ud på nogle hold
på tværs af årgangene. Nu skulle
den årlige miniturnering mellem
klubbens U10 og U12 spillere nemlig klares og U14 spillerne var her

trænere for hver deres hold. Det
klarede de med BRAVOUR og fedt
at se, hvor godt de formåede at
guide de små, så det blev en god
oplevelse for alle. Da finalen her
var spillet, skulle alle campens trænere og holdledere så på banen,
for nu skulle U14 spillerne selvfølgelig selv have lov til at spille. De
kæmpede, alt det bedste de havde
lært, men måtte dog sande, at rutinen trods alt vandt over ungdommen og kontraløbene.

shorts og endnu engang var det
med flotte sponsortryk fra Borbjerg
Sparekasse, DanAlu Skive og Tvis
Køkkener, Viborg - 1000 tak for det.

Endnu engang blev håndboldcampens spillere klædt flot på
- denne gang i sorte t-shirts og

GOD SÆSON TIL ALLE
- det tegner godt.

Også en kæmpe tak til BRUGSEN I
MEJRUP for gratis frugt til alle hele
weekenden.
Med den store opbakning vi fik både fra spillere, trænere og forældre - så er vi helt sikker klar på endnu en håndboldcamp i 2019.

Borbjerg-Hvam Bogen
Julen og gaverne tid nærmer sig
Her er en gaveide
Køb Borbjerg-Hvam Bogen
Så støttes Lokalområdet
Overskuddet udloddes
Til lokale initiativer
Bogen kan købes hos
Borbjerg Sparekasse
Spar Borbjerg
Viktor Hedegaard Borbjerg
Salon Obitsø Skave
Salon Tove Hogager
Pris kr. 250
21

Borbjerg Skole og
Børnehus
…DET HELE…
Emneuge

I uge 41 havde hele landsbyordningen emneuge med overskriften
”Opdagelsesrejser”.
Følgende læringsmål var sat for
ugen:
• At vække børnenes fantasi og
nysgerrighed
• At arbejde fordybet med emner i
en begrænset periode
• At kunne samarbejde på tværs af
klasserne

Alle elever på skolen og børnene
i børnehaven gik på opdagelse i
mange forskellige retninger og på
mange forskellige måder.
Vi var på opdagelse i det kulinariske
køkken på tværs af verdensdele,
De nyeste Apps blev udforsket,
der blev rejst ud i rummet, gået på
opdagelse på Borbjerg Mølle, farlige ture tilbage i tiden til dinosau22

rerne, på opdagelse i vikingetiden
og meget meget mere.
En sjov, lærerig og anderledes
ugen, hvor alle børn var blandet på
tværs af klasser og stuer. Det mest
fantastiske var dog at opleve, hvordan de store og små arbejdede
sammen, og tog et fælles ansvar
både for opgaveløsningen, men
også for at sikre at alle havde nogle sjove dage sammen.

Farvel til grønlænderne

I ca. 6 uger har Borbjerg Skole haft
besøg af 3 grønlændere. Bella i
4. klasse, Nukannquag og Barselaj i 5. klasse. Besøget er kommet

i stand efter et samarbejde med en
grønlandsk venskabsforening. Der
blev afholdt en lille afskedsceremoni, hvor der blev givet high five
og krammet:-)
Børnene har boet privat hos lokale i Borbjerg. De 3 grønlændere rejser uden tvivl hjem til Grønland med en kæmpe oplevelse.
Samtidigt har det også været lærerigt for eleverne på skolen at have
en klassekammerat, som kom fra
et så forskelligt miljø end lille Borbjerg. Der skal også lyde en stor
tak til værtsfamilierne og deres
store indsats.
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“Run to the beat”

Busudfordringer

Ved målfeltet havde vi igen fået fat
i den legendariske hollandske DJ
DeKnegt, som spillede musik og
heppede i bedste stil. Rundt på
hele ruten, var der opstillet store
højtalere, så løberne blev hjulpet
under hele løbet med musik på fuld
styrke!
Til løbet var hele skolen, hele børnehaven og dagplejerne samt flere
forældre.
Med det dejligste efterårsvejr, god
musik og glade børn blev der sat ny
rekord med flest kilometer. 3. og 4.
kasse vandt den ”Gyldne Sko”:-) En
dejlig måde af afslutte en emneuge
og at starte en efterårsferie på.

Ligeledes er der også rigtig meget
trafik om morgenen foran Sognegården. Der kan være 3 busser samtidigt, samt en masse biler, som skal aflevere børn i skolen
eller børnehaven. I samarbejde

For tredje år I træk valgte Borbjerg
Skole og Børnehus at afholde skolernes motionsløb som ”Run to the
Beat” - inspireret af løbet i Struer.
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Som flere har bemærket, så er der
et par busudfordringer.
Bus nr. 283. skal vende i Borbjerg.
Det har den valgt at gøre ved at
bakke ind ad Naltoftevej. Det er helt
uacceptabelt, og i øvrigt også ulovligt, at bussen bakker ned ad en vej,
hvor der kommer skolebørn.
Dette er påpeget op til flere gange,
og jeg har fået lovning på, at det
ikke sker igen. Skulle det mod forventning blive ved med at ske, vil
jeg meget gerne høre fra jer. I er
også meget velkommne til selv at
kontakte Midt Trafik.

med Borgerforeningen er jeg i dialog med Trafik og Park, om at få lavet nogle forbedringer, men uanset
hvad så er pladsen begrænset.
Det som ofte giver de største problemer er, at nogle forældre parkerer foran Sognegården, for at aflevere eller hente børn. For det første
er det farligt med biler dernede,
da der er børn i busskuret. Ydermere så kan busserne heller ikke
parkere dernede, og må parkere
alternative steder, hvilket øger
risikoen betydeligt.

Så IGEN en meget stor opfordring.
DER MÅ IKKE PARKERES FORAN SOGNEGÅRDEN!.
Spred gerne budskabet – tak.
Venlig hilsen
Martin Faurholt
Skoleder Borbjerg Skole
og Børnehus

Få en gratis
pålægskagemand!
Udvidet samarbejde med
Borbjerg Sparekasse.

Vi har nu få ledige pladser til halskilte.

Vi er utrolig glade for, at vi nu har
udvidet vores samarbejde med
vores hovedsponsor Borbjerg
Sparekasse.
Vi har indgået en sponsoraftale
med Borbjerg Sparekasse, om
deres logo på dommerbordet.
Vi opfordrer alle til at støtte vores
sponsorer. De betyder utrolig
meget for centrets daglige drift.

Find en sponsor til et halskilt og
du får en gratis pålægskagemand
til 10-12 personer, til en værdi af
480 kr.
Et halskilt koster 2300 kr. + moms
om året og 2200 kr. i fremstilling.
Tegner I en kontrakt for 5 år, betaler vi for fremstillingen af skiltet.
MVH
Centerleder
Søren Andreassen
2077 6300
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Så gentager vi succesen med

posefest
i Borbjerg Hvam

lørdag d. 23. februar 2019.
Vi har fundet 12 fantastiske
værtspar, som er klar til at modtage forskellige gæster til forret,
hovedret og dessert. Nu mangler vi
gæsterne. Det er først til mølle og
tilmeldingen kan kun ske på sms
fra den første onsdag i december, hvor Kværnen udkommer.
Posefesten er en god mulighed
for at møde nye mennesker fra
vores område.
Gæsterne fra tidligere år var meget
begejstrede over, hvor godt det var
at møde nye som gamle. Der var
flere der udtalte, at det var fantastisk sjovt at gå fra sted til sted og
møde andre med poser i hånden.
Andre udtalte, at det var nemt at
komme til at snakke med nogle,
som man ikke kendte.
Konceptet er, at man spiser de tre
retter hos tre forskellige værtspar
og derefter slutter med fest i sognegården. Det koster 100 kr. for
denne hyggelige aften. For det får
man mad, fest, godt selskab og
nye bekendtskaber. Det eneste du
selv skal medbringe er drikkevarer
i en pose, deraf navnet posefest.
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Da vi har værtspar, som bor udenfor
Borbjerg, skal vi bruge 10 chauffører. Disse skal være det samme
sted hele aftenen og køre med
gæsterne. Chaufførerne skal have
kørekort og holde sig ædru hele
aftenen indtil vi er i sognegården,
hvor de er med til festen.
Tilmeldingen begynder først fra
den første onsdag i december (5.
december) Vær opmærksom på
tilmeldingsdatoen, da pladserne
var fyldt op på et døgn sidste år.
Der er mulighed for at blive skrevet på venteliste. Den har vi brugt
mange gange de andre år.
Vi glæder os til endnu en posefest,
hvor der er mulighed for at møde
nye mennesker.
Venlig hilsen
Mette Holmbo:2869 3510
Jonna Nørgaard:6146 0517

Lørdag den 15/12 kl. 16.00, afholder Borbjerg-Hvam
fritidscenter partners turnering.
Det koster 200 kr. pr. hold for at deltage.
For de penge får I mindst 3 spil, samt lækker burger med
pommes frites. Kiosken er åben hele dagen.
Der vil være præmier til vinderne.
Vi spiller efter de officielle DM regler.
Se reglerne på centret hjemmeside.
Tilmelding senest den 1/12, ved mobile pay til 19985,
eller kontant betaling til centerlederen.
Ved spørgsmål kontakt Mette Holmbo på 28693510.

BORBJERG-HVAM MESTER
I PARTNERS 2018

Se reglerne på www.kulturogfritidscenter.dk
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køreskoleN i mejrup
Alt undervisning foregår efter skoletid
n Høj beståelsesprocent
n Små effektive hold
n Samme kørelærer gennem hele forløbet
n

Teoriundervisning i Mejrup Kultur- og Fritidscenter

Kjeldsen’s Køreskole
v. Jørgen Kjeldsen . Tlf. 51 21 33 09 . www.kjeldsens-koreskole.dk

Vi glæder os til at se dig i salonen :-)
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KIRKENS KORSHÆRS
GENBRUGSBUTIK
Enghaven 8 Tlf. 23 34 05 82

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-13.00
I butikken modtages og sælges tøj, brugs- og pynteting samt udklædningstøj.

GENBRUGSBUTIKKEN
Gartnerivej 48 Tlf. 40 13 02 52

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-13.00
I butikken sælges og modtages
MØBLER, TØJ, TING OG SAGER samt ANTIKVARISKE BØGER
Vi afhenter gerne brugbare møbler samt dødsboer.

SKAVE GENBRUGSBUTIK
Viborgvej 257 Tlf. 97 40 44 47

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 13.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-13.00
I butikken sælges og modtages tøj, møbler samt brugs- og pynteting.
møbler samt dødsboer.
. Vi afhenter gerne brugbare
.

NYBYGNING OMBYGNING REPARATIONER

NYBYGNING
 OMBYGNING  REPARATIONER
Tømrer og Snedkerfirma
Tømrer
og Jensen
Snedkerfirma v/ Tage Jensen
v/ Tage
Viborgvej
95
Mejrup  7500 Holstebro
Viborgvej 95, Mejrup

97 41 40 25  40 44 80 25
7500 Holstebro

Tlf. 97 41 40 25 . Bil 40 44 80Alt25
murerarbejde udføres
MURERMESTER

Leif D. Kristensen

Banetoften 20, Holstebro
Tlf: 97 42 73 30 Bil: 40 19 93 73
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JTN

ST L

. Stål

Ø. HJERM
BYGNINGSARTIKLER
Øster Hjermvej 19 7560 Hjerm

97 46 45 11 - et godt sted at handle!

Jens Tarbensen Nielsen tel 26 51 26 74
Søbakken 17

Borbjerg 7500 Holstebro

. Rustfri

. Aluminium

. Maskinværksted

HVAM
SMEDE OG VVS
v/ T. Amstrup

ved Jens Tarbensen Nielsen
Bukdalvej 15, Borbjerg
7500 Holstebro
tel 26 51 26 74
jtn@jtnstaal.dk
www.jtnstaal.dk

Skivevej 150 DK-7500 Holstebro
97461344 • www.banksmc.dk

Kjeldsen’s Køreskole
v. Jørgen Kjeldsen
Tlf. 51 21 33 09
www.kjeldsens-koreskole.dk

Åbningstider:
Man.- Fre. 8:00-17:00 Lør. 9:00-12:00
ALT I MC/SCOOTER-REPATIONER
SAMT FORSIKRINGSSKADER

Skal du bruge

TRYKSAGER

Vi hjælper dig gerne med alle former for tryksager
Vi kan lave hele opgaven
Vi kan også trykke direkte fra dine filer
Hovervej 11 · Hee · 6950 Ringkøbing
2943 4583 · meller.dk · meller@meller.dk

AUT. KLOAKMESTER

ENTREPRENØR

Ole S. Jørgensen
Stendisvej 55, Skave, 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 86 20 Fax 97 46 86 23
Mobil 24 27 99 11
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grafisk produktion

meller.dk
trykkeri & forlag

Shell
v/Anne Mette Lund og Flemming Nielsen
Viborgvej 240, Skave, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 46 81 01

2685 4407
indramning@wadmanns.dk
Tlf: 97 46 11
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HELGE LÆGÅRD

Almuemaling af
møbler, køkkener, døre samt
alm. bygningsmalerarbejde
udføres

Bülowsvej 13
7500 Holstebro

Telefon 97 41 39 24
Bil 40 91 39 24

www.laegaards-farve-hus.dk

Åbningstider
mandag til fredag 10.00 - 17.00 lørdag 09.00 - 12.00

Foder til alle slags dyr

Træflis til brændsel og afdækning
- også salg til private

Telefon 97 46 84 48

BØNDERGAARD

VVS A/S

Alt VVS &
Blikkenslagerarbejde udføres
Ring for uforbindende tilbud

TLF 97 42 33 33

www.holstebrovvs.dk

Virkelyst 6 • 7830 Vinderup
CVR-nr. 2748 9273 • Fax 9754 7448
www.brdr.andersen-is.dk

www.arkitektkontor.dk

H V A M A R K I T E K TK O N T O R

A/ S

Rydevej 15 • 7500 Holstebro • Tlf 96 95 14 86 • Fax 96 95 14 89
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Nørre kærgård

BISONKØD
Stampesvej 2, Hvam • 7500 Holstebro • www.tatanka.dk

vestjylland.dk

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94 · Ole Stride · eksam. assurandør · Telefon 20 23 14 45

Støt den lokale sparekasse
- som også støtter
de lokale foreninger.
Borbjerg Sparekasse
Tlf: 9746 1422
www.borbjergsparekasse.dk

KLAR
PARAT

SPAR
DIN LOKALE
DAGLIGVAREBUTIK
STÆRKE TILBUD
DAGLIGVARER
DISCOUNT

SPAR HAR SAMLET ALT DET DU SKAL BRUGE I HVERDAGEN
I EN LOKAL DAGLIGVAREBUTIK, SÅ DU KAN NØJES MED AT
HANDLE ÉT STED - OG DET ER LOKALT
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TLF. 97461011 • ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 7.00 - 20.00

