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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 www.borbjergmill.dk

Om du vil svinge gaflen,
          snøren eller køllen

- så er du velkommen på møllen

www dk-benzin dk

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

www dk-benzin dk

Nordvestjysk
Galvanisering A/S

Telefon 97 46 11 44

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80 

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

Øster Trabjergvej 3 • 7500 Holstebro
2365 7080 • hoejgaardens@sol.dk

www.hoejgaardens.dk
Åben fredag 10.00 - 18.30

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80 

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

Lægårdvej 88
7500 Holstebro
Tlf. 9742 0799

Landbrug
Industri
Ny-installation
EDB-installation

Kommunikation
Overvågning
Alarm

FLENGVEJ 15
7500 HOLSTEBRO
TLF. 97 46 11 00

BIL  51 22 62 35
21 61 68 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

Tlf: 97 46 11 36

tømrer + murer

Jensen og Jensen
jenjen.dk

       Banevænget 22 Holstebro
Børge Jensen    20268085
Henrik Jensen   24823041

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!

SKIVEVEJ 151 - 7500 HOLSTEBRO - T 28 97 87 97

Bisgårdvej 37, Hvam
 7500 Holstebro

97461546
27119746 H

e
lle

 m
o

n
d

ru
p

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, bryllup-
per, runde fødselsdage etc.

Henvendelse til: 
Allan Hansen
Flengvej 4
2446 2750

Senest 2 dage før 
flaghejsningen!

Indlæg til 
Kværnen.

Deadline for januar
udgaven af Kværnen er 
den 23. januar

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

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.



5

Borgerforeningens bestyrelse:
Formand:
Jonna Nørgaard     6146 0517
formand@borbjerg-hvam.dk

Næstformand:
Jens Lindbjerg     2125 2101
jens.lindbjerg@danpo.dk    

Sekretær:
Susanne Dixen     2141 6697
susannedixen@yahoo.dk

Kasserer:
Lene Kjelsmark     2171 5031
kasserer@borbjerg-hvam.dk

Kontaktperson til: 
www.kulturogfritidscenter.dk/Borgerforening
Jørgen Thusgaard    2925 9680
hjemmeside@borbjerg-hvam.dk

Kværnens redaktion:
Jørgen Thusgaard    2925 9680
Kvaernen@borbjerg-hvam.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Vibeke Møller Pedersen    2463 5426
vibse76@gmail.com

Jesper Schrøder     2092 4037
farmen@sport.dk

www.borbjerg-hvam.dk



6

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

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

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

SFH 1
Lene Jensen
96 11 57 09

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

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

Gymnastik
Kristian Nygaard
28 99 54 60
tm-nygaard@hotmail.com

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

Menighedsrådet
Frits Rønn
Hajslundvej 10
25 59 76 21

Musik og Teater
Helle Ellemand Olesen
97 46 18 70

Nyttige numre:

Hjertestartere
Spar Købmand
Kultur-Fritidscentret
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Omdelingen af Kværnen.
Kværnen vil blive omdelt fra 1. - 5. i hver måned. (Kværnen holder ferie i Juli 
måned.) Modtager du ikke kværnen bedes du ringe til Jørgen Thusgaard 
TLF. 2925 9680.
Områderne omkring Skave, Mejrup og Hornshøj vil ikke længere modtage 
Kværnen, da de er dækket af andre lokalblade.

Deadline for næste nummer af Kværnen er 
den 23. januar - udkommer uge 5

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9
9

10
12
12
13
14
14
15
16
17
17
20
21
21
22
26
28
30

Borbjerg Foredragsforening - Adventsmøde
Borbjer Aktive Seniorer
Ny formand til Borbjerg-Skave Fodbold søges
Nytårsbanko
BGU-Generalforsamling
BGU søger ny formand
BGU-Cykling 2019
BGU Musik & Teaterforening
Borbjerg Folkedansere
SPAR Borbjerg
Foredrag med Camilla Fromnes
CenterCaféen
Nyt halskilt i Centeret
KFUM-Spejdernes Nytårsparade
Borgerforeningen: STORMØDE
Bliv medlem af Borgerforeningen
Borbjerg Skole og Børnehus
Jul i Borbjerg-Hvam
Tilbageflytter
Trabjerg Gymnastikforening
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Borbjerg og Omegns Foredragsforening 
ønsker alle et godt nytår 

Årets første møde afholdes 
Torsdag d. 10. januar kl. 19.30 

i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter 

Johan Johansen, Hjerm vil fortælle om en rejse i Sydslevig 
Efter kaffen er der Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Næste møde er 
Torsdag den 21. februar kl. 19,30

Lise Fibiger fortæller om 3 kvinder 
gennem et århundrede, ud fra 

“Herbjørg Wasmoss” bog “ Hundrede år”. 
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Borbjerg Aktive Seniorer
Inviterer til Nytårskur

Torsdag den 17. januar 2019
kl. 11.00 i Centercafeen

 

Dagens program er følgende:
Velkomst og sang
Middag:

 yFlæskesteg
 yRomfromage
 yKaffe og kransekage
 yHygge, konkurrencer og              
underholdning.

Pris kr. 180.00
Drikkevarer kan købes
 
Bemærk:
Vi starter igen efter juleferien, 
torsdag den 10. januar kl. 9.30
Da er der tilmelding til nytårskur.
Mød op med godt humør. 

Borbjerg Skave 
Fodbold 
– NY FORMAND…
…er stadig ikke fundet… 

Vi skal have fundet en person 
m/k som har interessen i at fast-
holde og måske forny fodbold-
en i Borbjerg…

Kender du vedkommende?
Så kontakt 
Kristian Lindholm, 3025 2640
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NYTÅRSBANKO 
I Borbjerg/Hvam fritidscenter søndag den 13/1.  

Dørene åbnes kl. 13.30 og kl. 14.00 starter Banko. 

Præmier for over 25.000 kr. 

Vi spiller til kl 17.00 med en pause i midten. Køkkenpigerne 
sørger for, at der kan købes lækker kage, kaffe, øl og vand i 
pausen.  
Vi sælger plader til 20 kr. stykket. 3 For 50 kr.  
Overskuddet vil blive brugt til, at lave et mere spændende miljø 
for børn og unge i centeret. 
Efter nytårsbanko holdes der FÆLLESSPISNING. 
Temaet er ”STOP MADSPILD”                                            
Køkkenet laver en buffet af lækre ting og sager fra vores lager. 
Tilmelding nødvendigt senest onsdag den 9/1. 
Voksen 50 kr. Børn til og med 12 år 30 kr. 

Maden bliver sat på bordet kl 17. lige efter banko. 

Tilmelding til spisning til centerlederen på 20776300 
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BGU afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Mandag d. 28. januar 2019
kl. 19.30

i Borbjerg Kultur-& Fritidscenter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Foreningens beretninger
3. Regnskab til godkendelse og 
    budget til orientering
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsup
    pleant
8. Eventuelt - Herunder uddeling 
    af BGU’s Initiativpokal

Forslag til generalforsamling skal 
være formand:

Ole Kinly Nielsen, Hvamvej 12, 
Hvam Mejeriby, 7500 Holstebro, - 
Mail: olekinly@gmail.com 

- skriftlig i hænde senest mandag 
d. 21. januar 2019.

BGU

Ny formand for BGU 

I forbindelse med BGUs general-
forsamling, vil der være nogle som 
stopper. Det gælder bl.a. for BGUs 
formand Ole Kinly Nielsen. 
Jeg håber at der er nogle som er 
parate til at tage over, så vi ikke 
ender i samme situation, som den-
gang Ole tog over. 
På daværende tidspunkt havde vi i 
længere tid, ikke havde haft en for-
mand for BGU. Det var meget tæt 
på at forretningsudvalget var blevet 
nedlagt på det tidspunkt, og derfor 
gik Ole ind og tog en periode. 

Der er rigtig mange yngre beboere 
her i området, som benytter de for-
skellige tilbud der er i BGU, både til 
sig selv og til børnene. 

For at de mange tilbud fortsat kan 
fungere, er det nødvendigt, at der 
er nogle som giver en hånd med i 
de forskellige udvalg. Ellers forsvin-
der disse tilbud, og dermed nogle 
af de mange små gevinster, der er 
medvirkende til at VORES egn er et 
meget attraktiv sted at bo, og hvor 
vi kan NYDE omgivelserne og det 
fælles samvær. Men for at dette kan 
ske er det nødvendigt, sommetider 
også at YDE. Vi ses til generalfor-
samlingen. 

Skæg også kendt som 
Kristian Saugbjerg Andersen
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Gratis Rundstykker og kaffe 
For alle der ønsker at være med i BGU cykling 2019 

Lørdag d. 12-01-2019 kl. 10:00 i Multisalen 

 En snak om sæsonen 2019                  
 Præsentation og prøvning af det nye klubtøj fra Tactic 
 Bestilling af cykel tøj til gode klub priser 

 

 

      

!!!! kom og se flere tilbud på dagen !!!!

 

OBS: sæson opstart 2019 – 30. marts 

 

Race jersey   +  Race langærmet jersey   +  Race bib shorts  +  Vindvest  

+Tilmeldingsgebyr: Lions løb (d.27-08-19) og Hærvejsløb (d.29-06-19)  

+Kontingent 2019            

Alt dette for kun 1850,- kr.  

Obs: Lions løb 2019 betaler klubben for alle medlemmer.  
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BGU Musik-
 og 

Teaterforening 
vil gerneinvitere 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 Kultur- og fritidscenter 
D. 14 januar kl. 19.00

                                                                           
VI SES 

Borbjerg 
Folkedansere
afholder ordinær generalforsamling 
den 7. januar 2019 kl. 20.30 i Bor-
bjerg Sognegård

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne
Poul Lauridsen
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Vi ser frem til endnu et spændende år med 
øget konkurrence i nabolaget (Mejrup), 

men vi håber på fortsat stor opbakning fra jer kunder 
- og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND

BORBJERG

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

Med venlig hilsen
SPAR BORBJERG

v/ Hanne & Bjørn Jacobsen

TIRSDAG: FISKEBIL foran SPAR BORBJERG fra 14.30 - 17.30
TORSDAG: Friskskåret Venøbøffer, pindebøffer & leverpostej fra slagteren

Vi vil gerne starte med at sige tak for opbakningen 
i 2018 - vi glæder os til 2019

Vi udvider vores kødkøler med spændende retter, der 
lige er til at smide i ovnen - frisklavet og leveret hver 
torsdag

Kundefokus:
Vi opstiller i hele januar en kasse, hvor I er velkommen til 
at komme med kommentar til godt og skidt, samt ønsker 
om nye varer og tiltag.
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Foredrag med Camilla Framnes
Vi gør det igen. 

I samarbejde med Borbjerg Sparekasse kan vi præsentere:
 

et foredrag med Camilla Framnes 
onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00 

i Borbjerg-Hvam kultur og fritidscenter. 

Kickstart år 2019 med Camilla Framnes’ 
inspirerende foredrag: 
”Hvis jeg kan, kan du også!”!

Camilla Framnes blev landskendt, da hun 
allerede som 18-årig fik sit første barn og var 
med i dokumentarserien, De unge Mødre.
I hendes foredrag fortæller Camilla sin helt 
personlige historie om et liv fyldt med op- 
og nedture, hvor hun i årevis fandt trøst i 
maden. 
”Min vægt var oppe på 148 kilo og for første gang nogensinde er-
kendte jeg, at jeg havde et problem. Jeg måtte udskifte min seng på 
daværende tidspunkt, fordi min elevations seng havde en Maxvægt 
på 130 kg. For første gang får jeg nok alligevel øjnene op for hvilken 
situation jeg har bragt mig i, og jeg var bogstaveligtalt ved at æde mig 
selv ihjel.”

Billetter købes ved at overføre penge på mobilePay til 19985.                   
Så nævner man bare sit navn i døren 
Pris er kun 125 kr.
De kan også købes i Centret.                                                                     
Kontakt centerlederen på 2077 6300.  
                                                         
Vi ses til et fantastisk foredrag i 
Borbjerg-Hvam kultur og fritidscenter.
Præsenteres i samarbejde med:
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Nyt halskilt til vores 
Kultur- og 
Fritidscenter 

Sparekassen Balling 
Jeppe Schous Gade 6, 
7500 Holstebro 
Tlf. 96 76 44 50 
- www.sparekassenballing.dk

Husk at støtte vores nye sponsor 
+ alle vores faste og trofaste
virksomheder, så kig rundt i hal-
len og benyt dem, når du har 
brug for det.

På vegne af Borbjerg - Hvam 
Kultur- og Fritidscenter

Denne spon-
sorer til et hal-
skilt blev fun-
det ved hjælp 
af en af vores 
kunder, som 
derfor kunne 
nyde en af køk-
kenets lækre 

pålægskagemænd. (Værdi 480 kr.)

Vi kører videre med vores tilbud 
om, at hvis I finder en sponsor til 
et halskilt, kvitterer vi med en gra-
tis pålægskagemand. 

Kontakt centret for mere info på 
2077 6300.

Fredag d 25. januar er der mu-
lighed for at købe 6 stk. smør-
rebrød for 99 kr.
Samtidig er der mulighed for at hilse 
på vores nye elev Sara.
Smørrebrødene afhentes, ved SPAR 
borgbjerg, hvor vi vil være fra kl 1500 
- 1800. De vil være pakket i kas-
ser med 6 stk; 2 stk æg/rejer, 2 stk 
roastbeef og 2 stk steg.

Bestil på telefon: 2067 6300. 
Sidste frist for bestilling 
er torsdag d. 24. kl 12.00

Vi tager imod kontanter og 
mobilepay. 

Torsdag d 10/01 
Stegt flæsk med persillesovs, 
kartofler og rødbeder 

Torsdag d 17/01 
Wiener schnitzel med citron dreng, 
smørsauce, brasede kartofler og 
dampede ærter 

Torsdag d 24/01 
Mørbradgryde med ris og bøn-
nesalat 

Torsdag d 31/01 
Herregårds bøf med bearnaise-
sauce, kartoffelbåde og ærter  

BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY

CenterCaféen
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Har du glemt 
madpakken?? 

Shell Skave 

 

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

NYHED!! 
Prøv vores snackbox 

35.- 

Husk frisklavet 
flæskestegssandwich 

hver fredag 11:00-14:00. 
49.- 

SHELL Skave byder en ny burger velkommen…

Bearnaise burgeren!!
200 g. bøf, salat, syltede rødløg, godt med bacon, spicy kartoffelbåde 
og masser af bearnaisesovs. Prøv den… den ligger godt i maven
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Øster Trabjergvej 4, Borbjerg   |   7500 Holstebro
M 2144 0555   |   mb@mbtransport.dk
www.mbtransport.dk

Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel

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

INDKØBSTUR TIL GRÆNSEN
5. januar, 2. februar og 2. marts og 6. april
Afgang den første lørdag hver måned til Poetzsch i Harrislee. 125 kr. pr. person.

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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Invitation til Nytårsparaden  

søndag d. 27. januar 2019  
i Borbjerg kirke kl. 10.30 

 

 
Hvad er Nytårsparaden? 

 
 En tilbagevendende tradition i Borbjerg gruppe, hvor vi først er til gudstjeneste m. fanen.  

 
 Herefter er spejderne på en aktivitet, mens forældre afholder gruppemøde, med valg til 

grupperådet. 
 

 Festens højdepunkt er dog stjerneoverrækkelsen. 
 

 

Program(ca. tider): 

Kl. 10.15 Spejderne mødes udenfor kirken - sammen med fanen. Vi går samlet 
ind. 

Kl. ca. 11.30 Fortsætter spejderne på aktivitet, i Skave Multihal, hvor de også får mad. 
Forældre og grupperådet tager i spejderhuset, hvor spejderne er vært ved 
en let frokost.  

 Alle spejdere og søskende får mad, på deres aktivitet. 

Kl. ca. 14.00 Forventer vi at være færdige. 

Vi håber, at se så mange som muligt, da spejderne får overrakt deres årsmærke og årsstjerne. 

Spejderhilsen Borbjerg gruppe 

______________________________________________________________________________________ 

Tilmelding senest onsdag d. 23. januar til din leder 

Spejdernavn:_____________________________ 

Antal forældre:________________________ 

Antal søskende:_________________________ 
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Støt op om det lokale 
– bliv medlem af 
Borbjerg-Hvam 
Borgerforening

Årligt medlemskontingent:
Enkeltpersoner kr. 100,- 
og Husstand: kr. 200,-

Kan indbetales direkte til vores 
konto i Borbjerg Sparekasse 
9634  94145 
eller nu også MobilePay 61506

Kontingent udsendes til alle hus-
stande sidst i december måned. 
Mange betaler deres medlemskab 
på betalingsservice der opkræves 
i januar.
Hvis du ikke har modtaget en op-
krævning, må du meget gerne 
skrive en mail til kasserer@bor-
bjerg-hvam.dk eller ringe til kasser-
er Lene Kjelsmark 2171 5031.

Tak for jeres støtte, så vi fælles kan 
udvikle vores dejlige område.

Med venlig hilsen 
Jonna Nørregård
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Børnehaven på besøg i 
Sparekassen
Igen i år blev børnehaven inviteret i 
Sparekassen for at pynte deres ju-
letræ.

Kornblomsten, de ældste børn i 
børnehaven, fortæller om ople-
velsen:

”Vi havde lavet meget julepynt. Vi 
havde lavet nisser, julehjerter og 
guirlander. 
De voksne i Sparekassen sagde hej 
og velkommen. 
Vi startede med at pynte juletræet. 
De voksne i Sparekassen syntes, 
det var noget flot pynt, vi havde la-

vet, og at træet blev meget flot. Der 
blev tændt falsk lys på træet. Vi 
sang også julesange og fik slikpos-
er og juice og kakao mens vi sad på 
gulvet og kiggede på det flotte træ. 
Vi sagde farvel og tak for i dag. Det 
var sjovt.” 

7. klasse på besøg på UCH
Tirsdag d. 18. december tog 7. 
klasse afsted for at bruge en dag på 
Uddannelsescenter Holstebro. 
De skulle i et éndagsforløb i gastro-
nomi, og gastronomen Mads havde 
sammensat et spændende forløb til 
os. 
Vi blev modtaget kl. 8.45, hvorefter 
vi fik en rundvisning på de forskel-
lige erhvervsuddannelser. Vi så bl.a. 
gastronomistuderende, bager/kon-
ditor afdeling, slagterafdelingen, 
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tømrerarbejdspladsen og meget 
mere. 
Efter rundvisningen fulgte et kort 
oplæg om smag, som var grund-
stenen for dagen. Eleverne fik en 
større forståelse for, at nogle mad-
varer ikke smager så godt, hvis 
man smager på dem uden tilbehør, 
men at smagsoplevelsen bliver en 
helt anden - og meget bedre, hvis 
de bliver sammensat med andre 
fødevarer.

Inden vi kunne gå i gang i køkkenet, 
skulle vi skifte vores tøj og sko ud 
med den uniform, de gastrono-
mistuderende bruger til dagligt. For 
nogen var det ret grænseoverskri-
dende at skulle bevæge sig rundt 
med kokkehue på, men ret hurtigt 
vænnede de sig til deres nye ud-
seende. 
Imens vi fik tøj på, havde Mads gjort 
køkkenet klar, så alt kunne foregå 
i bedste ”Masterchef” stil. Det vil 
sige, at eleverne skulle lave maden 
efter hans forevisning. 
Philip blev udvalgt til hans assistent, 
så han havde en hånd fri til at kunne 

hjælpe, hvor der var brug for det. 
Vi startede med at gøre chokolade-
moussen klar, så den kunne nå at 
sætte sig, inden den skulle anrettes 
og serveres. Fløde, æggeblommer 
og sukker blev pisket, chokoladen 
blev smeltet, appelsinsaften presset 
og så skulle ingredienserne blan-
des og hældes i glas. 
Så var turen kommet til pariser-
bøffen. Her skulle kapers og løg 
hakkes og blandes i oksefarsen. 
Brødet blev ristet på panden, bøffen 
stegt, og så skulle det hele anrettes. 
Salat på bunden, herefter bøffen, 
pickles, peberrod, kapers, rødbe-
der, løg og rå æggeblomme - sik-
ken en ret! Det blev indtaget med 
stort velbehag, også selvom nogle 
på forhånd bestemt ikke troede, at 
det var noget, de kunne lide.

Da frokosten var indtaget, skulle alt 
ryddes op og køkkenet vaskes ned. 
Til alles store overraskelse foregik 
det således, at en stor slange, 
hvorpå der var monteret en sæbe-
sprøjte, blev hevet ud af væggen. 
Så var det ellers bare at gå i gang 
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med at få sprøjtet hele gulvet ind i 
sæbe. Herefter skulle det skrubbes 
og derefter spules rent med vand. 

Efter rengøringen skulle vi atter til-
bage i vores eget tøj - hold nu op, 
det var skønt at få sine egne sko på 
igen! Så var det tid til at anrette cho-
kolademoussen, som blev pyntet 
med flødeskum og appelsin. Den 
blev nydt, og hold op, hvor var vi 
mætte…

Inden dagen var omme, fik vi os 
en god snak omkring de forskel-
lige uddannelsesveje og om de 
utallige uddannelsesmuligheder, 
der er. Mads var rigtig dygtig til at 
fortælle om både skolens og hans 
egne erfaringer, men også elever-
ne på UCH delte gladeligt ud af de 
oplevelser, de havde med deres 
igangværende uddannelser. 

Vi fik hilst på en kommende gas-
tronomistuderende på både Nr. 
Vosborg og Restaurant Under Klip-
pen. Vi så desuden historien om 
Sortebro Kro, samt hvordan man 
anretter en dessert direkte på bor-
det på en Michelin restaurant i USA.
 
Alt i alt en fantastisk dag, som vi vil 
se tilbage på med stor glæde!

Jane Nygaard Kvistgaard
Klasselærer i 7. klasse 

Juleafslutning på skolen
Traditionens tro sluttede vi året af 
med en fælles gudtjeneste i kirken. 
Derefter var der julefrokost for alle 
elever, lærere og pædagoger. 

Udover lækkert mad fra Kultur og 
Fritidscentret, så var det også til 
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julefrokosten, at vi fik sagt tak til 
alle de frivillige for deres uvurder-
lige arbejde. 

Elevrådet havde skrevet julekort, 
overrakte gaver og holdt en fin tak-
ketale. Der var ligeledes musikal-
ske optrædener fra et par klasser, 
samt en parodi på nogle af lærerne 
og pædagogerne fra elevrådet:-)

På vegne af hele vores Landsby-
ordning, ønskes I et rigtig godt 
nytår.

Venlig hilsen

Martin Faurholt
Skoleleder 

Fra venstre: Britt, Bettina, Martin, Anders, Steen, Marco, Lise og Anette
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Jul i 
Borbjerg-Hvam
Den 25. november kunne vi endnu 
engang glæde os over den store 
opbakning til julearrangementet. 

Trods det, at julemanden var flyt-tet 
siden sidste år, var vi alligevel hel-
dige at finde ham. I år på Borbjerg 
Mølle Kro. 
Alt imens de voksne nød gløgg og 
småkager og børnene fik fortalt ju-
lehistorie, dukkede den smukt pyn-
tede hestevogn op i gårdspladsen. 
De spændte børn fik hurtigt vækket 
den sovende julemand, der lå bag-
erst i vognen.

Fakkeloptoget tilbage til Borbjerg 
med lyden af hestehovene, lyset fra 
hestevognen og synet af knap 100 
fakler, var helt betagende. 

Dernæst blev juletræet i degnehav-
en tændt og Asger bød julen vel-
kommen og som afslutning fort-
satte knap 70 børn og voksne til 
fællesspisning i hallen. 

Vi håber alle nød den dejlige dag, 
ligeså meget som vi gjorde. 

Stor tak til de frivillige der har hjul-
pet. Og tusind tak til vores sponsor-
er, der gør dette arrangement og ju-
leudsmykningen mulig.

De bedste hilsner fra Juleudvalget.
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Sponsorer til Jul i Borbjerg-Hvam

Borbjerg Sparekasse 
Spar Borbjerg
Borgerforeningen
Borbjerg Mølle Kro
Fodboldgolf
Kreaturhandler Anders Rasmussen
Menighedsrådet
JTN Stål 
Tømmermester Kristian Nygaard
Jakob Strømgaard
SAC
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Tilbageflytter
I medierne hører man tit sætningen 
”der er en tendens i samfundet”. 
Her i vores lille Borbjerg-Hvam 
samfund er der efterhånden også 
opstået en ny tendens: Tilbageflyt-
ning! Og vi, Kristian og jeg er bare 
et af de mange eksempler på det. 
Borgerforeningen har spurgt, hvor-
for vi er flyttet tilbage til sognet, og 
her er en del af vores historie.

Hvorfor flytte tilbage?
Efter at have nydt godt af det århu-
sianske byliv med cafebesøg, shop-
ping og kulturliv i godt syv år, var 

vi i 2015 godt i gang med at stifte 
familie. Vi var enige om, at vores 
lille, charmerende taglejlighed med 
trafikstøj og byggelarm uden for 
vinduerne, fuldtidsjob og masser af 
transporttid, ikke var de rammer, vi 
ønskede for vores nye familie.

Vi gik i tænkeboks. Vi ønskede os 
masser af plads, flot natur, et lokal-
samfund med engagerede indbyg-
gere, tæt på familie og med gode 
muligheder for skole og børnepas-
ning og et aktivt foreningsliv. ”Silke-
borg!” tænkte vi. ”Eller hvad med 
Viborg måske?”. 

Efter en del boligkiggeri gik det op 
for os, at med en bolig i de områder, 
så ville vi stadig have en del trans-
port til vores familier. Og hvis vi ville 
have masser af plads og udsigt i en-
ten Silkeborg eller Viborg, så ville vi 
nok ikke få råd til ret meget andet 
end pasta med pesto i årene frem-
over. Og så sjovt ville det nok alli-
gevel ikke være. 

Nogle gange kan man ikke se skov-
en for bare træer, og sådan var det 
for os. Efter en del mere spekula-
tion, blev det klart for os, at vores 
dejlige hjemby, Borbjerg, havde alt 
hvad vi søgte. Til vores store held, 
blev vores lille drømmelandsted 
sat til salg kort efter, og i oktober 
2016 blev vi endnu engang Borbjer-
gensere. 
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Hyggeklubben – netværk for 
til(bage)flytterfamilier
Inden vi flyttede tilbage var vi 
spændte på, om vi kunne få en 
omgangskreds her. Men denne 
bekymring blev hurtigt gjort til 
skamme. 
Folk har været enormt venlige og 
imødekommende, så det har været 
let at få mange nye og dejlige be-
kendtskaber her i vores lille by. 
Særligt har vi mødt en del andre 
gennem ”hyggeklubben”, som er 
en facebookgruppe  startet af til-
bageflytterfamilier, med det formål 
at skabe sig et netværk blandt an-
dre unge par og familier i Borbjerg 
og omegn. I løbet af 2018 har vi 
mødtes fire gange til fredagshygge 
efter arbejdstid. 
Konceptet er helt simpelt: Vi splej-
ser om øl og pizza, så værtsparret 
ikke behøver ligge vandret for at 
gøre klar, ligesom alle har råd til at 
være med. Derudover har vi brugt 
gruppen til at finde nogen at følges 

med til byfest og julefrokost. Og grup-
pen er hurtigt blevet en succes med 
over 30 medlemmer, der ligesom os 
gerne vil lære nye mennesker i Bor-
bjerg-Hvam at kende.

Det helt rigtige valg
Nu har vi boet i Borbjerg i snart 2,5 
år, og vi bliver dagligt bekræftet i, 
at det var det helt rigtige at flytte 
tilbage igen. Både når vi afleverer 
Karl i dagpleje, når vi handler, når 
jeg kommer i mødregruppe, når vi 
kommer til posefest og byfest og så 
videre, bliver vi altid mødt med smil, 
varme og entusiame, som giver den 
helt særlige følelse af fællesskab, 
som indbyggerne i Borbjerg-Hvam, 
er så gode til at skabe. 

Og netop derfor er vi også så mange 
unge familier, der vælger at flytte (til-
bage) til Borbjerg-Hvam.

Amanda M. Lauridsen, Majgårdvej
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Trabjerg 
Gymnastik 
Forening

Er dit lille barn NU 
blevet stort nok 

til at komme med 
til forældre/barn 

gymnastik? 
Så hop med til januar!

Måske var dit lille barn ikke helt 
stort nok til at få udbytte af at del-
tage i forældre/barn gymnastik-
ken med opstart medio september, 
men I har nu mulighed for - lige-
som sidste år - at deltage i sidste 
halvdel af sæsonen med opstart 
søndag den 13. januar kl 9.15-
10.15 i multihallen i Skave. 

Kom og vær med til en sjov, glad 
og lærerig time for dig og dit barn. 
Sammen skal vi lege, danse, 
synge, udvikle de motoriske san-
ser, øve rim og remser, høre en 
masse dejlig musik og hygge os. 
Der er også plads til jer!
  
Mvh Trabjerg Gymnastikforening. 
Vi ses i Multihallen i Skave.
Instruktør: Henriette Hauge, 
mobil 2170 9189

Fik du ikke meldt 
dig til gymnastik for 
kvinder, så snup en 
halv sæson og vær 

med fra onsdag d. 9. 
januar kl 17.45- 19.00 

Bliv afstresset, smidig og stærk! 
Vi træner især mave, ryg, skulder, 
balder og bækkenbund, god hold-
ning og rigtig vejrtrækning - uden 
hop og uden opvisning. 
Vi bruger et mix af koncepterne 
feminin fitness, pilates (også med 
redondobold) og yoga. 
ALLE kan være med uanset alder 
(stor aldersspredning: 25 -70 år) og 
kondition.
Vi er mange, og vi har højt humør, 
kom - også selvom du ikke før har 
gået til gymnastik - der er også 
plads til dig. Du vil opleve velvære 
og god styrke i din krop :) 

Vi ses i Multihallen i Skave,
Trabjerg gymnastikforening.
 
Instruktør: Henriette Hauge -
mobil 2170 9189



31



32

Kjeldsen’s Køreskole

køreskoleN i mejrup

Teoriundervisning i Mejrup Kultur- og Fritidscenter

n Alt undervisning foregår efter skoletid
n Høj beståelsesprocent
n Små effektive hold
n Samme kørelærer gennem hele forløbet

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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Alt murerarbejde udføres
MURERMESTER

Leif D. Kristensen
Banetoften 20, Holstebro
Tlf: 97 42 73 30   Bil: 40 19 93 73

NYBYGNING  OMBYGNING  REPARATIONER
NYBYGNING . OMBYGNING . REPARATIONER

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

Tlf. 97 41 40 25 . Bil 40 44 80 25

Tømrer og Snedkerfirma v/ Tage Jensen
Viborgvej 95  Mejrup  7500 Holstebro
 97 41 40 25    40 44 80 25

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.
Vi afhenter gerne brugbare møbler samt dødsboer.
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pk-l@get2net.dk

HVAM 
SMEDE OG VVS

v/ T. Amstrup

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

JTN ST  L
Jens Tarbensen Nielsen      tel 26 51 26 74
Søbakken 17        Borbjerg     7500  Holstebro  . Stål  

. Rustfri  

. Aluminium 
. Maskinværksted

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

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

SAMT FORSIKRINGSSKADER

97461344 • www.banksmc.dk
v. Jørgen Kjeldsen

Tlf. 51 21 33 09
www.kjeldsens-koreskole.dk

Kjeldsen’s Køreskole

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 fi ler meller.dk

grafisk produktion

trykkeri & forlagHovervej 11 · Hee · 6950 Ringkøbing
2943 4583 · meller.dk · meller@meller.dk

Ø. HJERM
BYGNINGSARTIKLER
Øster Hjermvej 19  7560 Hjerm

97 46 45 11 - et godt sted at handle!
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Virkelyst 6 • 7830 Vinderup
CVR-nr. 2748 9273 • Fax 9754 7448

www.brdr.andersen-is.dk

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

Shell

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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Alt VVS & 
Blikkenslagerarbejde udføres 
 

Ring for uforbindende tilbud 

TLF 97 42 33 33 
www.holstebrovvs.dk

VVS A/S

HELGE LÆGÅRD
Bülowsvej 13

7500 Holstebro
Telefon 97 41 39 24

Bil 40 91 39 24
www.laegaards-farve-hus.dk

Almuemaling af
møbler, køkkener, døre samt
alm. bygningsmalerarbejde

udføres

Træflis til brændsel og afdækning
 - også salg til private

Telefon 97 46 84 48Foder til alle slags dyr

Åbningstider
mandag til fredag 10.00 - 17.00 lørdag 09.00 - 12.00

Tlf: 97 46 11 36
     2685 4407

indramning@wadmanns.dk



36

Støt den lokale sparekasse
- som også støtter
de lokale foreninger.

Borbjerg Sparekasse
Tlf: 9746 1422
www.borbjergsparekasse.dk

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

Nørre kærgård 

BISONKØD

vestjylland.dk

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

TLF. 97461011 • ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 7.00 - 20.00

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






