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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

FLENGVEJ 15
7500 HOLSTEBRO
TLF. 97 46 11 00

BIL  51 22 62 35
21 61 68 44

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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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



4

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 september
udgaven af Kværnen er 
den 22. august

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

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

Sekretær:
Maria Andreassen    5330 0224
hvam1990@gmail.com

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:
Susanne Dixen     2141 6697
susannedixen@yahoo.dk

Jesper Schrøder     2092 4037
farmen@sport.dk

www.borbjerg-hvam.dk
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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
Vibevej 10
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 22. august - udkommer uge 35

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
11
12
13
14
16
17
18
19
22
23
24

Borbjerg Foredragsforening 
Grilleftermiddag
Borbjerg Mølle Kro
Charles tante - teater
Årets julekoncert
Foredrag ved Joan Ørting
Lars Gylden med Trio
Informationsmøde vedr. kloakering
Foredrag med Sara Alfort
Centerkøkkenet
BGU Cykling
Læserbrev fra pædagogstuderende
Badminton
Trabjerg Gymnastikforening vintersæson
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Borbjerg og Omegns Foredragsforening

afholder Høstfest 
Torsdag d. 5. september Kl. 18.00 

i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

Vi starter med middag kl. 18.00. 
Menuen kommer i år til at bestå af: 
Øl marineret nakkefilet med sesam kartofler, skysovs, bagt blomkålssalat 
og syltet græskar. Desserten bliver jordbærtrifli. Dette efterfølges af en 
kop kaffe. Efter foredraget kaffe og 2 slags småkager.

Prisen for middag og foredrag er 180,- kr. ekskl.. drikkevarer.

Foredraget starter kl. 19.30, hvor den tidligere socialchef i Viborg kom-
mune og forhenværende formand for historisk samfund for Viborg-egn-
en, Jørgen Østergaard, Møldrup vil fortælle om hvordan det var, at være 
barn i 50’erne. Han er opvokset i Skelhøje. Det var før der var mobiltele-
foner, TV og charterferier, men så var der til gengæld så meget andet.

Vi synger jo altid når vi er sammen, så under og efter middagen og efter 
høsttalen vil vi synge nogle af de gode gamle høstsange fra højskole-
sangbogen

På grund af maden er der tilmelding SENEST den 1. september
til Ruth Pedersen på Tlf. 9746 1601 (ikke sms) 

eller mail laumark@privat.dk
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Borbjerg Kroket Klub - Borbjerg Foredragsforening
Borbjerg Aktive Seniorer 

Inviterer til 

Grilleftermiddag i Borbjerg Præstegårdspark 
torsdag den 15. august 2019

Der er følgende program:

Kl. 15.00 starter dagen. 
Igen i år er der bagt dejlige kager til kaffen.

Herefter hygger vi os med: 
Kongespil, stigegolf, gå en tur, slapper af, m.v.

Kl. 17.00 er grillen klar. 
Medbring selv kaffe, vand, vin, øl, pølser eller bøf.

Der vil være musikalsk underholdning af: 

Holger

Tilmelding, senest søndag den 11. august, til: 
Hans 23348581 - Ruth 97461601 - Kristian 60454380.

Pris for arrangementet er 30,- pr person.

Alle er velkommen

Med venlig hilsen
Borbjerg Kroket Klub - Borbjerg Foredragsforening - Borbjerg Aktive Seniorer
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           Borbjerg Mølle Kro og Hotel 
                                        Arrangements kalender 2019 
 
12. og 13. juli Lækker sommergrill  kr. 248,- 

19. og 20. juli Lækker sommergrill kr. 248,- 

26. og 27. juli Lækker sommergrill kr. 248,- 

30. juli  MC- og fly- og veterantræf   

23. august Beer & Barbecue (ølsmagning) 

27. august MC- og fly- og veterantræf 

13. september  Elevaften kr. 298,- 

24. september MC- og fly- og veterantræf 

27. september Ålegilde – spis hvad du kan kr. 248,- 

4. oktober Vildtaften kr. 398,- 

12. oktober Efterårsbuffet – aftenbuffet kr. 248,- 

13. oktober Dyrefodring kl. 11.00 GRATIS 

19. oktober Efterårsbuffet – aftenbuffet kr. 248,- 

20. oktober Dyrefodring kl. 11.00 GRATIS  

22. oktober Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,- 

25. oktober Klipfiskeaften  kr. 198,- 

11. november Mortensaften kr. 258,- 

26. november Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,- 

30. november Julefrokost 

7. og 8. december Julemarked 

7. december Julefrokost 

17. december Stegt flæsk – spis hvad du kan kr. 168,- 

22. december Dyrefodring kl. 11.00 GRATIS 

31. december Nytårsmenu 
 

 
Alle søn- og helligdage året 

rundt tilbyder vi: 
 

 
SØNDAG PÅ MØLLEN 

 

Frokostbuffet kr. 168,- 
Kagebord kr. 100,- 

Samlet kr. 240,- 
 
 

Stedet til afholdelse af 
 

 Bryllup 
 Sølv- og 

Guldbryllup 
 Fødselsdag 
 Firmafest 
 Reception 
 Konfirmation 
 Weekendophold 

 
En unik naturperle  
                      - til unikke minder 
 
 

Bjørn, Ashli, Malene, Mark og Møllefolket byder velkommen 

9-hullers golfbane 
Dagskort 

Kun kr. 100,- 
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Amatørteater når det er bedst 
Kirkebakkespillet på den smukkeste kulisse 

Kirkebakken i Borbjerg 

31. aug. & 1. sep. 
     Kl. 14.00 

 

Billetter købes ved indgangen :   30,- for børn og 70,- for voksne 
Der kan købes kaffe, kage, is og sodavand 

Instruktør: Per N. Mortensen 
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Borbjerg Kirke har plads til 425 personer 
- vi er sikre på, at der bliver udsolgt, så køb derfor billetten nu!  

Læn dig tilbage, luk øjnene og glem alt om juletravl-
hed for en stund i selskab med en sangerinde,  
hvis repertoire spænder utroligt bredt. 
 
En kirkekoncert med Ann-Mette  Elten fra ”På Slaget 
12” er en helt speciel oplevelse. 
 
Repertoiret tager udgangspunkt i Ann-Mettes fortolk-
ninger af danske julesalmer. 
 
Derudover rummer koncerten også Ann-Mettes  
fortolkninger af nogle af de helt store klassiske sange. 

BILLETTER KAN KØBES HOS: 
Borbjerg Sparekasse 
Spar Borbjerg 
Jens Ejvind Toft 2078 4686 
eller send en mail til: lkd@borbjergsparekasse.dk,  
og billetten modtages pr. mail 
 
Billetpris kr. 195,- 
  
Køber du inden 15. august 2019,  
er prisen KUN kr. 165,- 

Billetpris  
kr. 195,-   

Arrangør: Mejrup/Hvam Håndbold      Sponsor:  
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Foredrag med Joan Ørting 
den 22 oktober 2019
Borbjerg Event er i samarbejde med Borbjerg sparekasse stolte over 
at kunne præsentere Joan Ørting i Borbjerg-Hvam kultur og fritidscen-
ter Tirsdag den 22/10 kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30.                     

Den anerkendte sexolog, forfatter og tidligere tv-vært tager i dette fore-
drag udgangspunkt i:
” Villa, volvo & vovhund, men hvad med erotikken?”

Joan fortæller i dette foredrag om, hvor-
dan vi får prioriteret parforholdet, så den 
gnist, der engang var, kan genoplives. 
Hun fortæller om forskellen på kønnene, 
og hvad der er vigtigt for begge køn, så de 
føler sig set og respekteret. 
Joan går i detaljer omkring sexlivet og vi-
ser, hvordan erotikken kan blive bedre og 
mere tilfredsstillende. Med humor og gejst 
åbner hun op for en dialog om, hvordan vi 
kan tale bedre sammen, elske bedre og i 
det hele taget nyde hinanden og det liv, vi 
deler.

Billetpris kun 150 kr. til 1/9, herefter 
stiger prisen til 200 kr.      
Køb billet på vores hjemmeside, på vores face-
book og på billet.dk
Du kan også købe din billet i Borbjerg-Hvam kultur og fritidscenter.                                                                                      

Præsenteres i samarbejde med
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Lars Gylden med Trio
Fredag den 4. oktober 

kommer Lars Gylden med trio 
og spiller i sognegården

Kl. 18.00 vil der være en lækker Buffet bestående af: Honning mari-
eneret skinkesteg, timian kartofler, Whisky sauce, tomatsalat og hjem-
mebagt brød med smør.

Lars er en lokal musiker fra Ryde. Han 
skriver sine sangtekster på dansk og 
har senest udgivet en single i april 
2018.
Hans musik/tekster omhandler livet på 
godt og ondt og beskriver de veje vi 
vælger at gå i livet.
Musikgenren kan minde om Poul Krebs 
/Allan Olsen, men bærer præg af hans 
helt egen personlige stil.
Han har tidligere haft opvarmnings job 
for kunstnere som Lis Sørensen, Mi-
chael Falck og Nikolaj & Piloterne m.m. 

Publikum kan forvente sig en hyggelig 
aften med dansk komponeret sange 
krydret med gode historier undervejs.

Lars Gylden m/trio består af: 
Lars Gylden: Guitar/sang, Michael Svankær: Guitar og Claes Fischer: Bas.

Prisen er 200,- for koncert og buffet. Vin, øl og sodavand kan købes.
Billetterne købes i centeret og i køkkenet. Kan reserveres på 2077 6300.
Hvis I køber billet inden den 1/9 får I en gratis drinksbillet til et glas vin, en øl 
eller en sodavand. 

MVH Borbjerg-Hvam kultur og fritidscenter
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Kom og bliv klogere på, hvad separatkloakering af Hvem Mejeriby 
betyder for dig og din by. 

Vi inviterer til informationsmøde for borgere i Hvam Mejeriby
 torsdag d. 29. august 2019 kl. 16:30. 

Mødet afholdes ved Gadekæret, hvor vi opstiller telte, og byder på pølser og drikkevarer. Her har 
du mulighed for at høre om baggrunden for projektet, få et overblik over det samlede projekt, og 
forstå hvad separatkloakeringen betyder for dig som grundejer. Vi fortæller også om de løsninger, 
der gør de offentlige arealer grønnere. Du får samtidig mulighed for at søge råd og vejledning om 
tiltag på egen grund herunder eventuel regnvandshåndtering på egen grund. 

På mødet vil der være repræsentanter for Vestforsyning A/S, Holstebro Kommune, entreprenør 
Kaj Bech A/S og rådgiver EnviDan A/S.

Pølsevognen åbner kl. 16.30 og kl. 17:00 starter vi den fælles information om projektet, hvorefter 
der er mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil på mødet desuden være mulighed for at aftale et efterfølgende møde med entreprenøren, 
for at få individuel råd og vejledning om den fremtidige regnvandshåndtering på den enkelte 
matrikel.

+45 51 58 7413 sk@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Informationsmøde for 
borgere i Hvam Mejeriby
29. august 2019

INVITATION
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Kom til gratis foredrag:

“Tænk, hvis du ikke afgør 
dit barns fremtid”

GÅRDEN og MARGRETHE REEDTZ SKOLEN
inviterer til spændende foredrag med forfatter 

og skribent på netmediet Zetland, 
SARA ALFORT

Torsdag den 5. september, kl 19-21
I Fællessalen på Margrethe Reedtz Skolen

Der er fri entré – kaffe og kage kan købes

Omtale af foredraget: 
”Vi lever i en kultur, hvor hver eneste 
handling og hvert eneste valg, vi tager 
på vores børns vegne, tillægges enorm 
betydning. Amning eller ej? IPad eller 
ej? Gluten eller ej. Forældrerollen dyrkes 
måske mere intensivt end nogensinde 
før, men hvorfor egentlig? 
Da Sara Alfort stødte på begrebet “foræl-
dredeterminisme”, faldt alt på plads for 
hende: Vi er grebet af en historisk ny fore-
stilling om, at forældres valg er det eneste, 
der bestemmer barnets skæbne. Men 
passer det faktisk?”
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CenterKøkkenet
Det er stadig muligt at 
bestille vores sommer 
grill-selv menuer.

Grill selv menu 1
1 bbq-marineret nakkekotelet
1 stor grill medister
1 hvidløgs marineret kyllingbryst 
(forkogt)
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller pølsebrød
Pris pr. person  140,-
 
Grill selv menu 2
Centrets berømte hjemmelave-
de og meget møre bbq-marineret 
spareribs
1 grillpølse
1 hvidløgs marineret nakkekotelet
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller pølsebrød
Pris pr. person  160,-

Grill selv menu 3
1 hvidløgsmarineret oksemørbrad-
bøf
1 grillpølse
1 bbq-marineret kyllingebryst (for-
kogt)
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller pølsebrød
Pris pr. person  170,-

tlf. 2067 6300

Jul i Borbjerg-Hvam
Sæt X i kalenderen søndag
den 24. november.
Nærmere info følger!
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BGU Junior Cykling

BGU Cykling har startet et junior 
hold for alle interesserede fra 5. 
klasse og op.
Formålet med dette hold er at få 
skabt interesse for cykling samt 
at lære de grundlæggende teknik-
ker. Der lægges meget vægt på at 
det skal være sjovt at cykle. Ud fra 
dette princip arrangeres derfor ofte 
forfriskninger undervejs - f.eks. i 
form af en is ved Handbjerg Mari-
na eller lignende.

Der er allerede god tilslutning, og 
alle er super engagerede og viser 
en hurtigt stigende formkurve. 
Onsdag den 15. Maj var vi til 
det første cykelløb, som var et 
Medaljeløb arrangeret af Holstebro 
Cykelklub. Det var en stor succes, 
og arrangørerne var meget impon-

erede over både deltagerantal fra 
BGU samt vores niveau.

Vi forventer at deltage i flere mindre 
løb hen over sæsonen. Blandt an-
det motionscykelløbet Spar Nord 
Mors Rundt den 7. Juli. 
Sidst på sæsonen satser vi på at 
kunne gennemføre en tur på om-
kring 100 km.

Har du også lyst til at prøve om 
dette er noget for dig, er der mas-
ser af plads til flere. 

Vi cykler som udgangspunkt hver 
onsdag kl. 16.15 samt lørdag kl. 
10.00. Men følg lige med på vores 
Facebook side (BGU Junior cykling) 
for at være helt opdateret.
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BORBJERG

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

Med venlig hilsen
SPAR BORBJERG

v/ Bjørn Ryttersgaard Jacobsen

HUSK:
Hver tirsdag fra 14.30 - 17.30 holder fiskebilen foran butikken

Hver torsdag leveres færdigretter, friskskåret venøbøffer og 
pindebøffer fra slagteren.

Vi ser frem til disse tiltag, og håber på stor opbakning fra jer kunder 
- og I får ekstra fordele og mere tryghed ved at handle hos jeres 

LOKALE KØBMAND

Så er vi tilbage fra sommerferie og klar til et spændende efterår, hvor vi forhåbentlig 
kan forbedre os til fordel for jer kunder/der er ihvertfald planer i skuffen:-), så 
selvom vi personligt & i butikken desværre har haft udfrodringer, håber jeg på 
fortsat stor opbakning fra jer kunder.(Det er nødvendigt!)

Som altid er der udskiftning i personalet, da vi jo med stor glæde kan sende en masse 
unge mennesker ud i den virkelige verden efter veloverstået studentereksamen og 
de yngre skal afsted på efterskole :-) mange tak for nu og held og lykke fremover 
til jer allesammen

Det giver plads til nye og muligheden for at ændre lidt på rutiner, arbejdsplaner, m.v.

Vi har ansat en ny elev - velkommen til Marethe Truelsen
Derudover har vi ansat følgende ungarbejdere:
Oliver Hallager fra Holstebro, Maiken Gry Snejbjerg Svendsen fra “Ryde”, 
Mathilde Horup Jensen fra Hvam, Mille H. Poulsen fra Borbjerg.
Velkommen tilbage til Cecilie Jørgensen, Frida Rønn og Mathilde Stamp.

   Stadigvæk liv i blomster & brugskunst afdelingen, 
hvor der også vil komme nye varer hjem 

Fiskemanden er tilbage hver tirsdag 
eftermiddag 14.30 - 17.30
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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

DIT LOKALE BUSSELSKAB
udforsk - oplev - mindes

Indkøbstur til grænsen den første lørdag i hver måned
Ind- og udlandsrejser
Skoleudflugter
Grupperejser
Læserejser
Firmature

info@skave-turistfart.dk  Tlf. 9746 8055
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Kære alle i Borbjerg-Hvam.
 
Samskabelse er en vigtig ting, 
Især i en landsby som Borbjerg. 
 
Vi er en gruppe pædagogstuder-
ende fra VIA University Collage i 
Holstebro, der har fået glæden af, 
at komme til Borbjerg og arbejde 
i forhold til vores modul, samska-
belse og medborgerskab.
Når vi samskaber løfter vi i folk. Vi 
gør tingene sammen med hinan-
den, i stedet for at gøre tingene for 
hinanden. 

Tankerne bag hele forløbet er, at vi 
gerne vil udvikle skolegården på 
Borbjerg skole, i samråd med for-
skellige interessenter, dette er for-
skellige samarbejdspartnere, som 
har mulighed og lyst til at arbejde 
samskabende sammen med os. 

Vi har i de sidste par dage ”bosat” 
os på skolen, hvor vi har været rundt 
i byen og snakke med nogle fir-

maer omkring hvorvidt de ville del-
tage i samskabelsesprocessen, og 
tage del i medborgerskabet, samt 
snakket med lærerne og pædago-
gerne på skolen og med elever-
ne fra 3-7 klasse omkring, hvad de 
tænker i forbindelse med en even-
tuel renovering og nytænkning af 
skolegården. 

Efter samtaler med børnene er vi 
kommet frem til, at de savner no-
get mere til at skate på og nogle 
flere hyggekroge, hvilket vi i sam-
arbejde med dem og andre sam-
arbejdspartnere arbejder på.

Vi har haft meget fokus på at den 
bliver mere attraktiv i skoletiden, 
både til frikvarterene men også som 
en del af undervisningen, samt i friti-
den for børn og unge i landsbysam-
fundet.  

Mange hilsner 
Line Krogshede, 
pædagogstuderende
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Badminton  klar igen fra mandag d. 19. august.
Vi er klar til en ny sæson med en masse god badminton, sjov og gode kampe. 
Der vil igen i år være mulighed for at spille holdturnering.

Der er træning både for store og små og derfor mulighed for at hele familien kan 
komme til at spille badminton. Vi vil som noget nyt i år forsøge at holde nogle 
lørdag formiddage hvor hele familien kan spille badminton sammen. Det bliver 
måske 5-6 gange i løbet af sæsonen og der vil være fokus på at hygge sig med 
badminton. Der kommer yderligere opslag om det på hjemmesiden.

Vi har optimeret træningsforholdene, så alle har mulighed for at spille med gode 
bolde og andet udstyr. Vi har fået sponsoreret et nyt boldskab, så vi denne sæson 
kan spille med optimalt fugtede bolde. Vi har også fået boldhylstre, så vi kan have 
større fokus på at øve forskellige slag.  
Fællestræning starter også op i uge 34. Det er holdet hvor der er mulighed for at 
spille både single, double og mix uden at have en fast makker. Du møder op og så 
bliver der sat forskellige hold på dagen.  Her er plads til alle niveauer og en masse 
hyggeligt samvær. Der er også mulighed for at deltage i holdturnering

Faste baner kommer til at ligge i de tider, der er huller i hallens timeplan eller i 
gymnastiksalen, hvis man ønsker det. 
Disse tider aftales med Søren 2077 6300   Pris 1600 kr.

Der er endnu ikke fordelt trænere på holdene, men vi har en flok dygtige trænere 
som vil supplere hinanden i løbet af sæsonen. Der spilles med fjerbolde på alle 
hold. Der vil være mulighed for at komme til stævner og holdturnering i løbet af 
sæsonen. Dette er med i kontingentet for ungdomsspillerne.
Vi glæder os til at se jer alle i hallen til en ny og sjov sæson med en masse gode 
badmintonoplevelser.

Venlig hilsen
BGU Badminton   

Jesper Lausen 2571 6389  Mette Holmbo 2869 3510 

Træningstiderne for sæsonen ser således ud:
Miniton 0.-3. klasse:  Mandag kl. 15.30-16.15  Pris: 300 kr.
Ungdom 1  4.-6. klasse  Mandag kl. 16.15-17.30  Pris: 650 kr.
Ungdom 2  7. kl.-18 år  Mandag kl. 19-20.30  Pris 650 kr.
Fællestræning for voksne: Mandag kl. 20.30-22.00  Pris 950 kr.
Ekstra træning for ungdom:  Fredag kl. 16.00-17.00  Pris 250 kr.

For at deltage på ekstra træning, kræver det at du også spiller på mandagsholdet.
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Trabjerg Gymnastik 
Forening

Sæson 2019 – 2020

Nyhed!!
Gymnastik for MÆND:

Opstart 11. september 2019
Tidspunkt: 
Onsdage kl. 18.15-19.15
Sted: Festsalen i Skave & 
Omegns Multihal.
Pris: 550 kr. 

Holdbeskrivelse: Måske sidder 
du ned det meste af dagen på dit 
job.....eller har fået dårlig ryg eller 
føler dig uoplagt? Er du god til at 
passe på dig selv og din krop? 
Måske havde du ikke lige tænkt, 
du skulle gå til gymnastik? Her er 
et hold, hvor ALLE kan være med: 
Kunne du tænke dig at træne din 
krop med særligt fokus på RYG, 
skulder, og mave, få god holdning, 
energi og balance, blive afstresset 
og smidiggjort eller bare opleve 
den glæde og velvære, du opnår 
ved at bevæge dig? 
Vi bruger elementer fra særlig 
rygtræning, pilates, yoga mm. Vi 
træner i dybden i et roligt tempo 
uden hop, hvor alle kan være med 
- men helt sikkert får sved på pan-
den! 
Kom og oplev, hvad træningen kan 
gøre for dig. 
Selvfølgelig uden opvisning - vær 
med uanset alder og kondition.

Instruktør: 
Henriette Hauge 2170 9189

OPRÅB – NØDRÅB 
KALD DET HVAD DU VIL!!

Vi har bruge for DIN hjælp. 
Vi mangler stadig træne-
re til at træne vores dejlige 
børn.

1 træner der kan undervise 
i spring på rytme- & spring-
holdet sammen med Marie. 

Samt 1-2 trænere til Mini 
mix holdet. Holdet for børn i 
0.-3. klasse. 

Kontakt Inger Marie på tlf. 
3126 2104 for mere info, 
eller bedst af alt hvis du har 
lyst til at træne et hold 
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Nyhed!!
Rytme fra 8. klasse og op

Opstart 10. september 2019
Tidspunkt: 
Tirsdag kl. 19.00-20.30
Sted: Festsalen i Skave & 
Omegns Multihal.  
Pris: 450 kr. 

Holdbeskrivelse: Med udgangs-
punkt i klassisk rytme gymna-
stik, vil vi på dette hold øve os i at 
lave serier sammen som en grup-
pe, samt at have sin helt egen ud-
stråling. 
Niveauet vil blive tilpasset til gym-
nasternes udgangspunkt. Da træner 
har en baggrund i danseverdenen 
skal vi også snuse til mange for-
skellige genre, som f.eks. hip-hop 
og jazz-ballet. Her vil gymnasternes 
egne ønsker få stor indflydelse på 
træningen. 

Vigtigst af alt skal vi have det rigtig 
sjovt, imens vi udvikler vores evner 
indenfor gymnastikken.

Instruktør: 
Marie Biegel 6015 1002

Forældre/Barn 
10 mdr. gammel til ca 3 ½ år 

Opstart: 22. september
Tidspunkt: 
Søndag kl. 9.15-10.15 
Sted: Multisalen i Skave & 
Omegns Multihal.
Pris: 500 kr. 

Holdbeskrivelse: Vi tilbyder gym-
nastik for de helt små på et tids-
punkt, hvor børnene er friske og 
veloplagte til leg og læring. Kom 
og vær med til en sjov, glad og 
lærerig time for dig og dit barn. 
Sammen vil vi lege, danse, synge 
og hygge os.
Udviklingen af de motoriske san-
ser er meget vigtig for barnets evne 
til at lære, så derfor vil vi gennem 
sjove øvelser (og brug af forskel-
lige ”redskaber”) og lege, støtte dit 
barn i at udvikle sig. Vi skal også 
høre en masse dejlig musik/lyde 
og øve rim og remser.

Dit barn behøver ikke at kunne 
gå ved opstart- det er fint hvis det 
kravler. 

Af hensyn til de små børns tryghed 
og udfoldelsesmuligheder er det 
bedst at store søskende (udenfor 
målgruppen) ikke deltager.

Instruktør: 
Henriette Hauge 2170 9189

Vi glæder os til en ny 
sæson – fyldt med sjov 
og dejlig gymnastik 
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Tons og Tummel 
fra 3 år til og med 5 år

Opstart: 12. september
Tidspunkt: 
Torsdag kl. 16.00 – 17.00.
Sted: Multisalen i Skave & 
Omegns Multihal.
Pris: 400 kr. 

NB. Børn som opholder sig i Ska-
ve Børnehus kan blive afhentet 
af instruktørerne. Dette aftales 
med pædagogerne.

Holdbeskrivelse: Vi skal lege, 
hoppe, kravle, rulle og synge. Alle 
de bløde redskaber skal prøves.
En hel time hvor vi bare skal have 
det rigtigt sjovt.

Instruktører: 
Betina Markussen 2757 8293 

Mini Mix Holdet 
0.-3. klasse 

Opstart: 10. september
Tidspunkt: 
Tirsdag kl. 16.15 – 17.30
Sted: Multisalen i Skave & 
Omegns Multihal.
Pris: 450 kr.

Holdbeskrivelse: Holdet er for alle 
drenge og piger, der ønsker at have 
det sjovt med spring- og rytmegym-

nastik. Alle redskaberne skal af-
prøves, og du vil få muligheden for 
at lære at lave salto, vejrmøller, stå 
på hoved m.m. Alle er velkomne 
og vil blive udfordret på deres eget 
niveau. Vi håber, at du er klar til at 
give den gas og have det sjovt. 

Instruktører: 

Rytme/Spring 
4.-7. klasse

Opstart: 9. september
Tidspunkt: 
Mandag kl. 17.00 – 18.30
Sted: Multisalen i Skave & 
Omegns Multihal.
Pris: 450 kr. 

Holdbeskrivelse: Er du vild med 
spring- og rytmegymnastik, at lave 
seje tricks og at have det sjovt, så 
er dette holdet for dig. Med ud-
gangspunkt i klassisk rytme gym-
nastik, vil vi på dette hold øve os 
i at lave serier sammen som en 
gruppe, samt at have sin helt egen 
udstråling. Niveauet vil blive til-
passet til gymnasternes udgang-
spunkt, så selv hvis man aldrig har 
lavet et fejesving før kan man helt 
sikkert godt være med. 
Da træner har en baggrund i dan-
severdenen skal vi også snuse 
til mange forskellige genre, som 
f.eks. hip-hop og jazz-ballet. Her vil 
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gymnasternes egne ønsker få stor 
indflydelse. 
Vigtigst af alt skal vi have det rigtig 
sjovt, imens vi udvikler vores evner 
indenfor gymnastikken.
Alle er velkomne både nybegyn-
dere og øvede. Uanset hvor meget 
du kan i forvejen, vil du blive udfor-
dret på dit eget niveau.

Vi håber på at der inden opstart 
i september, er fundet en spring 
træner som vil træne holdet sam-
men med Marie, så holdet bliver en 
kombination af rytme og spring. 

Instruktører: 
Rytme – Marie Biegel 6015 1002

Gymnastik for kvinder

Opstart: 11. september
Tidspunkt: 
Onsdag kl. 16.45– 18.00
Sted: Multisalen i Skave & 
Omegns Multihal 
Pris: 550 kr. 

Holdbeskrivelse: Kunne du tæn-
ke dig at træne din krop med sær-
ligt fokus på ryg, skulder, lår, mave 
og bækkenbund, få god holdning, 
blive afstresset og smidiggjort eller 
bare opleve den glæde og velvære, 
du opnår ved at bevæge dig? 
Vi bruger elementer fra særlig ryg-
træning, pilates, yoga og konceptet 

feminin fitness. Vi træner i dybden i 
et roligt tempo uden hop, hvor alle 
kan være med - men helt sikkert får 
sved på panden og smil på læben! 
Kom og oplev, hvad træningen kan 
gøre for dig :)
Selvfølgelig uden opvisning - kom 
og vær med uanset alder og kon-
dition.

Instruktør: 
Henriette Hauge 2170 9189

MIXholdet

Opstart: 3. september
Tidspunkt: 
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Sted: Hallen ved 
Idrætsefterskolen Lægården
Pris: 600 kr. 

Holdbeskrivelse: MIXHOLDET er 
et gymnastikhold for aktive gym-
naster, der gerne vil røre sig og 
have sved på panden, men som 
samtidig ikke er bange for at more 
sig og have det sjovt.
MIXHOLDET er et lokal forenings-
hold for voksne gymnaster, hvor der 
er plads til alle og samtidig ønsker 
udfordring.
MIXHOLDET er for både piger og 
herrer fra 25 år (dispensation kan 
gives)

Instruktør: Erik Jensen 2040 9967
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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

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

Ø. HJERM
BYGNINGSARTIKLER
Øster Hjermvej 19  7560 Hjerm

97 46 45 11 - et godt sted at handle!

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Annonce gitter.indd   1 08-09-2010   14:43:02

Skal du bruge TRYKSAGER
Vi kan levere hele opgaven
Vi kan også trykke direkte fra dine filer

foldere • hæfter • bøger
plakater • postkort • m.v.
Hovervej 11 • Hee • 6950 Ringkøbing
meller@meller.dk • 29 43 45 83

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag
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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

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
B

Ø
N

D
ER

G
A

A
R

D

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

Borbjerg Sparekasse
Tlf: 9746 1422
www.borbjergsparekasse.dk

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





Lægårdvej 88
7500 Holstebro
Tlf. 9742 0799

Landbrug
Industri
Ny-installation
EDB-installation

Kommunikation
Overvågning
Alarm

96 94 96 94  ·  vestjylland.dk

borbjerg-kværnen_2,6x12.indd   1 10-04-2019   15:49:32


