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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 - 18.00

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



3

Bisgårdvej 37, Hvam
 7500 Holstebro

97461546
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Ulriks Auto
Skivevej 146
7500 Holstebro
Tlf.: 97 46 13 01
ulriksauto.dk

Nørgårdsvej 18, 7500 Holstebro Tlf. 97 46 14 38 Mail. info@jenjen.dk 

A/S

Tommelise 50
7500 Holstebro

Mobil 28 97 87 97
Mail thomas@tstp.dk
Web tstp.dk

Høj faglighed og jordnær 
personlig kontakt
   · Om- og tilbygninger
   · Tag og udhæng
   ·  Lofter, gulve og indendørs  

montage, herunder køkkener
   · Nye vinduer
   · Isolering

–  Altid frisk med et godt tilbud
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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 august
udgaven af Kværnen er 
den 25. 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
Jesper Lausen
Nørre Hvamvej 8
25 71 63 89
jesper@silvalausen.dk

BGU Formand
Thomas Brødbæk
Kyllinghusvej 1
21 93 12 10
buk19@mvb.net

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 Formand
Nicolaj Hansen
24 87 52 97
nicolaj1989@hotmail.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
Christian Bjerrum
Købmandsgade 12
Borbjerg
51 96 10 20
bjerrum.christian@gmail.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 Susanne Linde
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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Borbjerg Foredragsforening
Borbjerg Mølle Kro og Hotel Aktivitetskalender
Generalforsamling Borbjerg-Hvam Borgerforening
Åbningsreception hos Klinik AL
Ny Centerleder
Nemt og hurtigt fra Centeret
Læserbrev: Regnvand 2
Kæserbrev: Skal vi nedlægge gadekæret i Hvam
KFUM-Spejderne
BGU Gymnastik
BGU Badminton
Trabjerg Gymnastik Forening

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 25. august - udkommer uge 36
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Vores næste arrangement 
er høstfesten, 

som er planlagt til den 10. september
Vi håber at den kan afholdes, nu hvor Danmark begynder at åbne op 
igen, men den endelige beslutning tager vi senere. Bl.a. efter hvilke råd 
der kommer fra myndighederne.

Vi har også resten af efterårets program klar, og vi håber at de foredrag 
kan afvikles, sådan som det var planlagt, men alt det ved vi forhåbentlig 
meget mere om til september.

Vi ønsker alle en fortsat god sommer.
Og håber at I stadig passer på jer selv og hinanden.
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           Borbjerg Mølle Kro og Hotel 
                                        Arrangements kalender 2020 
 

 

14. august Fiske- & Skaldyrsbuffet kr. 398,- 

25. august MC- og fly- og veterantræf 

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

2. oktober Vildtaften kr. 398,- 

10. oktober Efterårs– aftenbuffet kr. 248,- 

11. oktober Dyrefodring kl. 11.00 + SPM GRATIS 

17. oktober Efterårs– aftenbuffet kr. 248,- 

18. oktober Dyrefodring kl. 11.00 + SPM GRATIS  

23. oktober Klipfiskeaften  kr. 198,- 

10. november Mortensaften kr. 258,- 

27. november Julefrokost 

4. december Julefrokost 

5. og 6. december Julemarked 

20. december Dyrefodring kl. 11.00 + SPM GRATIS 

31. december Nytårsmenu – UD AF HUSET 
 

 
Alle søn- og helligdage året 

rundt tilbyder vi: 
SØNDAG PÅ MØLLEN 

 
Frokostbuffet kr. 168,- 

Kagebord kr. 100,- 
Samlet kr. 240,- 

 
• 9-selskabslokaler  
• 27 værelser 
• Safari telte 
• Ny stor terrasse 
• Gårdhave 
• Møderum 
• Konference lokale 
• Landingsbane 
• Natur fitness 
• Fiskeri 
• Vandrestier 
• Legeplads 
• Petanque bane 
• Robåde 
• Kanoer 
• Strabadstur 
• Museum 
• Vildmarksbad 
• 9-huls golfbane 

Dagskort kr. 100,- 
 

En unik naturperle  
                      - til unikke minder 
 
 

Bjørn, Ashli, Malene, Mark og Møllefolket byder velkommen 

TAKE AWAY 
Mølleburger 
Stjerneskud 
Wienersnitsel 
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Så blev det endelig tid til den 
udskudte Generalforsamling
i Borbjerg-Hvam Borgerforening
tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00
i Multisalen, Kultur- og Fritidscentret

Borgerforeningen er vært ved boller m/ pålæg og kage samt øl, vand,
kaffe og the efter generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Fremlægning af revideret regnskab.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er:  Susanne Dixen (ønsker ikke genvalg)
  Lene Kjelsmark (ønsker ikke genvalg)
  Jonna Nørregaard (modtager genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den 10/8, så det kan
blive offentliggjort på https://borbjerg-hvam.dk/vores-landsby/borger-
forening/ hvor også vedtægterne kan findes.

Alle medlemmer er stemmeberettigede, så husk at betale kontingent
senest 14 dage før.

Alle er velkommen til at komme og høre lidt om, hvad der er sket i løbet
af året.

Med venlig hilsen
Borbjerg-Hvam Borgerforening.
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Nu er tiden vist ved at være inde, til at jeg må få holdt min 
”åbningsreception”. 

Nu har jeg været i gang tilpas længe, til at folk er blevet opmærksomme 
på at jeg er kommet til. 

Jeg må ærligt sige, at den første tid har været noget så turbulent, med 
corona nedlukning, men jeg klare mig! 

Jeg er uddannet fysiurgisk massør,  wellness terapeut , sports og skades 
massør, kosmetolog og smerte behandlinger. Så behandlingerne er 

mange og du få en god rådgivning! 

Åbningsreception hos 
Klinik AL 

Kom og vær med til at gøre dagen til noget helt 
særligt! 

Som ny erhvervsdrivende i Skave, 
vil det derfor glæde mig rigtig 
meget at invitere jer til reception i 
min klinik. 
¤ Lørdag d. 22. August Kl. 10-14
¤ Adresse Viborgvej 220 7500 

Holstebro. 
Så hvis du har tid til at kigge en 
tur forbi klinikken og fejre min 
reception, vil jeg blive så glad! 

De kærligste hilsner
Ann-Louise P. L. Madsen 
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Ny centerleder
Hej - mit navn er Susanne Brødbæk 
Linde og jeg bliver den nye cen-
terleder pr. 1. august 2020, hvilket 
jeg glæder mig rigtig meget til. 

Jeg har de seneste 22 år været 
folkeskolelærer, men nu er tiden 
kommet til at prøve nyt. 
Privat bor jeg på Fasanvej i Bor-
bjerg sammen med Mogens, der 
er tømrer og ansat ved Jensen og 
Jensen, Vi har Johanne på 18 år, 
der nu går i gang med 3.g, Jeppe 
på 17 år, der starter på EUD og To-
bias på 15 år, der skal i 9. klasse. 
Vi er en meget sportsglad familie, 

der i forvejen tilbringer mange timer 
i hallen, så I vil derfor nok ofte møde 
dem deromme, da de har lovet at 
give en hjælpende hånd med efter 
behov. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at 
blive en endnu større del at det fan-
tastiske samfund, vi bor i og jeg er 
meget modtagelig for gode ideer, 
ris og ros - kun ved åbenhed og ær-
lighed, kan vi fortsætte det gode ar-
bejde, der er i og omkring centret. 
Derfor - tag fat i mig, hvis I har no-
get, I gerne vil have ændret eller 
gjort, hellere en gang for meget end 
for lidt. 

Jeg kan allerede nu afsløre, der 
kommer et stort foredrag i starten 
af november, så hold øje med Face-
book og hallens hjemmeside og 
hjælp gerne med at dele budska-
bet. 

Til slut vil jeg sige tusind tak til Søren 
for din store indsats i centret de sid-
ste 4 år, jeg vil gøre mit til at føre det 
gode arbejde videre. 

Med ønsket om en dejlig og travl 
”sæson” i centret

Susanne Linde
Privat: 4110 2681
Susannelinde45@gmail.com
   
Centret: 2077 6300  
info@kulturogfritidscenter.dk
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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

Nemt og hurtigt fra centeret 
Tarteletfyld (frost) 1 kg 55 kr.  
Tarteletfyld (frost) 1 kg og 10 stk. skaller 70kr.
Kødsovs 1 kg (frost) 55 kr. 
Pålægs pakke med 3 forskellige slags: 3x5 stk kun 45 kr.
Vælg imellem: Steg, Rullepølse, Roastbeef og Spegepølse 

Friskbagt rugbrød i skiver 25 kr.
10 boller eller 1 flutes 20 kr.

Bestilles dagen før 
På telefon 2067 6300 eller på Sms 
Eller mail 
kokken@kulturogfritids-center.dk
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Læserbrev

Regnvand 2
Jeg undrer mig
Når jeg tænker tilbage på et stormøde 
i Borbjerg sognegård, hvor borger-
foreningen havde indkaldt for at vi 
kunne diskutere, få ideer til hvad der 
skulle ske med vore byer for at til-
trække nye beboere til vores lille sam-
fund. Så vi kan undgå at vores skole og 
købmand lukker.

Vi blev sat i grupper, som skulle kom-
me med forslag og som jeg husker det 
var der stor og enstemmig ønske om at 
der skulle ske noget i Hvam
Vi følte os lidt forsømt. Mange gav ud-
tryk for at der trænger til at blive gjort 
noget. Det ser ikke lige kønt ud alle 
steder, når man kører gennem byen. 
Blot var det svært at finde en model til 
at få startet forbedringerne.
Der blev diskuteret frem og tilbage, 
uden nogen egentlig konklusion.
Men vi fik da samlet skrald i de to gader 
- med fin tilslutning.

Så sidste sommer får vi besked, fra Hol-
stebro Kommune, om at vi skal have 
separeret regnvand fra spildevand.
Vi kan vælge at beholde regnvandet på 
egen matrikel eller aflevere til fælles vi-
dereførelse.
Beholder man på egen matrikel, får 
man 20.000 kr. retur.

Samtidig får vi fra Vestforsyning med 
assistance fra Kaj Bech tilbudt en for-
skønnelse (synes jeg) af gader og veje, 
med et naturvenligt og flot project – 
ganske gratis oveni. 

Med en sø i hver ende af byen, som vil 
berige både plante- og dyreliv.
Det er Vestforsyning der skal forestå ar-
bejdet. Og de indkalder til borgermøde 
for at fortælle om projektet.
Her får hver enkelt husstand tilbudt gra-
tis besøg af Vestforsyning / Kaj Bech, 
hvor der tages stilling til den enkeltes 
muligheder.

Fantastisk - nu kunne vi bruge det som 
start på det vi talte om til borgermødet.

Lige før sommerferien 2020 får vi så 
brev med den endelige plan.
Dejligt tænker jeg – så kan de måske 
nå det værste inden vinteren.

For når alt skal graves op – og vi skal 
have nye rør af både den ene og anden 
slags, nye fortove og ny asfaltbelæg-
ning. Ja så tager det jo tid.

Men så pludselig læser jeg i avisen at 
næsten alle i Hvam er utilfredse og føler 
sig dårlig informeret?
De ved ikke hvor de skal stille bilen hvis 
der ingen fortov er, vi kan ikke have van-
det til at løbe ovenpå gaden og byen er 
for gammel til at få lavet sådan noget.

Næste en underskriftsindsamling mod 
projektet.
Altså mod det vi ville få oveni uden be-
taling- formoder jeg. For vandet skal jo 
nok separeres alligevel.
Selv de som har fået det lavet, føler sig 
dårligt informeret?
Tænk 86% af alle i Hvam er nu godt til-
fredse med som det ser ud nu?
Kun 14% af alle i Hvam ønsker nye for-
tove, grønne trafikcikaner og smukke 
regnvandssøer.
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Ingen grund til flere stormøder for at 
diskutere hvordan Hvam kan gøres 
mere tiltrækkende!

Muligheder eller begrænsninger???
Ja, jeg undrer mig stadig.

Med venlig hilsen
Bodil Fleng

Læserbrev

Skal vi nedlægge 
Gadekæret i Hvam?
Hvad ønsker borgerne i Hvam 
egentlig?

Ønsker vi at fortsætte med en 
uddøende landsby?  
Ønsker vi ingen forandring eller 
fornyelse?
Ønsker vi overhovedet en grøn landsby 
i udvikling? 

Alle borgerne i Hvam har modtaget et 
tilbud om at være med i et pilotpro-
jekt fra Vestforsyning. Et projekt som 
kan gøre Hvam til en grøn bæredygtig 
og banebrydende landsby, et pilotpro-
jekt som andre vil misunde os. Det har  
også en meget stor PR. værdi at være 

de første der kan vise en fin og kreativ 
løsning på et problem som skal løses.         
Vi får aldrig så godt et tilbud igen.
Under alle omstændigheder kommer vi 
alle til at betale for at få overfladevandet 
separeret fra spildevandet.

Men der er mange borgere der har valgt 
en anden løsning. Heldigvis lever vi i 
et demokratisk land hvor alle har ret til 
komme med deres mening. Denne ret 
vil jeg også benytte mig af. Mit håb og 
ønske er at Vestforsyningen får deres 
pilotprojekt gennemført.

Var der for øvrigt ikke mange Hvam 
borgere der mente at Hvam trængte til 
fornyelse? Så husene ikke skal stå til 
salg i årevis?...

Ønsker man fortsat at pilotprojektet 
ikke skal gennemføres, kan den næste 
underskriftsindsamling blive, at bassi-
net skal indhegnes. Det er de også i 
deres gode ret til at mene “for det er jo 
farligt med et åbent vand bassin”.

Men så er gadekæret også farligt, og 
når et flertal går imod en grøn landsby, 
kan det vel også være lige meget med 
Gadekæret. 
Så nedlæg GADEKÆRET.

Få det hele nedlagt i rør og få sagen 
afsluttet.
Er det ikke det et flertal har ønsket?

Men husk at hænge et skilt op ved ud-
kørslen fra Hvam!
DEN SIDSTE   LUKKER OG SLUKKER.

Med venlig hilsen
Henri Nordby Mikkelsen  
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ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

BORBJERG

Med venlig hilsen
SPAR BORBJERG - Din lokale Købmand

v/ Bjørn Jacobsen

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

Hver torsdag leveres frisk og spændende kød fra slagteren & 
Højgårdens kød og pålæg.

Følg os på Facebook og se de mange tilbud & “JA TAK” tilbud!

Vi ser frem til disse tiltag og håber på fortsat stor opbakning 
fra jer kunder. Og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND

Tjek vores nye hjemmeside / webshop:    www.spar-borbjerg.dk

Velkommen tilbage fra sommerferien -
Vi glæder os til at tage imod jer!

Vi har i løbet af sommeren fået etableret ny frugt- og grønt afdeling.

Vi udvider vores sortiment og udvalg i bagerskabet. 
Nyt spændende sortiment og gode tilbud på bl.a. flere varianter af flûtes 

og baguette, lækkerier til madpakken & kæmpe onsdagssnegl.

Konfirmationstid
Vi hjælper gerne med duge, 
servietter, blomster & gaveideer.

I kan altid smage vin på forhånd til ½ pris
Fuld returret på uåbnede flasker m.v.
Kort sagt: En fest uden rester!
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Spejderstart tirsdag d. 18. august 
Spejderhuset - Nørrevang 24, i Skave 

 

 Bæverne: 0.-1. - kl. 18.00-19.15 

 

Ulveunger: 2.-4. kl. - kl. 18.00-19.15 

 

Troppen: 5. kl. - 9. kl. kl. 18.00-20.00 

 

Ring hvis I har spørgsmål til:  

Morten Hammerstoft - 40184046 
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‼️NYHED‼️ 
NY BUS HOS SHELL SKAVE 

 

 
 
 
 
 
 

RENAULT TRAFIC | ÅRGANG 2017 | 9-PERSONERS 
 

Kan lejes for kun 895,- pr. døgn med fri kilometer 
 (skal lejes i minimum to dage) 

Skave Autoværksted
Viborgvej 240  7500 Holstebro
97 46 81 01  shellskave@mail.dk
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Så er vi klar til badminton igen 
fra mandag d. 17. august.

Så er det igen tid til at svinge badmintonketcheren. Vi er klar til en ny sæ-
son 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 fami-
lien 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.

Fællestræning starter også op i uge 34. Det er holdet hvor der er mu-
lighed 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 mu-
lighed for at deltage i holdturnering.

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.

BGU Badminton
Sæson 2020 - 2021
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Faste baner:  Der er 3 faste baner onsdag kl. 19.30-20.30 og herudover 
kan de fordeles i de huller der er i halplanen. 
Det er også muligt at spille i gymnastiksalen som netop er blevet sat i 
stand, så der er både lyse vægge og fint gulv. 
Alle tider for faste baner aftales med Susanne på 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 ung-
domsspillerne.

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   

Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at kontakte 
Jesper Lausen 2571 6389 eller 
Mette Holmbo 2869 3510 
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Trabjerg Gymnastik Forening
Sæson 2020 – 2021

Forældre/Barn - 10 mdr. gammel til ca 3 ½ år 
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Søndag kl. 9.15-10.15 
Sted:   Multisalen i Skave & Omegns Multihal.
Pris:   500 kr. 

Holdbeskrivelse: Vi tilbyder gymnastik for de helt små på et tidspunkt, 
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 sanser er meget vigtig for barnets evne til at 
lære, så derfor vil vi gennem sjove øvelser (og brug af forskellige ”redska-
ber”) 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

Tons og Tummel - fra 3 år til og med 5 år
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Torsdag kl. 16.00 – 17.00.
Sted:   Multisalen i Skave & Omegns Multihal.
Pris:   400 kr. 
NB. Børn som opholder sig i Skave Børnehus kan blive afhentet af 
instruktører. 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 
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Mini Mix Holdet – 0.-3. klasse 
Opstart:  I starten af september 2020
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 rytmegymnastik. 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: Frederikke Mailund, Pernille Pedersen, Tina Refsgaard

Rytme/Spring – 4.-7. klasse    
Opstart:  I starten af september 2020
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. Vi vil på dette hold 
øve os i at lave serier sammen som en gruppe, samt at have sin helt egen 
udstråling. Niveauet vil blive tilpasset til gymnasternes udgangspunkt, så 
selv hvis man aldrig har lavet et fejesving før kan man helt sikkert godt 
være med. 

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

Alle er velkomne både nybegyndere og øvede. Uanset hvor meget du 
kan i forvejen, vil du blive udfordret på dit eget niveau.

Instruktører: Caroline Bjerregaard, Michael Refsgaard, Keld Bjer-
regaard,
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Gymnastik for kvinder
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Onsdag kl. 17.30– 18.45
Sted:   Multisalen i Skave & Omegns Multihal 
Pris:   550 kr. 

Holdbeskrivelse: Kunne du tænke dig at træne din krop med særligt 
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 rygtræning, 
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 kondi-
tion.

Instruktør: Henriette Hauge mobil 21709189

Gymnastik for mænd:  
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Onsdage kl. 17.10 – 18.20
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 gymnas-
tik? 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 smidigg-
jort 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 sik-
kert får sved på panden! Kom og oplev, hvad træningen kan gøre for dig. 
Selvfølgelig uden opvisning - vær med uanset alder og kondition.

Instruktør: Henriette Hauge 2170 9189
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MIXholdet
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Mandag kl. 18.30 - 20.00
Sted:   Hallen ved Idrætsefterskolen Lægården
Pris:   600 kr. 

Holdbeskrivelse: MIXHOLDET er et gymnastikhold for aktive gymna-
ster, 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 foreningshold 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 20409967

Covid19
Vi vil selvfølgelig tage alle vores forbehold i forhold til Covid-19, og vil 
løbende melde noget ud omkring dette, og hvordan det vil påvirke vores 
gymnastiktræning. Inden opstart af denne sæson vil vi udfærdige ret-
ningslinjer. Disse er svære at lave allerede nu, da situationen kan se 
meget anderledes ud til september. 

Følg os på vores Facebook side, Trabjerg Gymnastikforening, hvor vi 
helt klart slår mere op og hvor der også vil komme mere info omkring 
præcis opstartsdatoer.   

Vi glæder os til en ny sæson – fyldt med sjov og dejlig gymnastik 
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Herreklip : Kr. 240,-
Dameklip : Kr. 315,-
Børneklip : Kr. 199,-

Ingen tillægspriser ved vask og føn
Åbent til 20.00 flere dage om ugen
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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!

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



31

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
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