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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
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Bisgårdvej 37, Hvam
 7500 Holstebro
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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 oktober
udgaven af Kværnen er 
den 24. september

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:
Susanne Lindholm    2360 1470
kslindholm3@gmail.com

Kasserer:
Pia Kjær Nørgaard
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:
Maria Andreassen    5330 0224
hvam1990@gmail.com

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
Dennis Hjort
Bukdalvej 20
22 31 84 95
dennishjort.bsfmail.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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31

Borbjerg Foredragsforening
Borbjerg Aktive Seniorer
Børneteater
Aktivitetskalender Borbjerg Mølle Kro & Hotel
Borbjerg-Hvam Kultur- & Fritidscenter
Take Away
Læsegruppen
Generalforsamling Borbjerg-Hvam Kultur- & Fritidscenter
HMH-Håndbold
BGU Juniordans
BGU Gymnastik
BGU Fitness
Trabjerg Gymnastik Forening
Separering af spildevand - Vandbanden
Projektet på Vibevej

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 24. september - udkommer uge 40
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Afholder høstfest 
torsdag d. 10. sept. kl. 18.00

I multisalen 
i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

 Der bliver serveret middag kl. 18.00 med følgende menu:
  Kyllingeroulade med tilbehør
  Frugt med råcreme
  Kaffe/Te

Efter middagen vil Lone Engsig fra Mariebjerg fortælle om uddannelses-
centeret, som er for voksne som er sent udviklede.

Efter foredraget serveres der kaffe med småkager.

Middag og kaffe koster 180,- kr. ekskl. drikkevarer
 
Vi vil tage de nødvendige tiltag med sprit, afstand m.v.

Hvis der sker en udvikling omkring Corona situationen, sådan at myn-
dighederne strammer deres anbefalinger, vil vi aflyse.

Så er Oktoberfesten aflyst/flyttet pga. Codvid 
til d. 2. oktober 2021
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Borbjerg Aktive Seniorer
Så går vi i gang igen efter en temmelig lang sommerferie.
Vi håber at myndighedernes regler tillader, at der startes:

Torsdag den 17. september kl. 9.30
I Kultur- og Fritidscentret

Programmet er det samme som tidligere år.
Kaffe, sang, motion, spil og socialt samvær.

Mød talrigt op og tag gerne naboen med.

Fastelavn unge og ældre
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Kom og spil børneteater 

 

Endelig er det ved at være tid til at lave børneteater igen. 

Vi starter op: 

TORSDAG d. 17. sep. 2020 kl. 17.00-18.30 

I Borbjerg sognegård. 

Vi vil meget gerne have en masse børn på holdet, så kom og vær 

med, det er sjovt, lærerigt og kreativt. 

-og så koster det kun 350 kr. for en sæson. 

 

For spørgsmål, kontakt: 

Johannes - 53 65 14 90 

Rikke - 20 71 12 87 

Katrine 28 45 62 80  

Nina - 61 27 55 91 

Mail: borbjergborneteater@gmail.com 
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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
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Efter et stille forår, er centret og 
køkkenet igen ved at være oppe i 
”næsten fulde” omdrejninger. 

Vi møder hver dag masser af glade 
børn fra børnehaven og skolen og 
om eftermiddagen og aftenen er 
der liv og aktiviteter på såvel fod-
boldbanerne som inde i hallen. 

Håndbold, badminton og E-sport 
er startet op med træning og snart 
går volley, yoga, gymnastik, dans 
og folkedans i gang – det er så dej-
ligt. Fitness bliver også flittigt be-
nyttet og enkelte hold er allerede 
i gang der. 

Fra og med uge 36 kan der igen 
bestilles Take-away (se menu næste 
side) og kiosken vil også være be-
mandet hver aften mandag til tors-
dag fra ca. kl. 18 og nogle timer 
frem. 

De næste par måneder er vi fuldt 
booket med fester i såvel sog-
negård, hal og multisal – dejligt at 
så mange vælger at holde deres 
fester netop her. 

Byggeplaner
Som I alle sikkert ved, så overgår 

sognegården snart til skolen (fra 
uge 47) og vi kommer i den grad 
til at mangle plads og lokaler. Vi er 
derfor allerede godt i gang med 
nye byggeplaner / udvidelse / om-
bygning og alle vore foreninger er i 
disse dage ved at sende deres øn-
sker og behov til os. 
MEN vi har også brug for at høre jeres 
ønsker og derfor vil vi gerne indkalde 
alle til stormøde og vi håber, mange 
af jer har mulighed for at komme. 

Det bliver tirsdag den 6. oktober 
kl. 20.00 i sognegården og vi har 
valgt at slå det sammen med den 
udskudte generalforsamling for 
centret, så det er der mulighed for 
at deltage i først fra 19-20. Vi sørger 
for god plads og masser af hånd-
sprit – så kom gerne og deltag.

PS – onsdag den 18. november 
bliver der mulighed for at komme 
til et spændende foredrag i hal-
len med den berømte, fynske TV-
kok Claus Holm. Han kommer og 
holder et rigtig spændende og in-
spirerende foredrag (mere om det 
i næste nummer af kværnen og på 
Facebook).

På hele centrets vegne
Susanne Linde
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Torsdag d. 3/9
Svensk pølseret med salat

Torsdag d. 10/9
Kogt hamburgerryg, hvide 
kartofler, asparges sovs og 
blancherede bønner

Torsdag d. 17/9
Frikadeller, hjemmelavet 
kartoffelsalat og salat

Torsdag d. 24/9
Fiskefilet, hvide kartofler, 
persillesovs og surt

Torsdag d. 1/10
Biksemad med surt

Bestilles senest tirsdagen før.
På telefon 2067 6300 eller på mail 
kokken@kulturogfritidscenter.dk

Afhentning imellem kl. 17-18.30
50kr. for voksne
25kr. for børn (0-12år)

BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY

Læsegruppe 
2020-2021

Hvis der er interesse for det,trods
coronatid med forskellige regler,
starter læsegruppen igen

tirsdag d. 6. oktober 
kl. 14.30 - 16.30

i Borbjerg - Hvam
Kultur og Fritidscenter.

Bøger kan afhentes hos under-
tegnede fra 14. september.

Aase Klostergaard
tlf.9746 1359 / 2366 2045
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Den selvejende institution, 
foreningen 

Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter 

afholder generalforsamling 
og stormøde - 

Tirsdag d. 6. oktober 2020 
i Sognegården.

Dagsorden 
for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab fremlægges af 
    kassereren
4. Indkomne forslag:
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:  
         Anders Rasmussen
         Steen Bjerrum
         Bjørn R. Jacobsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisorer
8. Eventuelt

Dagsorden for stormødet 
(20.00 -?) kommer senere på hjem-
mesiden.

Tilmelding nødvendigt
Pga. Covid-19
SMS på 20 77 63 00 eller
info@kulturogfritidscenter.dk

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
formanden, Bjørn Jacobsen, Køb-
mandsgade 20, Borbjerg, mail: 
0509216@spar.dk i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, samt revide-
ret regnskab vil være fremlagt til 
gennemsyn i Borbjerg-Hvam Kul-
tur- og Fritidscenter fra d. 1.10.20

Som medlem af foreningen kan 
optages personer, der er bosid-
dende i Borbjerg Sogn, eller som er 
medlem af en institution, forening 
eller selskab med hjemsted i Bor-
bjerg Sogn. 
Optagelse sker ved at der teg-
nes et indskud på mindst 250 kr. 
Hvis du tidligere har betalt indskud 
eller givet bidrag til Centret er du 
medlem og har stemmeret.

Nye medlemmer kan optages 
ved at indbetale mindst 250 kr. til 
kasserer Anders Rasmussen eller 
til Borbjerg Sparekasse.

Centret er vært ved et lille trakte-
ment.

Bestyrelsen.
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Godt Tilbud fra HMH – håndbold Mejrup Hvam

- Er du dreng / pige og går i 0. 1. Eller 2. Klasse? 
- Kan du lide at løbe og lege og have det sjovt? 
- Kan du lide at kaste og gribe med en bold? 
- Kan du lide at brænde en masse energi af og få sved på panden?

Så har vi i HMH et godt tilbud til dig.
 
Mød op i hallen hver tirsdag fra 17.10-18.00 og se, om det ikke lige 
er noget for dig.
 
Første gang er tirsdag den 22. September (uge 39) og bliver vi mange 
og får lyst til at spille kampe, så bliver der mulighed for det senere på 
året.

Jeg håber at se mange af jer og er der et 
par mødre / fædre der gerne vil give en 
hånd med, hører jeg meget gerne fra jer.

Sportslige hilsner fra   
Susanne Linde (4110 2681)
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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

Levering af varer udvides til firmaer, skoler og private til 
alle ugens dage, så tøv ikke med at bestille på:

tlf: 9746 1011 / mail: 0509216@spar.dk

Vi vil gerne have tilfredse kunder: Derfor skal I huske at fortælle 
os, hvis I mangler nogle varer hos den Lokale Købmand. Vi kan 
garanteret bestille dem hjem!

ØKOLOGI
I hele september sætter vi fokus 
på Økologi, så kom og få inspira-
tion til at passe på miljøet, samti-
dig med, at der er gode øko-tilbud

SPAR holder fødselsdag
i ugerne 38-39-40, hvor vi også fe-
jrer 16 år som købmand i Borbjerg.
GLÆD JER, det bliver en fest med 
masser af præmier, overraskelser 
og gode tilbud!

Vi fortsætter med SPAR SAMMEN, 
et meget unikt program, der giver 
højere rabat på de varer I køber 
mest af...
Skynd jer at melde jer til og få gavn 
af de mange fordele & ekstra gode 
tilbud. Kan gøres via SPAR APP

GO ON benzin & diesel har været i 
Borbjerg i 4 år. Vi fortsætter ind i år 
5 med lave priser og håber på endnu 
større opbakning fra både private og 
erhverv. HUSK, der kan laves gode 
erhvervsaftaler, sammen med fast 
lav pris til alle kunder.
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BGU Fitness
Opstart 2020 - 2021

Nu starter den nye 
sæson med holdtræning 
op i BGU Fitness

TRX 
kører mandag og torsdag med 
start den 7/9.

Crossgym 
kører onsdag kl. 18.30 - 19.30 
og lørdag kl. 9.30 - 10.30 
med opstart den 2/9.

TeenFIT 
er mandag kl. 14.00 - 15.00 
med start den 14/9 
(6. og 7. klasse).

Indoor cycling 
starter op i starten af september. 
Der vil være IC hold næsten alle 
ugens dage.

Se mere om holdtræning på 
Borbjerg-Hvam.dk/fitness

Vi tager alle de forbehold om 
corona som retningslinjer 
foreskriver.

Der vil være sprit til hænderne 
og sprayflasker til at spritte 
redskaber og maskiner af med.

Vi arbejder kraftig på udvidelse 
af fitness, så vi kan tilbyde jer 
endnu bedre faciliteter. 

Har I brug for et nyt program, er 
I altid velkommen til at kontakte 
en af vores instruktører.

Vi ses i fitness 
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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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Trabjerg Gymnastik Forening
Sæson 2020 – 2021

Forældre/Barn - 10 mdr. gammel til ca 3 ½ år 
Det er med stor beklagelse at vi desværre alligevel ikke tilbyder forældre/
barn gymnastik i sæson 20/21 pga. Covid-19. 
Vi vender stærkt tilbage i sæson 21/22 

Tons og Tummel - fra 3 år til og med 5 år
Opstart:  17. september 2020
Tidspunkt:  Torsdag kl. 16.00 – 16.45
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 
Patrick, Karoline, Caroline & Amalie

Børnene vil blive afhentet som de plejer i børnehaven ca. kl. 15.45. Børnene må 
gerne klæde om i omklædningsrummet i hallen. Vi sørger for at de får sprittet 
hænder af inden vi starter. 
Det er vigtigt at der INGEN forældre kommer ind i hallen, men i er velkommen 
til at vente i cafeen.
 
Vi står klar til at lave en masse fantastisk gymnastik og børnene er meget velkom-
men til at komme og have en prøvetime hvor de ser det hele an. 
Jeg har god erfaring med at børnene kommer med fra børnehaven uden at de 
bliver kede af det og utrygge. Det gør meget at de følges med deres kammerater.

Vi bliver nød til at tænke mere kreativt i år, da vi ikke kan bruge så mange redska-
ber og rekvisitter pga. covid-19. Dette kommer også til at berøre vores gymnastik 
tid, så i denne sæson hedder det fra kl. 16 til kl. 16.45. 
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Vi skal have tid til rengøring og udluftning før næste hold ankommer.  Når gym-
nastik timen er ovre, skal alle børn gå ud af samme dør, dette bliver døren ud til 
cafeen. Husk at holde afstand til hinanden, dette gælder specielt også når I skal 
ind i omklædningsrummet efter deres ting. 
Vi glæder os til en spændende sæson, hvor vi sammen må passe på hinanden!

Mini Mix Holdet – 0.-3. klasse 
Opstart:  15. 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,
Agnete & Mathilde

Grundet Covid-19 skal børnene være indstille på at hjælpe med afspritning af 
de redskaber der har været i brug under træningen. Det er også meget vigtigt at 
afspritte hænder inden, under og efter træningen.

Rytme/Spring – 4.-7. klasse    
Opstart:  28. 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. 
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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 Bjerregaard,

Grundet Covid-19 skal børnene være indstille på at hjælpe med afspritning af 
de redskaber der har været i brug under træningen. Det er også meget vigtigt at 
afspritte hænder inden, under og efter træningen.

Gymnastik for kvinder
Opstart:  16. 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.

Medbring egen gymnastikmåtte og en stav/kosteskaft el.lign på ca 150 cm. Vi 
skal træne smidighed og styrke mm på en helt ny og sjov måde. Grundet co-
vid19 skal hygiejnen være helt i top, så det er vigtigt, hver gymnast medbringer 
egne træningsredskaber/måtte. Kom omklædt til træning, vi benytter ikke om-
klædningsrummene grundet afstandskravet. Vel mødt :)

Instruktør: Henriette Hauge mobil 2170 9189
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Gymnastik for mænd:  
Opstart:  I starten af september 2020
Tidspunkt:  Torsdage kl. 17.10 – 18.20     OBS: Ny dag!
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 smidig-
gjort 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 dyb-
den i et roligt tempo uden hop, hvor alle kan være med - men helt sikkert får 
sved på panden! Kom og oplev, hvad træningen kan gøre for dig. 
Selvfølgelig uden opvisning - vær med uanset alder og kondition.

Medbring egen gymnastikmåtte og en stav/kosteskaft el.lign på ca 150 cm. Vi 
skal træne smidighed og styrke mm på en helt ny og sjov måde. Grundet co-
vid19 skal hygiejnen være helt i top, så det er vigtigt, hver gymnast medbringer 
egne træningsredskaber/måtte. Kom omklædt til træning, vi benytter ikke om-
klædningsrummene grundet afstandskravet. Vel mødt :)

Instruktør: Henriette Hauge 2170 9189

MIXholdet
Opstart:  I starten af september 2020 - Hold øje med facebooksiden
Tidspunkt:  Mandag kl. 18.30 - 20.00
Sted:   Hallen ved Idrætsefterskolen Lægården
Pris:   600 kr. 

Holdbeskrivelse: MIXHOLDET er et gymnastikhold for aktive gymnaster, 
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 2040 9967
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Retningslinjer i forbindelse med Covid19

   Orienter dig grundigt om - og efterlev sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

   Oplever du de mindste symptomer på Covid-19, skal du blive hjemme 
fra træning. 

   Bliver du testet Covid-19 positiv under sæsonen, skal du straks tage 
kontakt til din træner, som derefter formidler informationer videre til de 
andre gymnaster og bestyrelsen. 

   Hvis der viser sig et tilfælde af covid-19 på et hold, forbeholder vi os ret-
tighederne til at lukke holdet ned i mindst 14 dage. 

   Gymnaster skal før, under og efter en træning spritte deres hænder af. 

   Der skal holdes 2 meters afstand til andre gymnaster. 

   Det er vigtigt at træner og gymnaster først går ind i træningslokalet, når 
forrige hold er ude af lokalet. 

   Gymnaster medbringer egen måtte og evt. andre rekvisitter til træning. 

   Det er et fælles ansvar på holdet om at få afsprittet redskaber efter endt 
træning. 

   Mød omklædte op til træning, og forlad straks træningslokalet efter endt 
træning. 

   Der er stadig forsamlingsforbud på max. 100 personer incl. træner og 
der kan derfor forekomme begrænsning på nogle af holdene. 

Vi tager selvfølgelig alle vores forbehold i forhold til Covid-19, og vil 
løbende melde noget ud omkring dette, og hvordan det vil påvirke vores 
gymnastiktræning. 

Følg os på vores Facebook side, Trabjerg Gymnastikforening, hvor vi 
løbende vil opdatere. 

Vi glæder os til en ny sæson – fyldt med sjov og dejlig gymnastik
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Separering af spildevandet 
i Hvam Mejeriby. FACTS:

Vi, Susanne, Jørgen, Bent, Annie, 
Morten og Jørgen (når vi optræder 
samlet har vi fået øgenavnet vandban-
den, det må vi jo så affinde os med).

Vi vedkender at det er os som har 
iværksat underskriftindsamlingen i 
Hvam Mejeriby, foranlediget af kom-
mende separering af spildevandet fra 
eksisterende kloaksystem.

I sidste udgave af ”Kværnen” august 
2020 blev der konkluderet på, af 2 
husejer her i byen, hvad underskrift-
indsamlingen gik ud på. Vi mener 
konklusionen var forkert.
Vi beklager meget, at nogen har mis-
forstået grunden til, at vi lavede under-
skriftindsamlingen.
Vi har aldrig været imod at skulle se-
parere vores overfladevand på en ny 
og mere ”grøn” måde, ej heller været 
imod en forskønnelse af byen og det 
har vi for øvrigt ikke mødt andre i byen 
som er.
De 2 breve som vi har sendt til Natur- 
og Miljø bekræfter at det forholder sig 
som lige skrevet. 

Det 84% skrev under på følgende 
som, uden ændringer, blev sendt til 
udvalget:

Til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget 
Holstebro Kommune:
Udvalget opfordres til, at stille påtænkte/
forestående separering af tag- og over-
fladevand fra spildevandet i bero, med 
henblik på, at træffe beslutningen på 
grundlag af de faktiske forhold som f.eks.:

    Nedsivningsmuligheder i området 
eller mangel på samme.

   Ca. 5% mod forventet 50% har ikke 
ønsket en delvis udtrædning af 
spildevandsforsyningen, på grund 
af manglende garanti for nedsivning 
på egen grund, det vil betyde dob-
belt så meget tag- og overfladevand 
på gader, veje og fortov, som det 
der var lagt op til.

   Tag og overfladevand skal, som 
det pt. er oplyst, imod alles forvent-
ninger afleveres på fortovs niveau.

   Rigtig mange husejere har se-
pareret spildevand fra tag- og over-
fladevand, med forventning om 
tilslutning i en ny rørføring i vejen 
(ca. 2 meters dybde) som det er 
kendt fra andre byer.

På vegne af en stor borgergruppe i 
Hvam Mejeriby.
Susanne Dixen, Jørgen Buch, Annie 
Jensen, Bent Jensen, Morten Chris-
tensen, Jørgen Ahler 

NB.  Der er igangsat en underskrift-
indsamling, som snarest vil blive efter-
sendt. Vi er naturligvis indstillet på at 
mødes med udvalget for at uddybe by-
ens dilemmaer, med påtænkte separe-
rings plan. 

Som det her fremgår af brev nr.2 
(sendt 31/7) var udvalget på besøg 
d. 25 juni.

Til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget 
Holstebro Kommune.
Med henvisning til tidlige fremsendte 
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mail af 21. juni 2020 og - efterfølgen-
de besøg i Hvam Mejeriby d. 25. juni af 
et samlet udvalg (på nær Lona Dybdal 
som var på ferie), samt chef i Miljø Tor-
ben Mølgaard Holstebro Kommune.
 
Vi vil gerne kvittere for såvel interessen 
som fremmødet og ikke mindst for, at 
udvalget efterkom 84 husejeres ønske 
om at få projektet stillet i bero, med hen-
blik på en nærmere undersøgelse af 
hvad der er op og ned i sagen og hele 
sagsforløbet. 

Vi vil nu forsøge at følge op på vores 
træf i Hvam 25.juni

Indledningsvis slog vi fast, at vi i forbin-
delse med vores underskriftsindsam-
ling (84 blev overdraget udvalget) var 
der 3 ting som var gennemgående, da 
vi mødte husejerne.

   Alle var optaget af at få separeret tag- 
og overfladevandet fra spildevandet, 
helt i takt med tiden.

   Næsten alle havde været i kontakt 
med forsyningen eller kunne berette, 
at det havde naboen været. Frustra-
tionerne var til at få øje på, mang-
lende tilbagemeldinger, skiftende 
forklaringer og vejledninger som var 
mangelfulde og til tider virkede vild-
ledende. 

   Rigtig mange har haft gravet have, 
flise m.m. op for at forberede se-
parering, ført det frem til fortovet i en 
brønd i ca. 1½ m. dybde, klar til at 
koble på en ny rørføring i vejen, som 
før annonceret så sent som i medium 
2018. 

Tilsvarende udtrykte flere af udvalget 
undren/forbavselse over:

At der ingen indsigelse har været til pro-
jektet i høringsperioden.

At tag- og overfladevand efter planen, af 
husejerne, skal leveres i gade niveau.

At rigtig mange har forberedt separerin-
gen, med en tilslutningsbrønd i ca. 1½ 
m. dybde.

At ca. 60-70% tilsyneladende ikke kan 
opnå tilstrækkelig nedsivning på egen 
grund.

At ca. 30-40% ikke kan levere tag- og 
overfladevand på gadeniveau, uden 
en pumpe anordning af en eller anden 
slags, på grund af bagfald.  

Ud over gensidig orientering og udveks-
ling af synspunkter gik vi så alle en tur på 
Bisgårdvej, hvor vi mødte flere husejere.

Må vi i alt stilfærdighed henlede op-
mærksomheden på, at Hvam Mejeriby 
er en lille stille by, men vi er på trods 
af det optaget af tiltag som kan være 
med til at forskønne byen. Huse i byen 
handles i dag ned til 3 - 4 hundrede 
tusinde, derfor vil udgifter til 1,2,3 grav-
huller på grunden for at undersøge ned-
sivningsmulighed og måske efterføl-
gende nivellering, for at dokumentere 
fald eller ikke fald, være en omkostning 
som mange huse ikke kan bære oven i 
det, det ellers må koste.

Alt for ofte har det her været nødvendig 
at skrive ca., det beklager vi, men - men 
- men, hvordan kan det blive andet når 
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Holstebro Kommune, i vejledning om 
nedgravning af faskiner fraråder det, 
såfremt der er lerjord, dertil kommer at 
husejerne ikke har kunnet få oplyst kote.

Skal alle disse uafklarede ”ca” forhold 
afklares, og det skal de jo, må hus-
ejerne friholdes for udgifter til disse, 
i samme forbindelse er det vel rimelig 
at alle husker på, at hele projektet blev 
præsenteret som et forsøg og et tilbud 
til Hvam Mejeriby. 
Vi fik i den forbindelse ikke udnyttet 
hørings- muligheden, det kan vi kun 
endnu en gang beklage.

Alt for meget nødvendig bagud skuen, 
men nødvendig synes vi.
Nu vil vi gerne skue fremad. Vi håber 
meget at separeringen udføres. 

Vi håber også, at en del ”det meste” 
bliver rørlagt, så pumpningen til niveau 
kan ske et par steder, på forsyningens 
foranledning og driftansvar.

Vi mener ikke, at forskellige former for 
tidsbestemt dispensation bør komme i 
spil alt den stund, at det vil fordre ned-
slag i fremadrettede salgspriser   

På vegne af en stor borgergruppe i 
Hvam Mejeriby.
Susanne Dixen, Jørgen Buch, Annie og 
Bent Jensen, Morten Christensen, Jør-
gen Ahler.

Sidste nyt pr. 20/8 2020. 

D. 18/8 vedtog natur-, miljø - og kli-
maudvalget. - at udsætte beslutningen 
til næste udvalgs møde d. 22/9. 
”I den mellemliggende tid”, udtaler 
Karsten Filsø til Holstebro Dagblad d. 
20/8 – ”vil Vest forsyning og Kommunen 
MÅSKE sætte en skurvogn op, hvor de 
enkelte husstande kan få information 
om forholdene ved deres egen grund.  
Der vil også blive lavet regne eksempel 
på husejernes egne udgifter ved den 
besluttede model i forhold til en tradi-
tionel kloakseparering hvor regnvand 
løber i rør i jorden”

Vi vil herfra opfordre ALLE til at tage 
imod tilbuddet om at få råd og vej-
ledning, som kan afklare alle tvivls-
spørgsmål.

Mvh. ”Vandbanden”
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Projektet på Vibevej
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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
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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
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