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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

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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Indlæg til 
Kværnen.

Deadline for marts
udgaven af Kværnen er 
den 23. februar

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.

Flaghejsning
Da Allan er stoppet er det 
ikke længere muligt at få 
hejst flaget ved gadekæret.

Ny flagpasser søges!
Er det en opgave, som du 
kan varetage, så henvend
dig hurtigst muligt til 
Borgerforeningens formand
Jonna Nørgaard
61 46 05 17
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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



6

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

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

Deadline for næste nummer af Kværnen er 
den 23. februar - udkommer uge 9

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
10
11
13
14
15
16
18
19

Foredragsforeningen
Fastelavn
Borbjerg-Hvam Kultur- & Fritidscenter
Take Away
Borbjerg Mølle Kro og Hotel
SPAR Borbjerg
Byfest 2021
Shell - Skave Autoværksted
Borbjerg Skole og Børnehus
MHM Generalforsamling
Borbjerg-Hvam Borgerforening Generalforsamling
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Øster Trabjergvej 4, Borbjerg   |   7500 Holstebro
M 2144 0555   |   mb@mbtransport.dk
www.mbtransport.dk

Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel

Grundet den alvorlige situation omkring pandemien og det forsamlings-
forbud, som den har udløst, er alle arrangementer, foreløbig udsat til 
marts. Så får vi se hvordan situationen er til den tid.

Pas godt på jer selv og andre og husk så at
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Søndag den 14. februar 
 

Borgerforeningen plejer at holde fastelavnsfest i februar, men på 
grund af corona bliver det lidt anderledes i år. 

Borgerforeningen vil gå rundt i Borbjerg og Hvam og hilse på alle 
de udklædte børn og dele en lille ting ud.  

(Selvfølgelig overholdes alle restriktioner.) 
 

Vi starter ved Gadekæret i Hvam kl 10 og slutter ved kirken kl. 12 
Se mere på facebook ”Borbjerg-Hvam Borgerforeningen”  

i ugen op til. 
 

Bemærk: Husk at holde afstand og ikke forsamle sig i grupper. 
   

Vi håber alt vender tilbage til det normale næste år. 
 

Med venlig hilsen  
Borbjerg - Hvam 
Borgerforeningen 
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BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAYDer er jo lukket for al aktivitet i cen-
tret i disse uger, men husk at vore 
dygtige køkkenpiger stadig arbej-
der og der kan bestilles take-away 
hver dag fra mandag til fredag og i 
weekenderne efter aftale. 

Foredraget med den populære tv-
kok Claus Holm er aflyst 1. marts, 
men det afholdes i efteråret 2021. Vi 
har bestemt, vi først finder en dato, 
når vi er sikre på, det kan lade sig 
gøre. Der vil blive lavet opslag om 
det, når vi har den præcise dato.

Gin-smagning den 16. april
Vores Gin-smagning er også ble-
vet rykket – nu er det fredag den 16. 
april og vi håber og tror stadig på, 
det da kan gennemføres med op til 
50 deltagere. 

Vi glæder os alle så meget til, det 
forhåbentlig snart bliver mere nor-
male tilstande og at der igen vil 
være masser af liv og aktivitet i vort 
dejlige center. Indtil da må vi alle 
passe godt på os selv og hinanden.

De bedste hilsner fra køkken-
pigerne og Susanne

Dejlig platte kan købes i 
Borbjerg/Hvam 
kultur og fritidscenters 
Køkken

Tapas platte til 1 person. 
Kun 125kr. 

Bestilles senest 2 dage før.
På telefon 20 67 63 00
Eller mail: 
kokken@kulturogfritidscenter.dk
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Borbjerg Mølle Kro og Hotel  
inviterer til 3 spændende foredragsaftener:     
5 marts, 9. april og 23. april 2021, alle aftener kl. 18, hvor arrangementet starter med spisning og 
efterfølgende foredrag kl. 19. 

Fredag 5. marts ”Livet som pensioneret kromutter” 

Esther Jensen var ejer af Borbjerg Mølle Kro i 31 år, før hun i 
2018 solgte møllen og med et ændrede sit liv fra at have en 
arbejdsuge på 60 timer til en tilværelse som pensionist. Hun 
fortæller om, hvordan pensionistlivet leves med at rejse rundt 
i verden, hvor de fleste rejser foregår på motorcykel. Siden 
salget af kroen har hun bl.a. været på en jordomrejse og har 
nu besøgt over 100 lande, heraf 60 lande på motorcykel. 
 

 

Fredag 9. april ”Havets helte” 

Søren Lomme Larsen har været 
redningsmand i 37 år og er stadig aktiv 
redningsmand. Han har deltaget i mere 
end 2000 redningsaktioner og fortæller 
på en levende og interessant måde 
omkring det at være redningsmand på godt og ondt.  
Han tager os med på havet og fortæller om at stå i svære 
situationer samt at skulle træffe svære valg samt at skulle 
leve med de valg man træffer. 
 
Fredag 23. april ”Danseglæde er livsglæde”  

I har måske set dem på tv med nu kommer det mest vindende 
sportsdansepar nogensinde til Borbjerg Mølle Kro & Hotel for at holde 
et brag af et foredrag. De 10 dobbelte verdensmestre Bjørn Bitsch & 
Ashli Williamson vil inspirere jer med deres super spændende historier 
og meget energisk måde at fortælle dem på. Deres smitsomme 
personligheder og festlige humør er med til at I 
får en fantastisk aften, som man kan snakke 
længe om. Deres 18 år lange karriere som 
partnere, både privat og som dansepar, har 
gjort at Bjørn og Ashli har skullet lære alt 
omkring bl.a. samarbejde og det at ofre alt for at 
opnå ens drømme. 

Pris pr aften for spisning og foredrag   138 kr. 
 
5. marts: Borbjergs Bedste Biker Biksemad     9. april: Skipperlabskovs.      23. april: Tapas tallerken. 
 
 

Tilmelding pr. tlf. 9746 1010 eller info@borbjergmill.dk       www.borbjergmill.dk 
Borbjerg Mølle Kro og Hotel, Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro 

Borbjerg Mølle Kro og Hotel
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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!
Tilmeld SPAR SAMMEN APP og opnå mange ekstra rabatter

Vi ser frem til endnu et spændende 2021 og håber på fortsat stor opbakning 
fra jer kunder. Og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND

Levering alle ugens dage
+ ny hjemmeside til varebestilling: Borbjerg.spar.dk / borbjerg@spar.dk

Ny køler 
med krydderfedt, paté, spegepølser, leverpostej, m.v. fra slagteren

Lørdag og søndag
er der altid friskbagte 

lune leverpostejer 
fra Højgaardens slagter

I Løbet af februar vil 
vi fejre vores 6 års 

fødselsdag i den nye 
butik med løbende 

skarpe tilbud!

Der vil ligeledes være opsat en 
postkasse, hvor I kunder kan 

komme med ønsker og ideer, der 
kan gøre jeres lokale købmand 

endnu bedre og attraktiv!
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9.  - 11. september
Byfest 2021 

Sådan som covid-19 situtationen ser 
ud nu, flytter vi byfesten 2021 til 
september.
Det endelige program foreligger 
endnu ikke.
Vi arbejder på en mere kompakt 
byfest, der kun vare i tre dage. 

SES VI?
Det tror jeg da nok vi gør

Følg os på facebook
www.facebook.com/ByfestBorbjergHvam

BEMÆRK NY DATO
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NYHEDER!! 
 

Nyt år…. Nyheder på menukortet. 

Kom ind og prøv vores lækre nye 
Pommes frites eller vores saftige  

Pulled pork burger. 

Og som endnu en nyhed kan man  

nu også få vores Pommes frites med  

krydderier på.  
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Corona, nødpasning og 
hjemmeskole

Efter en dejlig lang juleferie havde vi 
alle glædet os til, at starte året med 
at byde eleverne velkomne i skolen 
igen. Sådan gik det som bekendt 
ikke. I stedet for en hyggelig janu-
ar måned på skolen, hvor der nor-
malt bliver snakket om julegaver og 
nytårsløjer, blev det i stedet en janu-
ar, som blev dikteret af Corona. 

Jeg vil prøve, at give et lille indblik 
i de overvejelser vi har gjort os, og 
den, til tider, kompleksitet nødpas-
ningen og hjemmeundervisningen 
stiller os i. 
I en tid som denne, hvor meget af 
vores normale hverdag er vendt på 
hovedet, mener jeg, at det er ekstra 
vigtigt med åbenhed og dialog om-
kring løsningerne, for at vi alle kan 
lykkes i et ukendt territorium.

Det som har fyldt mest hos både 
mine medarbejdere og mig har 
været, hvordan vi laver den bedst 
mulige hjemmeskole. Selvfølgelig 
ligger der en politisk bekendt-
gørelse med retningslinjer for ind-
holdet, men stadigvæk er der flere 

forskellige måder, at en hjemme-
skole kan strikkes sammen på. Jeg 
mener, at det er vores fornemmeste 
opgave, at lave de tilpasninger som 
gør, at vi favner så bred en vifte som 
muligt. 
I den proces har den helt store ud-
fordring været, at eleverne som sid-
der derhjemme, og skal modtage 
hjemmeskole og onlineundervis-
ning, ofte sidder med meget for-
skellige forudsætninger. Nogle sid-
der med mor eller far, som har tid 
til at hjælpe. Nogle har mor eller far 
hjemme, men de skal selv passe 
deres arbejde, hvilket gør det svært 
at få tid til hjælpe sit barn, og nogle 
børn sidder alene. 

Vi har gjort os mange overvejelse 
over, hvordan vi strukturerer den 
bedst mulige hjemmeskole, med 
ovenstående forhold taget i betragt-
ning. Vi har løbende lavet tilpas-
ninger og justeringer. Enten ud fra 
dialoger med forældrene eller reak-
tioner fra eleverne. Jeg er helt be-
vidst om, at vi hele tiden kan blive 
bedre. Det har under hele ned-
lukningen været vores intention, 
at vi i dialog og i samarbejde med 
forældrene og eleverne udvikler 
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og tilpasser hjemmeskolen, så den 
passer til de enkelte hjem.
 
Noget af det som også har fyldt 
rigtigt meget hos lærere er, at når 
man laver onlineundervisning eller 
når man sender opgaver hjem, 
så har man ikke en føling af, hvor-
dan det bliver modtaget. Er det for 
meget? Er det for lidt? Er sværheds-
graden passende osv. 
Som lærer er man vant til, og bruger 
rigtig meget tid på, at aflæse den 
enkelte elev i klassen, så man ved 
om eleven har brug for et kram, en 
mere fast struktur, faglig hjælp eller 
noget helt andet. Dette er selvsagt 
en vanskelig øvelse at udføre gen-
nem et online medie. 
Oven i denne cocktail skal så til-
føjes, at jeg tror vi alle er påvirket 
af en hverdag med Corona, om 
det enten har været privat, arbejds-
mæssigt eller helbredsmæssigt.

På trods af kompleksiteten som  
ovenstående cocktail giver, så skal 
der lyde en kæmpe ros til jer foræl-
dre og eleverne. 
For det første har vi oplevet en 
forståelse af, at vi skulle bruge lidt 
tid på, at finde den bedst mulige 
struktur for hjemmeskolen. Både 
gennem dialoger og anerkedende 
beskeder til lærerne, hvilket har be-
tydet rigtigt meget – tak! 
Ligeledes skal der lyde en kæmpe 
ros og respekt til eleverne. De har 
fra dag 1 kæmpet og udviklet sig 

utroligt meget, så de har fået nogle 
gode forudsætninger for at mod-
tage onlineundervisningen. Dette 
er på trods af, at eleverne oplev-
er et stor afsavn til det social liv på 
skolen. 

Jeg er sikker på, at når vi kommer 
tilbage, så har vi alle lært nogle 
vigtige ting, som vi alle kan bruge i 
hverdagen fremadrettet. 
Vi er på skolen meget opmærksom-
me på, at der formegentlig vil være 
en form for ”efterslæb” – både so-
cialt og fagligt – når vi vender til-
bage til en normal hverdag. Det 
skal vi selvfølgelig forholde os til, og 
det vil givetvis blive en ret stor op-
gave. Dog er jeg sikker på, at med 
udgangspunkt i vores gode samar-
bejde med forældrene og eleverne, 
så skal vi nok for indhentet …DET 
HELE…

Endnu engang tak for samarbejdet 
omkring denne vanskelige opgave 
vi alle står i.

Martin Faurholt
Skoleleder 
Borbjerg Skole og Børnehus
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Håndbold Mejrup-Hvam 
inviterer til 
Generalforsamling

Efter gældende regler afhold-
er Hvam HK og MGU Håndbold 
generalforsamling mandag d. 1. 
marts kl. 19.30 i Mejrup Kultur- og 
Fritidscenter.

Vi håber at forældre, spillere, ledere 
og andre interesserede vil afsætte 
et par timer i klubbens interesse. 
Idéer, meninger samt ris og ros er 
mere end velkomne. Der er naturlig-
vis INGEN som vælges til besty-
relsen uden man selv ønsker det, så 
du kan roligt møde op og bidrage 
med dine tanker om, hvorledes 
vores klub kan forbedres. På mødet 
bliver der også mulighed for at få et 
indblik i, hvad der er sket i klubben 
i årets løb.

Vi SKAL ha fundet flere nye medlem-
mer til klubbens ungdomsudvalg, 
da flere af nuværende ikke læn-
gere har børn på ungdoms årgan-
gene i HMH. Dette udvalg er faktisk 
det vigtigste i klubben, det er her at 
alle vores unge har deres daglige 
gang…

Dagsorden: 

1. Formandens beretning 
2. Regnskabet fremlægges 
3. Indkomne forslag 
4. Valg til bestyrelsen 
    På valg er: 
    Hvam HK Jesper Lindberg 
    Hvam HK Rikke Toft 
    modtager ikke genvalg 
    MGU Håndbold Christina 
    Petersen modtager ikke genvalg 

5. Evt. (spørgsmål eller ideer)

Forslag skal sendes til formanden 
skriftligt senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen. 2016 8286 
eller jesper@tvisviborg.dk

Vi håber, at mange vil møde op 
og vise engagement i vores lokale 
håndboldklub. 

Vel mødt 
Bestyrelsen
Håndbold Mejrup-Hvam
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Generalforsamling i
Borbjerg-Hvam 
Borgerforening
tirsdag den 23. marts 
2021 kl. 19.00 i Multisalen 
Kultur- og Fritidscentret

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

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:  
    Jesper Schrøder 
    (ønsker ikke genvalg)
    Jens Lindbjerg 
    (ønsker ikke genvalg)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i 
hænde senest den 7/3, så det kan
blive offentliggjort på https://borb-
jerg-hvam.dk/vores-landsby/borg-
erforening/ hvor også
vedtægterne kan findes.

Alle medlemmer er stemmeberet-
tigede, 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.

Ps. Vi er en meget dynamisk bestyr-
else der spænder vidt, i såvel; alder, 
baggrund og interesser – fælles for 
os alle er, at vi brænder for vores 
lokalsamfund, så har du lyst til at 
være en del af fællesskabet så skriv 
til Jonna på formand@borbjerg-
hvam.dk for at høre mere.
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Koldinghus  799,-
Den 18. november  2020
Dagstur til Koldinghus med udstillingen 
Kongerækken - dragter, dramaer og 
Danmarkshistorie af Jim Lyngvild efterfulgt af 
sønderjysk kaffebord på Gram Slot.
Se alle vores ture på www.skave-turistfart.dk

Kontakt os og få et 
uforpligtende tilbud.

Herreklip : Kr. 250,-
Dameklip : Kr. 325,-
Børneklip : Kr. 199,-

Ingen tillægspriser ved vask og føn
Åbent til 20.00 flere dage om ugen
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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
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Støt den lokale sparekasse
- som også støtter
de lokale foreninger.

Borbjerg Sparekasse
Tlf: 9746 1422
www.borbjergsparekasse.dk

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

 

 

 
 

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 

 

  
 
 

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


