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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. april

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
Bent H. Hedegaard
Hedegårdsvej 11
51 18 73 81
st.hedegaard@mvb.net

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. april - udkommer uge 17

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
10
13
14
16
17
18
21
22

Foredragsforeningen
Flyttesalg
Take Away
Kulturcenter
Borbjerg Outdoor Gaming
Nyt fra BGU Gymnastik
Opråb
Trabjerg GF
Borbjerg Skole og Børnehus
Borbjerg-Hvam Borgerforening
Borbjerg Aktive Seniorer
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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

 Ha’ tålmodighed
   bare lidt endnu
     Vi kan godt!

Vi håber at kunne mødes i maj, så vi kan få vores generalforsamling af-
viklet, og I kan godt begynde at øve jer på: ”Kom maj du søde milde”.

Pas godt på jer selv og andre og husk så at
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Flyttesalg – unikke gaveideer 
 

Kom forbi Toves Syværksted i Hvam og gør et 
kup. Alt skal væk! 
 

Stort udvalg af unikke, hjemmelavede ting og 
sager til skarpe priser. Du kan for eksempel finde: 

• Håndlavede kurve og æsker 
• Unikke tasker i alle størrelser og farver 
• Stort udvalg håndsyede tæpper og puder 
• Dækkeservietter og grydelapper 
• Masser af forskellige stofrester 
• Patchworkbøger, -blade og -mønstre 

 
Hvor: Toves Syværksted, Hvamvej 23 i Hvam 

Hvornår: Torsdag d. 22. april til søndag d. 25. 
april kl. 14–18 

eller efter aftale på telefon 20167406 
 

Der er kaffe på kanden, kig forbi og hils af med 
os, inden vi flytter. 
 

Vi ses! ☺ 
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BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY
Tunlagkage 

Til fredag d 16/4, 
er det muligt at bestille 

tunlagkage.

Der medfølger nybagt flutes 
og smør

Pr stk. 70 kr.

Til 2 personer som hovedret 
eller til 4 personer som forret 

Kan bestilles frem til 
onsdag d 14/4 kl. 13,00

På telefon nr. 20676300 
eller på mail 

kokken@kulturogfritidscenter.dk

Hermed en lille status på center-
driften
Cocona præger stadigvæk  vores 
lille center, køkkenet er delvis luk-
ket, ingen fester, hallen er tom, 
m.v. Heldigvis kan vi se at skolens 
overtagelse af sognegården tager 
form, både inde og ude, det er på 
mange måde utroligt positivt og vil 
give skolen nogle fantastiske ram-
mer for fremtiden.

Det sætter dog samtidig hallen un-
der pres, da vi jo har brugt sog-
negården til dans, yoga, teater, fol-
kedans og masser af fester, disse 
ting skal nu presses ind i  centrets 
øvrige lokaler, men vi håber på stor 
forståelse fra de lokale, samtidig på 
godt sammenspil med kommunen 
og tilskud til en ny multisal/hal, så 
vi for fremtiden igen kan tilbyde at-
traktive lokaler til alle aktiviteter, fes-
ter, m.v.

Efter borgermøde, og flere møder 
med foreningerne, samt drøftelse i 
bestyrelsen, har vi fredag den 12/3 
afleveret idégrundlag (A2 arkitek-
terne) og ansøgning om udvidelse 
af nuværende Kultur- & fritidscen-
ter. Når det er muligt vil vi invitere til 
borgermøde igen, hvor der vil være 
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tegninger, samt oplæg til indsam-
ling, m.v.

Ellers vil vi gå i gang med at lave 
planen for vores lokaler, kiosk & køk-
ken, så alle jer brugere, foreninger 
og lokale borgere  ved hvornår & 
hvordan vores center sætter i gang. 
Efter en laaaang coronatid og som-
merferie, glæder vi os til at komme i 
gang med den nye og forhåbentlig 
en mere normale sæson
- mere om det i august kværnen.

Har I spørgsmål eller ønsker til 
madløsninger i forbindelse med 
fester, møder, m.v. og generelt øn-
sker til sortiment i kiosk & køkken - 
kontakt vores køkkenleder Mette på 
tlf. 2067 6300

Da Helle i køkkenet har valgt at 
søge nye udfordringer, har vi ansat 
Lone B. Jensen pr 1/4 til at hjælpe 
i køkkenet. Mette fortsætter fuld af 
lyst og energi, men vil gerne slippe 

tøjlerne lidt og "bare" være Mette, 
der skal lave god mad. 
Dette betyder at vi vil komme til at 
mangle en køkkenleder. Ansøgning 
om ny køkkenlederstilling eller for-
pagter til vores køkken vil komme i 
løbet af april måned med start 1/8, 
så går du med en drøm om at arbe-
jde og drive vores lokale centerkøk-
ken, så kommer muligheden NU.

Har I generelt spørgsmål til center, 
hal, køkken, nye ideer, udfordringer, 
m.v. - må I altid kontakte vores cen-
terleder Susanne Brødbæk Linde 
2077 6300 eller undertegnede på 
tlf. 3030 3722

Vi som centerbestyrelse ser lyst 
på fremtiden, der er masser af mu-
ligheder i vores lokal område, hvor 
frivillighed og sammenhold kan 
løfte ideer til virkeligheden.

De bedste hilsner
Bjørn Ryttersgaard Jacobsen
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Borbjerg 
Outdoor Gaming

 Borbjerg Outdoor Gaming 

Vi er stolte af at kunne præsentere jeg for 
Borbjerg Outdoor Gaming.  

Gaming skal ikke længere kun foregå inde foran 
computeren! Vi har indkøbt 20 stk. lasertagger, så 
hele familien nu kan komme ud og få motion 
samtidig med at I gamer. 

Der kommer sved på panden og samarbejde 
bliver en vigtig faktor, når man skal nedkæmpe 
fjenden i kampen om æren.  

Det kræver at alle deltagere har en telefon 
(Android eller Apple) med dataforbindelse (NB: 
ikke wiÞ). 

Prøv det gratis 

Torsdag d. 1. april vil vi afholde 4 x 1 times 
Outdoor Gaming, hvor det er gratis for alle.  

På grund af Corona skal man tilmelde sig på 
https://borbjerg-hvam.dk/sport-fritid/vaelg-
aktivitet/outdoor-gaming/ (Dette er for, at vi kan 
informere ved evt smitte).  

Efterfølgende skal I gå ind på Facebook og Þnde 
“Borbjerg Outdoor Gaming Evotag”. Her er der 
oprettet 4 begivenheder, hvor I skal tilmelde jer 
de forskellige tider.  

Vi spiller 4 runder á 1 time.  Du kan Þnde mere 
information på Facebook omkring hold og tider.  

I kan også kontakte Malene D. Jensen på 
29243602 eller Christian Bjerrum på 51961020 

Vi glæder os til at se både børn og voksne. 

Venlig hilsen 

Borbjerg Outdoor Gaming
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Nyt fra BGU Gymnastik

Kære alle i BGU Gymnastik 

Sæsonen 2020-2021 har været udfordrende 
på mange måder. Covid-19 har sat en stopper 
for alle hold, så nu ser vi nu frem mod en ny 
sæson.  

Vi er allerede i gang med at lave et nyt 
program for 2021-2022 sæsonen, her vil vi 
fortsætte med alle holdene fra sidste sæson 
samt nogle nye overraskelser, som vi vil 
annoncere, når vi igen må samles indenfor.  

Så hold øje med Facebook siden, hvor i altid 
kan orientere jer. I kan også kontakte 
bestyrelsen ved spørgsmål.  

Vi håber, at I alle vil støtte op omkring BGU 
Gymnastik til efteråret, som har opstart i uge 
37. 

Vi glæder os til at se jer igen.  

Venlig hilsen  

Bestyrelsen i BGU 

BGU
GYMNASTIK

BGU Gymnastik og Borbjerg E-Sport vil gerne takke Borbjerg-Hvam Borgerforening, da de har støttet 
os økonomisk i forhold til to projekter.  

1) Sikkerhed i forhold til Covid-19 

Da Covid-19 kom, investerede vi i en “desinÞcerings pistol”. Den gør det mere sikkert at rengøre alle 
vores redskaber mm. så vi undgår smitte.  

2) Opstart af Borbjerg Outdoor Gaming 

Gaming skal ikke længere kun foregå inde foran computeren! Nu kan hele familien komme ud og få 
motion, samtidig med at I gamer. Vi har derfor indkøbt 20 Evotag pistoler, hvor vi tager det bedste fra 
gaming og fysisk aktivitet. Via mobiltelefonen bliver der skabt en virtuel verden, hvor både børn og 
voksne kan bruge mange timer sammen.  

Der skal lyde en stor tak.
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✓
✓
✓
✓
 

 

 

RUSTBESKYTTELSE
Hvis du skal eje din bil i en længere periode, så er den origi-
nale rustbeskyttelse fra PAVA alle pengene værd. 
Det betyder nemlig, at din bil får: 

 Forlænget levetid 
 Højere gensalgsværdi 
 Større sikkerhed i bilen 
 Færre udgifter til reparationer, der er rustrelaterede
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OPRÅB TIL  BORBJERG-HVAM OMRÅDET
Vi har desværre den sidste måned fået stjålet planter, træer og El-trom-
ler ude foran butikken.
Vi håber at alle vil være med til at holde øje med området.
Skulle der være nogen med dårlig samvittighed, kan det sagtens le-
veres tilbage!

Med venlig hilsen
Krativt Design & Spar Borbjerg
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En lille hilsen 
fra os.… 

Som ved alt andet, spændte Cov-
id-19 ben for vores gymnastiksæ-
son. 
Desværre blev det kun til en halv 
sæson for de fleste gymnaster. Dog 
har det, for nogle, kunne lade sig 
gøre at flytte gymnastik træningen 
online – hvor de er mødtes på Zoom 
og trænet sammen hver for sig.
 
Der er blevet lagt et stort stykke ar-
bejde i det at få sådan en online be-
givenhed til at køre – så stort tak til 
jer. Også tak til jer som har bakket 
op omkring det og deltaget hjemme 
i stuerne.  
Vi var mange der sad med et tom-
rum i maven, den søndag i marts, 
hvor vi oprindeligt skulle have af-
holdt vores gymnastik opvisning. 
Men vi kan nu se frem til gymna-
stik opvisning i 2022 – der skal den 
have max gas. 

Vi håber og beder til, at vi på den 
anden side af sommerferien, har 
mulighed for at starte en ny og 
spændende gymnastik sæson op 
igen. Vi glæder os til at se en masse 
glade og dygtige gymnaster – hal-
len er så tom uden jer. 
Med ønsket om en god sommer til 
alle. 
     

Trabjerg GF 

Generalforsamling i 
Trabjerg GF 
Trabjerg GF afholder ordinær gen-
eralforsamling i Skave Multihus 
Fredag den 23. april 2021 kl. 19:00

Såfremt Covid-19 restriktioner tillad-
er større forsamlinger.

Generalforsamlingen bliver afholdt 
sammen med Skave Borgerforening, 
Skave Fitness og Støtteforeningen 
for Skave skole og Børnehus. 
Vi starter med fælles spisning kl. 
18:00 – Foreningen betaler for 
maden, drikkevarer er for egen reg-
ning.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forsalg til behandling på general-
forsamlingen sendes til: 
Annelouise Markussen, 
Hogagervej 4, 7500 Holstebro 
eller på mail: 
almarkussen@outlook.dk 
senest den 16. april 2021.

Forslag til Årets Trabjerggenser 
sendes, med begrundelse, lige-
ledes til Annelouise senest den 16. 
april 2021. 



18

Renoveringen og ombygning 
af Borbjerg Sognegård.

Som det nok er blevet bekendt af 
de fleste i lokalområdet, så er Bor-
bjerg Sognegård i fuld gang med 
en ombygning og er blevet lagt ind 
under Borbjerg Skole og Børnehus. 
Efter den nye ombygning vil der i de 
gamle Sognegårdsbygninger være:

• Bibliotek
• 2 faglokaler / klasseværelser
• Forberedelse til lærere og 
   pædagoger

• Forsøgslokale (bl.a. til fysik og 
   natur/teknologi)
• Mødelokale
• Depotrum
Som skole ønsker vi, at de nye lo-
kaler bliver til gavn for hele lokal-
samfundet – også uden for skolens 
åbningstider.

Skolen inviterede for et par uger 
siden BGU, Kultur- og Fritidscentret, 
børneteatret og Borgerforeningen 
til et møde, for at høre om deres øn-
sker samt udveksle ideer, hvordan 
den ”Nye Sognegård” kunne blive 
et løft for …DET HELE… i lokalsam-
fundet.

Når vi kommer længere hen i foråret 
og byggeriet er ved at være færdigt, 



19

så vil vi meget gerne åbne dørene 
op for alle og invitere interesserede 
indenfor til en snak om ideer til ud-
nyttelse af de forskellige nye lokaler.

På skolen er vi ligeledes gået i di-
alog omkring et samarbejde med 
hovedbiblioteket. I samarbejdet lig-
ger der både et perspektiv i at ar-
bejde med læselysten i børnehaven 
og skolen, men også et perspektiv i, 
at få en ”satellitafdeling” fra hoved-
biblioteket ud til Borbjerg, som alle 
– både de børn og voksne – kan få 
glæde af. 

Vi håber, at corona-restriktionerne 
snart forsvinder, så vi igen kan åbne 
dørene op, for alle jer som er med 
til at gøre Borbjerg Skole og Børne-

hus til en dej-lig landsbyordning. Vi 
ønsker, at vise jer de nye lokaler, og 
sammen få skabt nogle nye oplev-
elser i den gamle sognegård, som 
vil styrke …DET HELE…

Venlig hilsen
Martin Faurholt
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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 friskskåret Venøbøffer, Pindebøffer og
færdigretter fra slagteren

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

LOKALE KØBMAND

I disse corona tider, leverer vi varer ud til alle!
Ring på 97 46 10 11 / mail på borbjerg@spar.dk

eller bestil direkte på vores webshop: 
https://borbjerg.spar.dk

Vi er klar til en ny omgang vinklub:
SPAR BORBJERG & GOBI VINKLUB ANNO 2017

Tilmelding i butikken eller på mail: borbjerg@spar.dk

Medlem af vinklubben giver følgende fordele:
 1 vin hver måned + beskrivelse
 Bedre pris på køb af månedens vin
 Ekstra tilbud i løbet af året
 1 gratis vinsmagning for 2 personer, værdi 450,- kr.

Pris: 1.200,- kr for denne lækre pakke
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På kant 
med loven…
… det er vi ikke…

Men os i bestyrelsen i Borgerfor-
eningen Borbjerg-Hvam forsøger at 
være på forkant med hvad der sker 
og rører sig i og omkring Borbjerg-
Hvam.

Vi søger 2 nye til bestyrelsen – 
kunne dette er noget dig eller 
måske din nabo?

Vi arbejder med at gøre Borbjerg-
Hvam til et endnu bedre sted at bo. 
Så Borbjerg- Hvam forsat er en at-
traktiv landsby på bykortet, et sted 
hvor man vil kigge hen, når man 
ønsker at bosætte sig.

I borgerforeningen arbejder vi på at 
udvikle området samt fastholde og 
udbygge sammenholdet beboerne 
imellem. 

Vi arbejder tæt sammen med kom-
munen, de lokale institutioner/
foreninger om at igangsætte og 
repræsentere aktiviteter af fælles in-
teresse.

Har du lyst til at gøre en forskel for 
dig selv og for din nabo, og har du 
interesse i/for din landsby, så hører 
vi gerne fra dig.

I skrivende stund vides det ikke, 
hvornår vi kan afholde vores gen-
eralforsamling pga. Covid-19 re-
striktioner, der vil komme mere info 
i kværnen eller på vores Facebook-
side Borbjerg-Hvam Borgerforenin-
gen

Kontakt venligst … 
Formand Jonna Nørgaard 
for yderligere spørgsmål
6136 0517
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Borbjerg Aktive 
Seniorer      

Opdatering på 
Coronasituationen.

Ikke mange har nok haft fantasi til, 
at forestille sig, at en virus i Kina 
skulle ramme hele jordens be-
folkning. Ingen ved endnu hvad det 
ender med.

Vores lille forening er ramt. 
Det sidste år har der været få sam-
menkomster.
Vi savner sang, kaffe, motion og det 
sociale samvær.

Hvad er fakta:
Vi tror ikke på, at det indendørs for-
samlingsforbud hæves inden 1. maj. 
Derimod er der mere tro på en kort 
sommerferie og start først i august.
 
Vores generalforsamling er ikke af-
holdt. Det sker når vi kommer i gang 
til efteråret.

Regnskabet er afsluttet og revider-
et. Underskud 877 kr. Egenkapital 
20.245 kr.

Vi må se hvad fremtiden bringer.

Bestyrelsen
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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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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 


