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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 august
udgaven af Kværnen er 
den 28. juli

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
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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

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
Bukdalvej 52
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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 28. juli - udkommer uge 31

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
12
13
16
16
18
21
22

Foredragsforeningen
BGU Generalforsamling
Take Away
Generalforsamling Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Generalforsamling Borbjerg-Hvam Borgerforening
Sommerdag på Borbjerg Holmgård
Sank Hans aflyst
Borbjerg Sparekasses 150 års jubilæum
Ny Hjertestarter
Sommerferieaktiviteter
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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

Nu begynder samfundet at åbne op igen, og vi har også planlagt møder 
i efteråret. Da vi har haft en MEGET lang pause, starter vi op en måned 
før end vi plejer. 

Det bliver torsdag d. 12. august 
hvor vi får besøg af Ibeth Pedersen fra Sevel, som vil fortælle om sit virke 
med træning for ældre medborgere. Efter kaffen vil vi afvikle vores gene-
ralforsamling, og præsentere programmet for efteråret. 

Der kommer nærmere om dette arrangement i august bladet. 

Pas godt på jer selv og andre og husk så at 
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Ordinær Generalforsamling i BGU

mandag d. 14. juni-2021 – kl. 19.00
i Borbjerg Kultur-& Fritidscenter

Med forbehold for Covid

Husk tilmelding på 21 93 12 10 pga. covid

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent

2. Foreningens beretninger

3. Regnskab til godkendelse  
    Regnskab vil være lagt frem til gennemsyn 1 time før møde

4. Indkomne forslag 

5. Valg af udvalgsmedlemmer

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt - Herunder uddeling af BGU’s Initiativpokal

Forslag til generalforsamling skal være formand 

Thomas Brødbæk, 
Kyllinghusvej 1, Sdr Hvam, 
7500 Holstebro, 
Mail: buk19@mvb.net 

skriftlig i hænde senest mandag d. 31 maj 2021.

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer i BGU  kontakt Thomas og hør mere
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BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY

Kan bestilles på

telefon nr. 20676300 
eller på mail 

kokken@kulturogfritidscenter.dk

Salater
Tomatsalat med 3 slags ost

Broccolisalat med bacon

Rodbrugtesalat

Græsk salat

Rød- eller grøn pastasalat

Orientalsk nudelsalat

Grøn salat

Coleslaw

Bønne salat

Gulerodssalat

Kartoffelsalat med cremefraiche 
og purløg

Kartoffelsalat med ravigotte og 
karry

Grill selv menu 1
1 bbq-marineret nakkekotelet
1 stor grill medister
1 hvidløgsmarineret kyllingebryst   
    (forkogt)
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller 
  pølsebrød

Pris pr. person 140,-

Grill selv menu 2
Centrets berømte hjemmelavede 
  og meget møre bbq-marineredt 
  spareribs
1 grillpølse
1 hvidløgsmarineret nakkekotelet
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller 
  pølsebrød

Pris pr. person 160,-

Grill selv menu 3
1 hvidløgsmarineret 
   oksemørbradbøf
1 grillpølse
1 bbq-marineret kyllingebryst 
   (forkogt)
3 valgfrie salater eller salatbar
Hjemmebagt flutes eller 
  pølsebrød

Pris pr. person 170,-
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Nyt fra centret:
For præcis et år siden blev jeg an-
sat som centerleder og jeg star-
tede 1. august 2020. 
Der var rigtig mange ting at blive 
sat ind i og jeg kan huske, flere 
sagde til mig: Du skal lige igennem 
et år her på jobbet, så er du ved 
at være udlært. Nu er året så gået 
og jeg må nok bare konstatere, jeg 
langt fra er udlært endnu.    

Corona har fyldt rigtig meget, 
mange regler har skulle tolkes og 
jeg har været helt eller delvist hjem-
sendt i lang tid. I må derfor bære 
over med mig, da jeg nok skal have 
2 år, før det sidder fast.

Heldigvis lysner det og på kalen-
deren tegner det til, vi går et travlt 
og spændende efterår i møde og 
det glæder vi os så meget til. 

I køkkenet knokler Mette og Lone 
hver dag og I er heldigvis gode til 
at bruge dem – fortsæt med det. 
På hjemmesiden kan man se de-
res menuer og de har bl.a. lækre 
grillmenuer, tapas og smørrebrød. 

Både køkkenet og hallen holder 
helt lukket i uge 29 og 30 og der vil 
kun være mulighed for at komme 
ind i fitness. 

I august starter vi ud med en masse 
konfirmationer – vi har også be-still-
inger på en del andre store fest-
er og i løbet af efteråret får vi ”en-
delig” besøg af den populære TV-
kok Claus Holm. Så snart, datoen 
er fastlagt, bliver det meldt ud på 
Facebook, hjemmesiden og selvføl-
gelig også her i kværnen. 

Tak til alle folk i og omkring vore 
foreninger for et godt samarbejde 
– I har været fantastiske til at tage 
mod mig. Især en kæmpe tak til 
Søren og Jesper (de to ”gamle” be-
styrere) for al jeres hjælp. 

Rigtig god sommer til jer alle

Kh køkkenpigerne og Susanne
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Generalforsamling
Den selvejende institution, forening 

Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter 
afholder generalforsamling

torsdag d. 17. juni kl. 19
i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab fremlægges af kassereren

4. Indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:   Jørgen Thusgaard(Modtager genvalg)
            Torben G. Jokumsen(Ønsker ikke genvalg) 
 Valg af 2 suppleanter

6. Valg af 1 revisorer

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden, Bjørn R. Jacobsen, Købmandsgade 20, Borbjerg, i hænde se-
nest 7 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, samt revideret regnskab vil være fremlagt til gennem-
syn i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter fra d. 03.06.21

Centret er vært ved et lille traktement.

Bestyrelsen.
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Generalforsamling
i Borbjerg-Hvam Borgerforening

tirsdag den 15. Juni 2021 kl. 19.00
i Multisalen, Kultur- og Fritidscentret

Generalforsamling bliver afholdt efter gældende Corona-retningslinjer.
Tilmelding til formand@borbjerg-hvam.dk eller 6146 0517 er nødvendigt.  

Borgerforeningen er vært ved 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:  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 1/6, så det kan
blive offentliggjort på https://borbjerg-hvam.dk/vores-landsby/borgerforening/ 
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.

Ps. Vi er en meget dynamisk bestyrelse der spænder vidt, i såvel; alder, bag-
grund 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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NYHED PÅ SHELL SKAVE  

 

SLAGTERBØFFEN  
Få den for kun 70,- 
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”Kære medborgere 
i Borbjerg/Hvam og 
omegn
 
Vi vil gerne invitere dig/jer til en 
hyggelig sommerdag i haven på 
Borbjerg Holmgård.
 
Dato: 12/6-2021 fra klokken 11:00.
 
Staby- og Lomborgefterskole vil op-
føre gymnastikopvisning i haven på 
Borbjerg Holmgård. 

Der vil være mulighed for, at nyde en 
Picnic-kurv fra Borbjerg Mølle Kro, 
som kan bestilles direkte på tlf.: 97 
46 10 10. Picnic-kurven afhentes på 
Møllen forud arrangementet, hvor 
der ligeledes vil være mulighed for 
parkering, hvorefter man kan følge 
hjertestien til arrangementet. Man 
er selvfølgelig også velkommen til 
at medbringe egen madkurv.
 
Arrangementet er et privatarrange-
ment. Det er derfor vigtigt, at der 
sendes en mail til: bukdalvej52@
gmail.com hvis man ønsker at del-
tage. I mailen skrives navnet på 
kontaktpersonen, samt antal del-
tagere. På dagen skal der med-
bringes gyldigt Corona-pas. 

Arrangementet gennemføres med 
forbehold for, at de kommende Co-
vid-19 retningslinjer ikke ændres.

 
Løbende info samt program følger 
på Facebooksiden: ”Opslagstavlen 
Borbjerg/Hvam og omegn”. 
 
Vi glæder os til at se jer og håber I 
har lyst til en hyggelig sommerdag 
på Borbjerg Holmgård.
 
De bedste hilsner,
 
Sisse & Allan Pedersen
Borbjerg Holmgård
Bukdalvej 52, Borbjerg
7500 Holstebro”

I henhold til de givende corona 
restriktioner, synes vi ikke det 
er forsvarligt at afholde Sankt 
Hans den 23. juni. 
Derfor aflyses arrangementet. 
Vi håber på et bedre 2022.

Venlig hilsen 
Borbjerg-Hvam Borgerforening

Sankt Hans
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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

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

Vi leverer 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

Ny spændende SPAR BORBJERG
vil i løbet af året tage form
Vi glæder os til at vise jer tegninger af 

ny, forbedret og større butik!

Sommeren er på vej - 
hermed lidt tiltag i maj & juni

50% rabat på Frisko ispinde og vafler      

50% rabat på weibull havefrø

Slush ice maskinen sættes frem    Fast lav pris på gas - så skal der grilles

Sommeren, det gode vejr & festerne er på vej. Husk vi har både fadøl, 
slush ice maskine, pølsevogn og gode tilbud på drikkevarer, hvor der 

er fuld returret på uåbnede varer.
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Borbjerg 
Sparekasse har 
150-års jubilæum 
den 21. juni 2021
I min egenskab af formand for be-
styrelsen i Borbjerg Sparekasse vil 
jeg gerne fortælle denne historie.

Borbjerg Sogns Spare og Låne-
kasse blev stiftet d. 21. juni 1871.
Bag oprettelsen stod nogle af eg-
nens fremsynede mænd. Mæn-
dene havde forståelse for værdien 
af en sparekasse, der gav egnens 
beboere mulighed for at spare et 
mindre eller større beløb op, som 
de så kunne hæve når behovet op-
stod.
Det mindste der kunne sættes ind 
var 4 skilling, og der blev først til-
skrevet renter når der stod 25 skil-
ling på kontoen. 1 skilling = 2 øre. 
 
Det fortæller lidt om, de små kår 
danskerne levede under den gang.
Danmark havde ved krigen i 1864 
tabt en stor del af landet, den nye 
grænse kom til at gå ved Kongeåen.
Det har uden tvivl, været medvirk-
ende til, at der i den sidste halvdel 
af 1800-tallet var en stor lyst til at 
opbygge nyt. 
Andelsbevægelserne blev mere og 
mere udbredt i Danmark og dermed 
også sparekasserne. 

For at kunne oprette en sparekasse 
var det en betingelse, at der var en 
startkapital. Derfor blev en aktieka-
pital på 275 rigsdaler (550 kr.) skaf-
fet til veje, og dette blev Borbjerg 
Sparekasses kapitalgrundlag. 
Aktierne blev solgt til 55 aktionærer, 
og de måtte ikke hæves de første 3 
år. Blandt disse aktionærer valgtes 
den første bestyrelse på 5 mand, og 
det er dem, der har æren for opret-
telsen af Borbjerg Sparekasse.

Sparekassen fik til huse på Bor-
bjerg Mølle, da bestyrelsesformand 
og kasserer Skjærlund Damgaard 
ejede Møllen. 
Sparekassen var åben nogle timer 
lørdag eftermiddag, en af de andre 
bestyrelsesmedlemmer skulle også 
være der i åbningstiden. Han fik 
ikke noget for ulejligheden. 
De første mange år fungerer spare-
kassen på denne måde, forman-
den og kasser var samme person, 
og sparekassen havde til huse hos 
formanden. Lønnen for det var på 
daværende tidspunkt 200 kr. årligt.

I 1921 laves der om på måden at 
drive sparekasse på. Peter Hede-
gaard vælges til formand, og min 
tipoldefar Anders Meldgaard blev 
ansat som direktør, samtidig flyt-
ter sparekassen til Meldgaard i Tra-
bjerg. Få år senere sælger Anders 
Meldgaard gården til sønnen Jens 
Meldgaard, og sparekassen flytter 
sammen med Anders Meldgaard til 
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Hedegaardhus i Borbjerg. Da An-
ders senere flytter til Kirkebakken 
2, følger sparekassen med, her er 
den placeret til Anders trækker sig 
tilbage som 80-årig.

I 1945 lejer sparekassen et lokale på 
Bukdalvej 32, her har den adresse 
frem til 1961 og Emil Clemmensen 
er direktør i denne periode.

I 1961 lejer sparekassen et lokale 
på Bukdalvej 13 hos Johanne og 
Jens Meldgaard, mine bedsteforæl-
dre. Svend Ebbensgaard er direktør 
og Jens Meldgaard bliver også an-
sat, da opgaven var blevet for stor 
til en mand. Jeg kan tydelig huske, 
Svend og bedstefar sidde sammen 
og ryge cigar i et lille, og temmelig 
tilrøget lokale med de store kasse-
bøger.

I 1971 bliver bestyrelsen enige om, 
at det var tid til at få fod under eget 

bord, da man får mulighed for at 
købe Bukdalvej 5, sparekassens 
nuværende adresse. Sparekassen 
er nu blevet 100 år. 

Man kan godt stille det spørgsmål, 
hvad er det, der gør, at Borbjerg 
Sparekasse stadig er her. 
Vi har set det ene pengeinstitut efter 
det andet fusionere og senere helt 
forsvinde. 
Det vil jeg komme med et bud på: 

Borbjerg Sparekasse har altid væg-
tet det lokale meget højt, og det har 
vist sig, at det har været en holdbar 
strategi at være tro mod det lokale. 
Sparekassen kan naturligvis ikke 
redde et lokalsamfund, men den 
kan være den dynamo, som under-
bygger lokale initiativer, så de bliver 
afprøvet – ofte med god succes, og 
ikke kvæles i fødslen. Der er på den 
måde tale om en gensidighed i, at 
Borbjerg Sparekasse støtter det lo-
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kale, og det lokale støtter Borbjerg 
Sparekasse. Kunsten er hele tiden 
at vokse så meget, at man kan tjene 
nok til den evige omkostningsstig-
ning og samtidig opfyldes tidens 
kapitalkrav.

Sjovt nok kan man kan se, at 
sparekassen altid har været meget 
veldrevet, i en avisartikel fra 60-års 
jubilæet, nævnes det at sparekas-
sen er blandt de billigst drevne i Jyl-
land. 

En anden meget vigtig beslutning 
var, da sparekassedirektør Svend 
Ebbensgaard pludselig dør i 1979.
Bestyrelsen fristes ikke af at lade sig 
fusionere, men valgte at finde en ny 
direktør.

Kristian Bjerre Damgaard ansattes 
og han satte en modernisering i 
gang, med blandt andet indførelsen 
af EDB i stedet for de tunge kasse-
bøger. Der bygges om og der byg-
ges til, så man kan følge med ud-
viklingen og det stigende antal an-
satte. 
 
Det gode arbejde fortsættes da Kris-
tian Damgaard går på pension, og 
den nuværende direktør Mogens 
Christensen kommer til i 2003.
Det kan desuden nævnes, der har 
kun været 8 direktører i sparekas-
sen på 150 år.

Der arbejdes efter et princip der 

hedder kirketårnsprincippet, at der 
så nu er lidt flere kirketårne, der kik-
kes fra i dag end for 150 år siden, 
er et faktum. Sparekassen arbejder 
dog altid med det lokale og inden 
for forretningsområder der kendes. 
Det betyder at sparekassen drives 
efter de principper der blev grund-
lagt for 150 år siden, nemlig, at den 
skal være til gavn for lokalbefolknin-
gen.

Det der støttes op om er, de mange 
forskellige foreninger, men også 
købmandsbutikker, haller, friskoler 
og private børneintuitioner, og ikke 
mindst altid at sørge for, at det er 
muligt at købe og belåne en ejen-
dom i lokalområdet, samt drive min-
dre erhvervsvirksomheder. Det kan 
kun lade sig gøre med gode samar-
bejdspartnere, her kan nævnes To-
talkredit og DLR-kredit. 

At sparekassen har succes og et 
godt ry, er meget tydeligt. Der har 
de senere år været en konstant og 
god vækst, der er i dag ca. 4.000 
kunder og 10 ansatte og man har 
en tro på, at der skal være flere, når 
pladsen tillader det. Balancen er 
over 500 millioner og egenkapitaler 
er over 100 millioner. 

Borbjerg Sparekasse er i branche-
undersøgelser de senere år flere 
gange blevet udnævnt til at være 
det sikreste pengeinstitut i Dan-
mark, samt det mest veldrevne 
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pengeinstitut inden for deres stør-
relse. 
Det er man selvfølgelig meget stolte 
af. Og netop fordi man formår at hol-
de omkostningerne på et lavt niveau, 
samtidig med der tjenes penge, be-
tyder at Borbjerg Sparekasse er 
konkurrencedygtig og tjener nok til 
at fortsætte med at drive pengein-
stitut i lokalområdet og for lokalbe-
folkningen. 

De af jer der kører igennem Bor-
bjerg for tiden, vil se at sparekas-
sen er ved at bygge om og til. Der 
udvides med 233 m2 så sparekas-

sen i alt bliver 556 m2. En tiltrængt 
udvidelse, der gør at man også i 
fremtiden kan betjene den stigende 
antal kunder. Skitser af tilbygningen 
kan ses på sparekassernes hjem-
meside. 

Vi har planlagt jubilæet skal fejres 
sammen med indvielsen af de nye 
lokaler i oktober måned.

Tillykke til lokalområdet og Borbjerg 
Sparekasse.

Aksel Meldgaard

HJERTESTARTER 
OPSAT I BORBJERG

På Bukdalvej 52 er der opsat ny 
hjertestarter. Familien på adressen 

er tilmeldte som hjerteløbere. 

Hjertestarteren er offentligt 
tilgængelig og sponsoreret af 

AP Services A/S.
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Slip kreativiteten løs
Smykkeværksted og Den store 
bagedyst for 9-18 årige i Borbjerg 
Hvam Kultur- og Fritidscenter.

Denne dag får I mulighed for at ud-
folde jeres kreativitet i både køk-
kenet og i Smykkeværkstedet. 
Her åbner vi op for Den Store Bage-
dyst, hvor I er i kyndige hænder hos 
Centrets køkkenpiger, og I får mu-
lighed for at kreere nye og spæn-
dende smykker.

Alder: 9-18 år
Tid: 09.00 - 15.00
Sted: Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter, Hvamvej 84, 
7500 Holstebro
Pris: 100 kr.
Tilmeld dig på: https://borbjerg-
hvam.dk/sport-fritid/vaelg-aktivitet/
e-sport

Arrangør: Borbjerg Hvam Kultur- og 
Fritidscenter
Kontaktperson: 
Susanne Brødbæk Linde, 
susannelinde45@gmail.com, 
2077 6300

Badminton
Masser af sjov badminton for 9-18 
årige i Borbjerg Hvam Kultur- og 
Fritidscenter

Her tilbyder vi en dag med mu-
lighed for at spille masser af sjov 
badminton. Vi har udannede in-
struktører, der står klar til at give dig 
sved på panden med sjove lege 
og teknikøvelser, kombineret med 
kampe og afslutningsvis en mini-
turnering.
Vi opfordrer til, at man selv med-
bringer ketcher, hvis det er muligt 
og ellers har vi nogle til låns.

Alder: 9-18 år
Tid: 09.00 - 12.30
Sted: Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter, Hvamvej 84, 
7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmeld dig på: https://borbjerg-
hvam.dk/sport-fritid/vaelg-aktivitet/
badminton/

Arrangør: Borbjerg Hvam Kultur- og 
Fritidscenter
Kontaktperson: 
Mette Holmbo, holmbo@mvb.net, 
2869 3510

Sommerferieaktiviteter
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Juniorgymnastik 
i det fri
Rytmiske serier, spring og opvis-
ning for 9-18 årige i Borbjerg-Hvam 
Kultur- og Fritidscenter

Kom og vær med til at træne ryt-
misk serie og spring, som munder 
ud i opvisning, hvor forældrene har 
mulighed for at kigge med og se 
hvad I har lært i løbet af dagen.

Alder: 9-18 år
Tid: 13.00 - 17.00
Sted: Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter, Hvamvej 84, 
7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmeld dig på: https://borbjerg-
hvam.dk/sport-fritid/vaelg-aktivitet/
gymnastik

Arrangør: Borbjerg Hvam Kultur- og 
Fritidscenter
Kontaktperson: Christian Bjerrum, 
bjerrum.christian@gmail.com, 
5196 1020

Gamerdag
Udendørs og indendørs gamerdag 
for 9-18 årige i Borbjerg-Hvam Kul-
tur- og Fritidscenter

Første halvdel af dagen bruges på 
outdoor-gaming
Prøv kræfter med real-life gaming, 
hvor du får mulighed for at teste dine 
aim-skills. Din mobil danner ramme 
for spillets opsætning og her kan 
du også se dine kills og købe nye 
våben i shoppen. Jo mere, du be-
væger dig, jo flere penge for du at 
handle for i shoppen. 

Anden halvdel bruges i vort fede E-
sport lokale
Her vil der blive undervist og spillet 
Minecraft på vores helt egen server.

Alder: 9 - 18 år
Tid: 09.00 - 15.00
Sted: Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter, Hvamvej 84, 
7500 Holstebro
Pris: 75 kr.
Tilmeld dig på: https://borbjerg-
hvam.dk/sport-fritid/vaelg-aktivitet/
e-sport

Arrangør: Borbjerg Hvam Kultur- og 
Fritidscenter
Kontaktperson: 
Malene Damgaard Jensen, 
borbjergesport@gmail.com,
2924 3602
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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 


