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VINDERUP RADIO & TV
NØRREGADE 5
7830 VINDERUP
Tlf. 97 44 11 00

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 27. august

Vi modtager med glæde 
indlæg til kværnen. 
Skriv et par linier til os.
Medsend gerne billeder. 

Send tekst og billeder til: 
kvaernen@borbjerg-hvam.dk

Vi modtager i dag så meget 
stof, at det er nødvendigt at 
bede om at få al materialet i 
elektronisk form. 
Tekst kan afleveres i word 
format, og billeder bedes 
tilsendt som jpg eller tif i så høj 
opløsning, som muligt.

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:
Maria Andreassen    5330 0224
hvam1990@gmail.com

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:
Jørgen Krogh Vingtoft    2993 2920
kroghmadsen@live.dk

David Bæk Pedersen    2572 6500
bkpedersen@yahoo.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
53 39 85 54
borbjerg.fodboldgolf@gmail.com

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 27. august - udkommer uge 35

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
12
16
18
19
20
20
21
22

Foredragsforeningen
Borbjerg Børneteater
Nyt fra Centeret
Generalforsamling Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Oktoberfest
BGU Gymnastik efterlyser
BGU Gymnastik sæson 2021-2022
Borbjerg Aktive Seniorer
Folkedans
Badminton
Trabjerg Gymnastikforening
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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

Foredrag og Generalforsamling
Så starter vi på efterårets møder og vi starter en måned før end vi plejer, da vi 
har haft en MEGET lang pause.
Vores første møde bliver torsdag d. 12. august, hvor vi får besøg af Ibeth Pe-
dersen fra Sevel, som vil fortælle om sit virke med træning for ældre medborgere. 
Efter kaffen vil vi afvikle den udsatte generalforsamling, med dagsorden ifølge 
vedtægterne. 
Vi vil ligeledes præsentere programmet for efteråret.
Som det er skik ved generalforsamlinger, er foreningen vært ved kaffen for med-
lemmerne.

Vi skal stadig passe på hinanden og husk at



9This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borbjerg Børneteater 
Byder velkommen til en ny sæson 

 
Kom og spil teater! 

 
Vi starter op igen: 

Torsdag den 23. sep. Kl. 17.00 – 18.30 
På biblioteket på Borbjerg skole 

 
Aldersgruppe: ca. 2. – 9. klasse. 

 
For spørgsmål kontakt:  

Johannes Ellesen, tlf. 53651490 
Rikke Skovfoged Furbo, tlf. 20711287 

Nina Rosenstand, tlf. 61275591 
Mail: borbjergborneteater@gmail.com 
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Nyt fra centret:
Den 1. august siger vi desværre 
farvel til Mette, der har fået nyt arbej-
de. 

Vi har i stedet været så heldige at få 
ansat Lisi Jeppesen fra Tvis. 
Lisi er udlært bager, men har arbej-
det i mange år i såvel festhuset Hol-
stebro, som Tvis Sognegård. 
De sidste år har hun været bestyrer 
af en tankstation. Vi er derfor ikke i 
tvivl om, vi har fået ansat en meget 
kompetent og dygtig køkkenleder 
og vi glæder os rigtig meget til at få 
hende med på holdet.

Sara, der netop er færdigudlært ca-
ter, har vi tilbudt en fastansættelse 
og det har hun heldigvis takket ja til. 
Sara har mange nye ideer, som hun 
glæder sig til at prøve af i køkkenet. 

Så har vi ansat Lone i voksenlære 
og Lone er et kendt ansigt i køk-
kenet og har sammen med Mette 
klaret det hele siden marts. 

Vi går et rigtig travlt efterår i møde, 
hvilket er så dejligt og husk, I al-
tid er velkommen til at bruge os til 

smørrebrød, tapasanretninger, salat 
og øvrigt tilbehør til fx grillretter og 
meget mere. Vi leverer gerne mad 
ud af huset. 
Fra september starter vi igen op 
med Take-away og husk at vi også 
kan levere dejlig pensionistmad 
hver dag samt frokostordninger til 
firmaer.
 
HUSK at sætte et stort X i kalen-
deren tirsdag den 2. november, 
hvor vi forhåbentlig og endelig kan 
byde velkommen til et spændende 
foredrag med den populære TV-
kok Claus Holm. Mere info kom-
mer i næste nummer af kværnen.

Centret har tidligere solgt fordels-
pakker i byfestugen, men pga. co-
rona har dette ikke været muligt 
de sidste par år. Til foråret, når vi 
forhåbentlig igen får vores dejlige 
og almindelige byfestuge tilbage, 
så vil jeg igen gå rundt og sælge 
dem. Indtil da, kan man som privat-
person sagtens stadig leje hallen 
til sjov og hygge for 120 kroner i 
timen. Kontakt mig endelig, for at 
høre om den er ledig, hvis man har 
lyst til det. 

Så har vi i centret gjort lidt af et 
scoop – vi har nemlig fået fat i Cha-
nette, der er en fantastisk dygtig 
danseunderviser. Chanette skriver 
selv følgende:
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Kunne du ikke tænke dig at danse dig glad?

Så skal du da komme ned i Borbjerg Hallen mandag den 16. august 
fra kl. 17.00-18.00, hvor jeg underviser i Happy Moves.

Happy Moves er for dig der vil have masser af motion og sved 
på panden, en træning af kroppen, der betyder rytmer, hofter og mas-
ser dansestilarter. 

Det handler ikke om, hvad du kan. Det handler om, hvad den fantas-
tiske energi, dansen giver dig, det handler om at få brugt sin krop på 
en måde, som er sjov. 

Stemningen er afslappet og uhøjtidelig og så skal vi skråle med på alle 
de skønne sange, vi danser til. 

Happy Moves er for alle der har lyst til at danse, træne, grine og 
have det sjovt. 

Mandag den 16. august 2021 er gratis.
Ellers bliver priserne således:

Medlemskort:
Månedskort med dans 4 x om måneden: 200kr.

Periodekort August-December (2021): 750kr 

Periodekort Januar-Juni (2022): 1000kr

Tilkøb: 
Enkelt gang: 60kr

Enkelt gang for medlemmer: 40kr

Kommer du? 

- Kærligst Channette
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Generalforsamling
Den selvejende institution, forening 

Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter 
afholder generalforsamling

tirsdag den 24. august 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, Jørgen Thusgaard, Rydevej 5, Hvam, i hænde senest 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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Kom ud af busken og 
vær med til at sætte 

præg på Kultur og 
Fritidscenterets fremtid.

– Vil du vide mere om 
bestyrelsesarbejdet så er du 
velkommen til at kontakt til 

Jørgen på 29259680 Vi
 se
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Vi har igen fået nye sponsorer på halskilte i centret 
– denne gang byder vi velkommen til:

1000 tak for støtten 
og husk - AT STØTTE VORE SPONSORER!
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NYHED PÅ SHELL SKAVE  

 

SLAGTERBØFFEN  
Få den for kun 70,- 
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OKTOBERFEST i Borbjerg 
 
Lørdag den 2. oktober bliver der total ”bier-stemning” i Borbjerg Hvam Kultur-og 
fritidscenter. Det bliver den fedeste fest med musik af det kendte band: ”Madam Blå” - mit 
und ohne Lederhosen. De har et fantastisk ”oktober-repertoire”, de kommer og fyrer af. 
 
Tyskland består - som mange ved - af 16 delstater. Hver delstat skal repræsenteres ved denne 
fest og vi er nu tæt ved at have fundet de 16 ambassadører, der skal hjælpe os med at få en 
masse festglade folk til hallen. MEN MEN - sidder I og tænker, I også kunne tænke jer at 
samle et bord, så tøv endelig ikke med at kontakte en af os fra udvalget, så kan det nemt lade 
sig gøre. Jo flere folk, jo sjovere… 
Hvis I ikke kender nogle, der skal være ambassadører, så kan I naturligvis også stadig komme 
med. Så køber man bare billetterne ved Spar Borbjerg, så sørger vi for, I kommer til at sidde 
ved festlige mennesker. I er også velkommen til at henvende jer til enten Maria Kamstrup 
eller Susanne Linde. Vi er begge ambassadører og vil gerne have jer med ombord😊😊 
 
Køkkenet serverer en lækker menu, der udover en lille forret, selvfølgelig består af 
Wienersnitzel med alt tilbehør.  
 
Prisen for alt dette er kun 295 kr.   
 
Vi håber, at se mange i hallen denne aften. Det er meget tilladt at tage tyroler-påklædning på, 
men bestemt ikke et krav.  
 
Festlige hilsner fra udvalget 
 
Maria Kamstrup, Line Grimstrup Brødbæk,  
Jesper Lindberg, Bjørn Jacobsen, Dorthe Christensen, 
Else Marie Hansen, Susanne og Mogens Linde 
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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 Ryttersgaard 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

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

Som altid er der udskiftning i personalet, da vi jo med stor glæde kan sende en masse unge 
mennesker ud i den virkelige verden efter veloverstået studentereksamen og de yngre skal 
afsted på efterskole :-) mange tak for nu og held og lykke fremover til jer allesammen.

Det giver også plads til nye og muligheden for at ændre lidt på rutiner, arbejdsplaner, m.v.

Velkommen til Patrik Bedsted på 22 år fra Skive, udlært i Bilka Viborg,  ansat i barselsvikariat.

Velkommen til Marianne Rørstrøm, 44 år, bosat i Trabjerg med Carsten og 3 børn. Marianne er 
ansat på fuldtid og vi ser meget frem til dette samarbejde og håber det bliver konstruktivt & 
langvarigt.

Ligeledes velkommen til nye ungarbejdere, hvor Christian Rørstrøm,  Jonas Mikkelsen og 
Rebekka Schmidt Madsen alle starter op.

Konfirmationstid
Vi hjælper gerne med 
duge, servietter, blom-
ster & gaveideer.

I kan altid smage vin på 
forhånd til 1/2 pris, lige 
som I har fuld returret 
på uåbnede flasker m.v. 
= fest uden rester. 

Vi er startet 
på vores nye 
spændende 
tilbygning. 
Mere om det 
i næste 
nummer 
af kværnen.
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BGU Gymnastik 
EFTERLYSER

EFTERLYSNING 
Vi efterlyser trænere til mange af vores hold 
både juniortrænere (9-18 år) og holdtrænere 
(+18 år). 

Borbjerg Gymnastikforening er en sund og 
driftig forening der konstant er i udvikling. Vi 
har mange hold i alle aldersgrupper, og vi har 
også et der passer til dine ønsker og 
ambitioner.  

Vi har det nyeste i udstyr bl.a. springgrav, 
dobbelt mini trampolin, airtrack, teamtrack kile 
mm. 

Det kræver ikke, at du har dyrket gymnastik før, 
da du får hjælp af vores faste trænere, og du vil 
også få gratis uddannelse efter dit ønske.  

Som træner får du også træningstøj (se 
billede) samt et honorar når sæsonen er slut.  

Hvis det har interesse eller spørgsmål kan du 
kontakte Christian Bjerrum på 51961020 eller 
på bjerrum.christian@gmail.com
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BGU Gymnastik 
Sæson 2021-2022

BGU Gymnastik og Bestyrelsen vil gerne 
byde alle velkommen til den nye sæson 
2021-2022 

Hvad er nyt?  

Sidste sæson var meget speciel, men vi er igen 
i år klar til at tilbyde jer corona sikre hold, hvor 
vi har gjort alt for at have sikkerheden i top.   

Hvis der er spørgsmål til, hvordan I skal 
forholde jer, kan I læse mere  

på www.borbjerg-hvam.dk under gymnastik 
eller kontakte en i bestyrelsen.  

Sæsonen starter i uge 38 og slutter med 
opvisning i uge 10. 

Vi håber, at der er så mange som muligt, der vil 
støtte op omkring alle vores hold. 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen, BGU Gymnastik  

BGU Gymnastik tilbyder 
følgende hold i 2021 - 
2021 

¥ Forældre/Barn  

¥ Tumlinge 

¥ Junior 1  

¥ Junior 2  

¥ Volleyball  

¥ Yoga for alle 

¥ Vild med Dans for begynder 

¥ Gymnastik for mænd (+18) 

¥ Forårsgymnastik for de 
mindste (2022) 

¥ Forårs- og sommergymnastik 
for junior (2022)
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Borbjerg 
Aktive Seniorer
Nu starter vi vores torsdage 
igen. Vi begynder torsdag den 
19. aug. kl. 9.30 I Kultur- og 
Fritidscenteret.

Caronaen har gjort, at vi har 
været samlet meget lidt.
Mød derfor op den 19. Det 
gælder alle i lokalområdet.
Socialt samvær har haft dårlige 
kår længe nok.

Som billedet fra nytårskuren 
viser, har vi det hyggeligt, når 
vi samles. Det får vi helt sikkert 
igen, så mød endelig op.

I som har været med før og I der 
aldrig har.

Folkedans
Endelig starter vi op med 
folkedans igen!

Vi danser i gymnastiksalen i Bor-
bjerg (Sognegården er overgået 
til skolen), med indgang gen-
nem Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter.
Der er indgang fra gården ud 
mod Bukdalvej og parkering og 
indgang fra Hvamvej 84

Vi danser 1. gang 
mandag den 13. september 

kl. 19.30 - 22.00.

Husk at tage kaffen med!

På gensyn
Medvenlig hilsen

Borbjerg Folkedansere
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Så skal ketcheren svinges igen
Vi glæder os til at sæsonen begynder i uge 34. 
I BGU badminton prioriterer vi, at der er plads til alle niveauer og har hold til de for-
skellige aldre fra 0. klasse til seniorer. Det skal være sjovt og hyggeligt at spille bad-
minton og man skal kunne få lidt sved på panden samtidig. 
Som noget nyt i år vil vi forsøge at skaffe træner udefra, som har en mere grund-
læggende badminton viden, så vi kan dygtiggøre vores spillere endnu mere. Dette 
i kombination med vores dygtige lokale trænere. Vi håber, at dette kan give et løft til 
de spillere som gerne vil mere med badminton. 
Der er mulighed for at deltage i holdturneringer både for ungdom og seniorer og 
der bliver også mulighed for at komme til endagsstævner.  

Holdene for sæson 21/22 ser således ud:
Miniton: 0.-2.klasse  300 kr.
Mandage kl. 15.30-16.15 

Ungdom 1: 3.-5.klasse  650 kr.
Mandage kl. 16.15-17.30

Ungdom 2: 6. klasse-18 år 650 kr.
Mandage kl. 19.00-20.30

Fællestræning:   950 kr. 
Mandage kl. 20.30-22.00
Fællestræning er for alle kvinder og mænd over 18 år. 

En træningsaften består af opvarmning, forskellige træningsøvelser og 3 spill-
erunder. Holdene bliver sat sammen på kryds og tværs, så der er mulighed for 
både at spille mix, double og single. Man er derfor ikke afhængig af at have en fast 
makker. Aftenen slutter af med nedkøling og hygge i caféen, hvis man har lyst!

Faste baner:    1800 kr. uanset om man er 2 eller 4 spillere
onsdage kl. 19.30-20.30. 
Der vil muligvis også komme andre gode tider i løbet af ugen afhængig af hvor-
dan de andre foreningers hold kommer til at se ud. Ring derfor til Susanne på 2077 
6300 og aftal med hende, hvornår der kan spilles. Der er også mulighed for at spille 
i gymnastiksalen, hvilket også aftales med Susanne. 

Vi glæder os til at se jer i hallen mandag d. 23. august til en sæson med sved på 
panden, hygge og en masse god badminton.

Venlig hilsen 
BGU badminton. 

Ved spørgsmål kan I kontakte Mette Holmbo på 28693510
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Trabjerg Gymnastik Forening
Sæson 2021 – 2022

Forældre/Barn - 10 mdr. til ca 3 ½ år 
Opstart: ???

OBS…..OBS……OBS……OBS……. 
Vi søger med lys og lygte efter nye instruk-
tører til dette hold. Det kan være dig der selv 
har et barn i alderen 10. mdr. – 3,5 år. Eller 
dig der er vild med børn og deres store ud-
vikling. Det er også muligt at være to om 
holdet, så man evt. deler træningerne op 
mellem sig. 
Hidtil har holdet trænet om søndagen kl. 
9.15-10.15 hvor de små poder er friske og 
vel udhvilet. Det er muligt at ændre dette!

Vil du vide mere er du meget velkommen til 
at kontakte Betina på tlf.: 27578293

Tons og Tummel - fra 3 år til og med 5 år
Opstart: 16. september 2021
Tidspunkt: Torsdag kl. 16.00 – 17.00.
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 400 kr. 
NB. Børn som opholder sig i Skave Børne-
hus kan blive afhentet af instruktører. Dette 
aftales med pædagogerne.

Holdbeskrivelse: Vi skal lege, hoppe, krav-
le, rulle og synge. Alle de bløde redskaber 
skal prøves. En hel time hvor vi bare skal 
have det rigtigt sjovt.

Instruktører: Betina Markussen 27578293 

Mini Mix Holdet – 0.-3. klasse 
Opstart: 14. september 2021
Tidspunkt: Tirsdag kl. 16.00 – 17.15
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 450 kr.

Holdbeskrivelse: Holdet er for alle drenge 
og piger, der ønsker at have det sjovt med 
spring- og rytmegymnastik. Alle redskaber-
ne skal afprøves, og du vil få muligheden 
for at lære at lave salto, vejrmøller, stå på 

hoved m.m. Alle er velkomne og vil blive ud-
fordret på deres eget niveau. Vi håber, at du 
er klar til at give den gas og have det sjovt. 

Instruktører: Tina Refsgaard

Trabjerg GF’s tordenkilerne 3.-7. klasse    
Opstart: 14. september 2021
Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.30 – 19.00
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 450 kr. 

Holdbeskrivelse: Går du i 3.-7. klasse? Er 
græsplænen for hård at springe på? Er fjed-
rene i havetrampolinen sprunget? Har du 
så meget krudt i røven, at din mor og far er 
ved at blive drevet til vanvid?
Så kom og spring med mig tirsdag aften 
klokken 17:30 til 19:00.
Vi vil beskæftige os med spring på airtrack 
samt minitrampolin. 

På airtrack vil vi arbejde med kraftspring, 
rondat (araberspring) samt flik-flak og salto-
spring (forlæns og baglæns). På minitram-
polin vil vi arbejde med afsæt, saltoer, salto-
er med skruer samt eventuelt dobbeltsalto, 
hvis man ligger dér niveaumæssigt.
Men uanset om du har prøvet at springe 
før eller ej, er du mere end velkommen til 
at komme og give den gas. Hvis bare du 
kommer med et smil på læben og et åbent 
sind, er jeg sikker på, at du nok skal blive en 
dygtig gymnast.

Men for at blive en rigtig dygtig gymnast er 
det naturligvis vigtigt at arbejde med den 
grundgymnastiske del såsom håndstand, 
styrkeøvelser og naturligvis rytmisk behæn-
dighed - vi skal jo gerne have noget at vise 
til opvisning. 

Jeg forventer to ting af dig: at du møder om-
klædt i springtøj til tiden, og at du gør dit 
bedste til hver træning. Så skal vi nok få det 
sjovt og blive kanongode til at springe!

Instruktører: Kristoffer Trabjerg Madsen
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Gymnastik for kvinder
Opstart: 15. september 2021 
Tidspunkt: Onsdag kl. 17.15– 18.30
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 550 kr. 

Holdbeskrivelse: Så skal vi endelig i gang 
igen : Kunne du tænke dig at træne din krop 
med særligt fokus på ryg, skulder, lår, mave 
og bækkenbund, få god holdning, energi 
og balance, 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 sik-
kert 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 kondition. Du er vel-
kommen til at medbringe egen måtte.

Instruktør: Henriette Hauge mobil 21709189

Gymnastik for mænd:  
Opstart: 16. september 2021
Tidspunkt: Torsdag kl. 17.15 – 18.30
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 550 kr. 

Holdbeskrivelse: Er du god til at passe på 
dig selv og din krop? Sidder du ned det 
meste af dagen på dit job, har fået dårlig 
ryg - eller føler dig uoplagt?  Måske havde 
du ikke lige tænkt, du skulle gå til gymnastik 
? Her er et hold, hvor ALLE kan være med 
uanset alder og kondition:

Vi træner med særligt fokus på RYG, skul-
der, mave, god holdning, energi og balance, 
at blive afstresset og smidiggjort og ikke 
mindst at opleve den glæde og velvære, vi 
opnår ved at bevæge os. Vi bruger element-
er fra særlig rygtræning, pilates, yoga mm. 

Vi træner i dybden i et roligt tempo uden 
hop, hvor alle kan være med - men helt sik-
kert får sved på panden og masser af smil 
på læben! Kom og oplev, hvad træningen 
kan gøre for dig!

Selvfølgelig uden opvisning :) Du er vel-
kommen til at medbringe egen måtte.

Instruktør: Henriette Hauge 2170 9189

MIXholdet
Opstart: I starten af september 2021
Tidspunkt: Mandag kl. 18.30 - 20.00
Sted: Hallen ved Idrætsefterskolen 
Lægården
Pris: 600 kr. 

Holdbeskrivelse: MIXHOLDET er et gym-
nastikhold 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 20409967

Vi glæder os til en ny sæson – fyldt med 
sjov og dejlig gymnastik.

*Der kan forekomme ændringer til pro-
grammet.



24

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 


