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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 oktober
udgaven af Kværnen er 
den 23. september

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

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

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

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 23. september - udkommer uge 40

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
11
12
13
16
17
18
20
23
24
24
25

Foredragsforeningen
Borbjerg Børneteater
Foredrag ved Claus Holm
Nyt fra Centeret
Julekoncert med Jette Torp
Åbent hus på skolen
Fællesskabsaften
Borbjerg Mølles Historie
Borbjerg-Skave fodbold
BGU Gymnastik sæson 2021-2022
Oktoberfest i Borbjerg
Krea-aften
Læsegruppen
Trabjerg Gymnastikforening
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Afholder høstfest 
torsdag d. 16. sept. kl. 18.00

I multisalen i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

Der serveres middag kl. 18.00 med følgende menu:
Rødvinsmarineret grisemørbrad med årstidens grøntsager bagt i ovn, svampe-
sovs og mix. salat
Citronfromage
Kaffe/Te

Efter middagen vil Karen Hedegaard levere musikken medens vi synger fra 
højskolesangbogen. Karen vil bl.a. præsentere os for nogle af de nye sange i 
den nye højskolesangbog.

Aftenen slutter med at der serveres kaffe/te med småkager samt en aftensang.

Middag og kaffe koster 180,- kr. ekskl. Drikkevarer

Der er tilmelding til denne aften, og det skal være SENEST d. 9. september. 
I kan ringe til Ruth Pedersen på 97 46 16 01 (ikke SMS) 
eller sende en mail til vibevej7500@gmail.com 
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Borbjerg Børneteater 
Byder velkommen til en ny sæson 

 

Vi starter op igen: 
Torsdag den 23. september 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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I samarbejde med Borbjerg Sparekasse 
kan vi nu præsentere jer forforedraget:

Mit livs vigtigste opskrift
v/Claus Holm

Tirsdag den 2. november 
kl. 19.00

Borbjerg-Hvam Kultur-og Fritidscenter

Det er et foredrag af de helt store, når den elskelige og passionerede 
TV-kok fra Go’ morgen Danmark og Go´ Appetit Claus Holm kommer 
til Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter. 

I 2018 var Claus Holm tæt på at miste livet på grund af overvægt og usund 
livsstil med for meget fart på. Sådan skulle det ikke være. Det blev starten til 
et vægttab på 25 kilo og en sundere livsstil med mere overskud til ham selv 
og sine nærmeste. Skubbet til at komme i gang fik han ved at medvirke i 
TV2-programmet Fem Fede Kokke.

I dette meget personlige foredrag åbner Claus Holm op for en mere sårbar side 
af sig selv end offentligheden ser. Han sætter ord på tabuer omkring mænd og 
overvægt, selvværd, sex og samliv i en kombination af ærlighed, sårbarhed og 
selvfølgelig den humor og ligefremhed, vi kender Claus Holm for.

Glæd jer til at oplev en hudløs ærlig og underholdende Claus Holm, der giver 
sit livs vigtigste opskrift, nemlig fortællingen om sit liv og som han selv siger: 
Du skal have hjertet med, ellers hjælper maden ikke. 

Billetter kan købes på billet.dk (søg på Claus Holm), eller direkte 
ved centerlederen i hallen.
Der kan også ringes på 2077 6300 og få mulighed for mobilepay. 

Billetpris indtil 1. oktober er 150 kroner. 
Herefter stiger de til 190 kroner.
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BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY
Vore dygtige køkkenpiger er kommet 
rigtig godt fra start og 1000 tak fordi I er 
så gode til at bruge dem. 
Lisi og jeg påtænker at lave et par af-
tener før jul, hvor man i stedet for take-
away kan komme om i centret og nyde 
maden og få en god snak og socialt 
samvær (som vi sådan har savnet). Det 
håber vi, I støtter op om

Ellers starter vi op med almindelig 
take-away hver torsdag – første gang 
er torsdag den 30. september. 
Menuen koster 50 kroner og kan afhen-
tes mellem 17.30 og 18.30. 
HUSK bestilling senest dagen før kl. 12 
på 2067 6300 eller på mail: 
kokken@gmail.com 

Torsdag den 30. september: 
Ris og boller i karry. 
Torsdag den 7. oktober: 
Hakkebøf med bløde løg, surt, kartof-
ler og sovs.

Tirsdag den 28. september er der fæl-
lesskabsstafet arrangeret af borgerfor-
eningen. Her vil der være aktiviteter i 
hallen om eftermiddagen, så skal af-
tensmaden denne aften være nem, kan 
der købes lækker take-away med hjem 
fra køkkenet. 
Menuen vil være hjemmelavede fri-
kadeller med kold kartoffelsalat. 
HUSK bestilling senest mandag, hvis 
man vil være sikker på at få

Fra uge 38 vil kiosken være åbent 
hver onsdag og torsdag fra 17.30 – 

ca. 21.00 og i weekender efter behov. 
Mandag og tirsdag forsøger vi at fylde 
køleskabet op med kolde drikkevarer, 
som man kan købe og betale med mo-
bilepay. 

Vel mødt til en ny, spændende og aktiv 
sæson i vort dejlige center og husk at 
tage fat i os, hvis I har spørgsmål, ris, 
ros eller andet. 

Hilsner fra pigerne i centret

Barselshygge i cafeen i Borbjerg- 
Hvam Kultur & Fritidscenter

Første mandag i hver måned er der 
barselshygge i cafeen i hallen kl. 9.00. 
Så har du en baby i maven, er på bar-
sel eller har du bare en fridag hjemme 
med din baby, så mød endelig op, til 
en omgang hygge og snak med de an-
dre forældre og babyer her i Borbjerg/
Hvam og omegn.
Der serveres kaffe, the og boller.

Prisen er 30 kr. pr. gang som betales via 
mobile pay på dagen. 
Tilmelding sker senest fredag morgen 
til Amanda M. Lauridsen på sms 29 90 
08 89.

Datoer
Mandag d. 6. september ‘21
Mandag d. 4. oktober ‘21
Mandag d. 1. november ‘21
Mandag d. 6. december ‘21
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ÅRETS  JULEKONCERT I BORBJERG KIRKE 

JETTE TORP 
ONSDAG DEN 15. DECEMBER 2021 KL. 19.30 

 

Jette Torp vil sammen med  
guitaristen Jan Kaspersen og 
cellisten Live Johansson  
sprede julestemning med egne 
sange og fortolkning af andres 
julesange. 

 

Der sælges 380 billetter efter først til mølle-princippet. 
 
BILLETTER KAN KØBES HOS: 
  Billetten.dk 
  Borbjerg Sparekasse 
  Spar Borbjerg 
  Jens Ejvind Toft 2078 4686 

Billetpris kr. 225,- 

Inden koncerten kan man nyde en let koncertmenu  
i Borbjerg-Hvam Kultur- & Fritidscenter.  
Den kan bestilles på 2067 6300. 

 Arrangør: Mejrup/Hvam Håndbold                   Sponsor:  Borbjerg Sparekasse 
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Øster Trabjergvej 4, Borbjerg   |   7500 Holstebro
M 2144 0555   |   mb@mbtransport.dk
www.mbtransport.dk

Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel

Åbent hus
Torsdag d. 4.november holder 
Borbjerg Skole og Børnehus åbent hus for alle interesserede. 

Vi vil bl.a. gerne vise lokalbefolkningen de nye lokaler 
i den gamle Sognegård.

Nærmere herom i Kværnen i oktober måned.

Venlig hilsen
Fællesbestyrelsen
Borbjerg Skole og Børnehus
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Shell sandwich
Mangler du en nem madpakke??

Skal familien på udflugt??
Eller noget helt tredje…

Prøv vores populære sandwich, de er frisksmurte hver dag
Vælg mellem:

Kylling/bacon
Skinke/ost
Frikadelle
Æg/rejer
Tunsalat

De kan også bestilles på tlf.: 9746 8101
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Fællesskabsstafetten kommer 
forbi dig….

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber 
i Holstebro Kommune, og i dagene i og 
omkring uge 39 binder vi dem sammen 
i vores nye Fællesskabsstafet. 
Vi starter d. 24. sep. Og afslutter 
stafetten dem 4. oktober.

Fællesskabsstafetten kommer også 
forbi i dit lokalområde.

Tirsdag den 28. sep. er stafetten i 
Borbjerg Hvam. Vi modtager stafetten 
fra Sevel og aflevere den videre til Tvis. 

Stafetten bliver hentet ved hjælp af nog-
le aktive seniors, som ved hjælp af el- 
cykler, cykler Sevel i møde. Her får vi 
overleveret stafetten. 

Overlevering af stafetten til Tvis, bliver 
med hjælp af vores lokale cykelhold og 
nogle lokale som kører på motorcykel, 
mod Tvis. 
Vi vil gerne bruge dagen, til at vise en 
masse fra vores aktive foreningsliv og 
område. Stafetten vil være i området 
hele dagen, hvor vi involverer dagplej-
erne, børnehaven og skolen. Arrange-
mentet sluttes af med en kæmpe ”kom 
sammen” i/og omkring halområdet fra 
15-17. Her er alle inviteret.

Fællesskabsaften
i Holstebro kommune

Fredag den 24. september - mandag den 4. oktober

Der vil der være fremvisning af fore-
ninger, vi har i området, og der vil være 
kaffe/the/saftevand og kage sponso-re-
ret af Borbjerg Sparekasse. 

Borgerforeningen vil også have en 
stand denne dag, hvor vi afslører 
drømme og projekter for området i 
fremtiden. 

Så sæt kryds i kalenderen og mød 
os i/og omkring hallen tirsdag den 28. 
sep. Selve programmet vil komme på 
vores Facebookside midt i september.  

Følg Fællesstafetten på Facebook:
https://www.facebook.com/
Borbjerg-Hvam-Borger-
forening-151663688315544  

facebook.com/kulturogfrivillighuset 
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Natten til 12. juli blev møllens 
unikke og historiske bygn-
inger udslettede ved en me-
ningsløs brand. 

Gennem mere end 600 år 
har der på møllen været dre-
vet virksomhed i kontinuerlig 
drift, hvilket gjorde møllen til 
en af Danmarks ældste virk-
somheder. 

Jeg kan ikke lade være med 
at tænke på, hvor trist det er. 
Men Borbjerg Mølles historie 
er her stadig.

Jeg har gennem mine 31 
år som ejer af møllen inte-
resseret mig meget for møl-
lens historie og har skrevet 
2 bøger om denne: 1. udgiv-
else i 1992 og 2. udgivelse i 
2006. 
Jeg har et mindre restlager 
af sidste udgivelse og hvis 

nogle kunne være interesserede i at læse om møllens 600 års historie, kan 
man købe bogen ”Borbjerg Mølles historie”, hos Spar Borbjerg, der har nog-
le eksemplarer til salg for 100 kr. pr. stk.

Esther Jensen
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19 65

Senior

Serie 3 (1)
Trænere: Nicolaj Hansen – 24875297 & Christian Glavind – 61767696
Træningstid: Mandag og onsdag – 19.00-21.00

Serie 3 (2)
Trænere: Simon Nørby – 81710559 & Mads Brødbæk – 51899532
Træningstid: Mandag og onsdag – 19.00-21.00

Serie 6
Trænere: Michael Markussen – 21733045 & Dennis Hjorth 22318494
Træningstid: Mandag og onsdag – 19.00-21.00

Damer – A
Træner: Tina Grove Bang – 51702036
Træningstid: Træner ikke

Damer – B (2)
Træner: Mathilde Stamp Madsen – 22734992
Træningstid: Torsdag - 19.00-20.30

Damer B (4)
Træner: Josefine Andrea Kleist Winther – 42453033
Træningstid: Træner ikke

Vil du gerne 
spille fodbold?
Så har du rig mulighed for det i 
Borbjerg Skave Fodbold, hvor vi 
har 14 forskellige hold. Tjek her 
om vi har et hold for dig:
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Ungdom

U16 Drenge C
Træner: Kristian Lindholm – 30252640
Træningstid: Torsdag – 17.15-18.30

U15 drenge C
Træner: Kristian Lindholm – 30252640
Træningstid: Torsdag – 17.15-18.30

U11 piger C
Trænere: Anders Søndergaard – 29614103  
& Kristian Lindholm – 30252640
Træningstid: Mandag og onsdag – 16.00-17.00

U9 drenge C
Trænere: Rasmus Kvistgaard – 21947801 & Jan Elkjær – 61549502
Træningstid: Torsdag – 16.00-17.00

U9 piger C
Trænere: Rasmus Kvistgaard – 21947801 & Jan Elkjær – 61549502
Træningstid: Torsdag – 16.00-17.00

U8 drenge B
Trænere: Søren Søndergaard – 24233849 
& Nicolaj Hansen – 24875297 
Træningstid: Mandag – 16.00-17.00

U5 + U6 drenge
Trænere: Søren Søndergaard – 24233849, 
Jesper Thoustrup &  Robert Andersen
Træningstid: Tirsdag - 16.00-17.00

HUSK 
.... at vi stadig sælger vores 
halstørklæder til 100 kr. pr. stk.
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BGU Gymnastik 
Sæson 2021-2022

Hold: Forældre - Barn 

Tid og sted: Tirsdag fra kl. 16.00-17.00, 2/3-del hal 

Start dato: 21.9.2021 

Forældre/barn-gymnastik er et hold med leg og bevægelse for 
børn i alderen ca. 0-3 år sammen med deres forældre (eller en 
anden voksen). Vi leger med små redskaber, vi synger og 
bevæger os til musik og ikke mindst udfordrer vi børnene på 
store, sjove redskabsbaner sammen med mor eller far. 

Hold: Tumlinge 

Tid og sted: Tirsdag fra kl. 16.00-17.00, 1/3-del hal 

Start dato: 21.9.2021 

Holdet er for aktive piger og drenge der er blevet for store til 
forældre/barn gymnastik. Vi bruger kroppen og bevæger os til 
god musik. Børnene vil prøve kræfter med 
gymnastikredskaberne og have større fokus på rytme- og 
springgymnastikken.  

Hold: Junior 1 

Tid og sted: Onsdag fra kl. 16.15-17.30, 1/1 hal 

Start dato: 22.09.2021 

Junior 1 (0-3 kl.) er et hold for børn som har ingen eller lidt 
kendskab til rytme- og springgymnastik. På holdet arbejder vi 
med at give barnet forskellige grundforståelser for rytme og 
spring. Dette gøres gennem en legende tilgang til 
gymnastikken. 

BGU GYMNASTIK - www.Borbjerg-Hvam.dk  

Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro
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Hold: Springgymnastik - Junior 2 

Tid og sted: Mandag fra kl. 17.30-19.00, 2/3 hal 

Start dato 20.09.2021 

Sjov springgymnastik for alle piger og drenge (let øvet til 
øvet).Junior 2 er for de let øvede til de meget øvede. Vi 
anvender både springgrav, trampolin og dobbelt mini-trampolin. 
På dette springhold vil der være fokus på at lære grundspring på 
både gulv og trampolin. 

Hold: Rytmegymnastik - Junior 2 

Tid og sted: Torsdag fra kl. 17.00-18.00, gymnastiksal 

Start dato: 23.09.2021 

Vores nye rytmehold er for dig som kunne tænke dig at danse, 
lege og lære grundgymnastiske færdigheder. Der skal læres 
seje, sjove og udfordrende sekvenser som helt sikkert vil give 
smil på læben og sved på panden. 

Hold: Mandagsholdet - Gymnastik for alle 

Tid og sted: Mandag fra kl. 17.30-19.00, 1/3-del hal 

Vi træner mandage kl. 17.30 – 19.00. Der er fokus på at styrke og 
stabilisere alle muskelgrupper med inspiration fra gymnastik, 
pilates og yoga (Ingen step i år). Træningen medvirker til glæde 
og velvære samt smidighed og en god holdning. Alle kan være 
med uanset alder og erfaring. 

Holdstart mandag d. 27.9.2021

Hold: Junior dans (6-12 år) 

Tid og sted: Tirsdag fra kl. 16.30-17.30, Gymnastiksalen 

Start dato: 21.09.2021 

Et oplagt hold for dig, der drømmer om at prøve kræfter med 
den megapopulære stilart; showdance! 

Du lære seje koreografier som i musikvideoer, med stilarterne 
som HipHop, Disko og showdance til det nyeste musik. 

BGU GYMNASTIK - www.Borbjerg-Hvam.dk  

Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro
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Hold: Vild med dans 

Tid og sted: Torsdag fra kl. 19.30-20.25 og 20.30-21.25 i 
gymnastiksalen 

Start dato: 23.09.2021 

BGU Gymnastik opstarter “Vild med dans” som du kender det fra 
TV. Over 10 danseaftner vil vi få undervisning i standard og latin 
danse. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du har 
lysten til at lære at danse.

Hold: Volley Ball 

Tid og sted: Onsdag fra kl. 19.30-21.30 i 1/3-del hallen 

Start dato: 22.09.2021 

Det er et hold, hvor alle kan være med både mænd og kvinder, og 
alderen er også underordnet. Det er det sociale, glæden ved 
volleyball og at vi får sved på panden, som der er i højsædet på 
holdet. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte holdleder Niels 
Holm Poulsen på 21 95 16 01. 

Gymnastik for alle - Kom og se hvad vi kan tilbyde 
Søndag d. 19. September - Gymnastik og fællesspisning - GRATIS AT DELTAGE 

BGU GYMNASTIK - www.Borbjerg-Hvam.dk  

Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

Sidste år var vi meget udfordret pga COVID-19. Derfor vil vi gerne invitere alle til en sjov og hyggelig 
gymnastik dag for både børn og voksne søndag d. 19.9.2021.  

Normalt ser voksne kun, hvad deres børn går til af fritidsaktiviteter, når vi har opvisning. Derfor har 
voksne, bedsteforældre og forældre nu en mulighed for at komme med til et par hyggelige timer, hvor 
vi alle vil få sved på panden. Her skal vi alle se og prøve de gymnastik hold, som vi kan tilbyde i 
2021-2021 sæsonen, så husk det praktiske tøj. 

Under arrangementet vil der være kaffe og saftevand, og når vi har pakket sammen, er der gratis 
spisning ude i centeret for de tilmeldte. 

Tilmelding foregår på vores hjemmeside www.Borbjerg-Hvam.dk under gymnastik fra d. 1.9.2021 

Vi glæder os til 2021-2022 sæsonen 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen- BGU Gymnastik



23

 
 
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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Krea-aften
Onsdag den 1. sep. kl. 19 og 
hver den første onsdag i måned 
sidder vi i cafeen og strikker/
hækler. 

Der vil være mulighed for kaffe 
og en bolle med pålæg for 40 kr. 
ved tilmelding mandag den 30. 
aug. 
til Inge Rønn på 6017 8560. 

Det er meget populært at strik-
ke/hækle, så vil du gerne lære 
det, så er chancen der nu☺️

Læsegruppen
2021 – 2022

starter

Tirsdag d.5.oktober
Kl.14.30  -  16.30
I Borbjerg -Hvam

Kultur og Fritidscenter 

Bøger kan afhentes hos
undertegnede fra 9.sep.

Aase Klostergaard
97461359  /   23662045
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Trabjerg Gymnastik Forening
Sæson 2021 – 2022

Forældre/Barn - 10 mdr. til ca 3 ½ år 
Opstart: 18. september
Tidspunkt: Lørdag kl. 9.00 - 10.00
Sted: Multisalen i Skave
Pris: 500 kr.

OBS…… Vi mangler en instruktør der 
kunne tænke sig at ’deles’ om holdet 
sammen med Dorte Thoustrup Fleng. 

Vi er så heldige at Dorte har meldt sig som 
instruktør. Dorte vil rigtig gerne træne hver 
anden lørdag, så vi håber at kunne finde 
en mere der kunne have lyst til at være in-
struktør for forældre/barn og vi derved kan 
tilbyde træning hver lørdag. 

Kunne det være dig? så skynd dig at kon-
takte enten Dorte på tlf. 6133 1014 eller Beti-
na Markussen på tlf. 2757 8293

Instruktører: 
Dorthe Thoustrup Fleng tlf. 6133 1014, 

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 2757 8293 
Camilla Stephansen, Amalie, Caroline og
Karoline

Mini Mix Holdet – 0.-3. klasse 
Opstart: 15. september 2021
Tidspunkt: Onsdag kl. 16.00 – 17.15
Sted: Multisalen i Skave.
Pris: 450 kr.

OBS...OBS... Holdet er flyttet fra tirsdag 
til onsdag!

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 
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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 tlf. 6176 7820

OBS…..OBS…..OBS…..OBS…..
Kristoffer kunne helt vildt godt tænke sig 
at have én at kunne trække lidt på engang 
imellem til at hjælpe på holdet. Du skal 
hjælpe med at tage redskaber frem og til-
bage, tage imod ved spring m.m.
Hold dig endelig ikke tilbage hvis du kunne 
tænke dig at hjælpe, og kontakt gerne Kri-
stoffer ved spørgsmål.  

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 2170 9189

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 gymna-
stik? Her er et hold, hvor ALLE kan være 
med uanset alder og kondition:

Vi træner med særligt fokus på ryg, skulder, 
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
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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.
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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 


