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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

97461546
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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 november
udgaven af Kværnen er 
den 23. oktober

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    4245 0234
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. oktober - udkommer uge 44

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

11
12
14
18
19

Foredragsforeningen
Julekoncert med Jette Torp
Åbent hus i den ganle sognegård
Foredrag ved Claus Holm
Nyt fra Centeret
Borbjerg LAN-party
Fællesmøde med fællesspisning
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Afholder foredrag 
torsdag d. 28. okt. kl. 19.30

I multisalen i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

Vi får besøg af Lars Novrup Frederiksen, som vil fortælle om sin debutroman 
”Kirstine”, og klosterlivet i middelalderen.

Lars nævner bl.a.: Inspirationen til bøgerne har jeg hentet via mine forældre, 
som siden min tidlige barndom har bragt mig ud i den vidunderlige natur ved 
bl.a. Flyndersø og Stubbergaard Sø.Den gådefulde klosterruin, som ligger 
smukt på en lille holm i Stubbergaard Sø har været der i 8 – 900 år, og blot 
ventet på, at en eller anden ville levendegøre, hvordan det kunne have været at 
bo i klostret tilbage i middelalderen. 

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

Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel
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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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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

Vi vil gerne tilfredsstille 
alle kunder bedst muligt! 
Derfor skal I huske, at mangler I nogle 
varer hos den LOKALE KØBMAND, så 
fortæl os det. Så kan vi garanteret 
bestille det hjem.

Vi udvider levering af 
varer!

Nu leverer vi alle ugens dage til 
firmaer, skoler og private.
Så tøv ikke med at bestille på tlf: 97 
46 10 11 eller mail: 0509216@spar.dk

SPAR HOLDER FØDSELSDAG 
i ugerne 38-39-40, hvor vi også fejrer 17 år som købmand i Borbjerg.

Glæd jer, det bliver en fest med masser af præmier, overraskelser 
og gode tilbud!

Vi fortsætter med SPAR SAMMEN, et meget unikt rabatprogram, der giver jer 
højere rabat på de varer I køber mest af... Skynd jer at melde jer til og få gavn af 

de mange fordele & ekstra gode tilbud. Tilmelding kan gøres via SPAR APP.

GO ON benzin & diesel har været i Borbjerg 
i 5 år. Det vil fortsætte med lave priser 
ind i år 6, hvor vi håber på endnu større 
opbakning fra både private og erhverv.
HUSK, der kan laves gode erhvervsaftaler, 
samtidig med at der kører fast, lav pris 
hver dag til alle kunder.

BYGGEROD 
I vil opleve lidt byggerod og lidt rod 
i butikken, men vi håber I bærer over 
med os. Glæd jer til midt i november, 
hvor der gerne skulle stå en ny og 
større butik, der er gennemrenoveret 
og moderniseret!
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Under hele byggeprocessen som 
forvandlede den gamle sognegård 
til nye flotte lokaler til skolen, SFOen 
og børnehaven, har vi haft mange, 
som har spurgt ind til en rundvis-
ning – specielt alle dem som tidlige-
re har været frivillige på skolen, se-
niorklubben m.fl.

Derfor vil vi gerne invitere til 
åbent hus onsdag d. 4. november 
kl. 15.00 – 17.00 i den gamle sog-
negård.

Lene Brunebjerg Jensen og Martin 
Faurholt vil fremvise de nye lokaler. 

Derudover vil Holstebro Bibliotek 
fortælle om planerne for et kom-
mende samarbejde mellem Borb-
jerg skole og Holstebro Bibliotek. 
Et samarbejde som også vil komme 
lokalbefolkningen til gode.

Vi vil også gerne drøfte mulighed-
erne, hvordan som vi som landsby-
ordning, igen kan få genetableret 
samarbejdet med alle de gode fri-

Åbent hus i den gamle sognegård

villige, som var en del af hverdagen 
på Borbjerg skole inden Corona.

Elevrådet vil være vært med lidt til 
ganen.

Vi håber, at mange har lyst til at kig-
ge forbi til en hyggelig snak, og 
måske der findes et par ”røverhi-
storier” fra de mange fester, som 
sognegården har ligget lokaler til i 
tidens løb:-)

Venlig hilsen

Elevrådet, 
Lene Brunebjerg Jensen 
og Martin Faurholt
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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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I centret løber vi stærk og vort nye køk-
kenteam har allerede gjort det så godt, 
så det vælter ind med nye ordrer, nye 
fester og flere arrangementer. Det er 
skønt og selvom det indimellem kan 
give lidt ”logistiske” udfordringer med 
sammenfald i vore lokaler, så får vi det 
heldigvis også altid til at lykkes. 
Det skyldes ikke mindst en stor vel-
vilje fra jer lokale, der enten skal holde 
fest og siger ja til måske at gå i gang 
med borddækning et par timer sene-
re – eller en stor velvilje fra alle de lo-
kale, der hver gang siger ja til at møde 
op og hjælpe mig med bordopstilling, 
borddækning, chaufførtjanser mm – 
1000 tak for det.

Sammen får vi tingene til at lykkes.

Ny køkkenleder er heldigvis også lig 
med nye ideer, så her kommer der lige 
et par ting, vi gerne vil slå på:

Skal den kedelige madpakke engang 
imellem erstattes af noget nemt og su-
perlækkert eller vil I gerne forkæle kol-
legaerne eller måske jeres ansatte, så 
tjek lige mødeforplejning/madpakke-
ordning!

Et andet tiltag er 12. november. 

Og endelig nye menuer til 
Take-Away i oktober!

Mødeforplejning – firmaer/ 
madpakkeordning:

Biksemad med tilbehør (rugbrød / 
rødbeder):  55 kroner

Biksemad som ovennævnte med 2 
spejlæg:  65 kroner

Platte med lunt og koldt (pyntet af): 
   69 kroner

Tapasplatte (pyntet af): 75 kroner

Sandwich med forskelligt lækkert 
fyld:   40 kroner

Salat fx kylling / bacon eller æg / 
rejer m. brød:  45 kroner

Pastasalat med kylling / bacon eller 
æg / rejer og brød: 50 kroner

Vi indfører et tourpas system, så 
har du købt 8 af disse, så er NR. 9 
GANSKE GRATIS. 

Ved bestilling senest dagen før kl. 
12, kan det være klar til afhentning 
næste morgen fra kl. 06.30.  

Bestilling foretages på 
mobil 2067 6300.
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Lidt info omkring brugen 
af hallen:

Jeg har i min tid som centerleder tilladt 
børn og unge at gå ind og bruge hal-
len, hvis den vel at mærke var ledig. 
De skulle sende mig en sms med navn 
og klasse, så jeg kunne gå tilbage til 
dem, hvis det ikke blev afleveret i or-
dentlig stand. 
Fra nu af og det næste halve år er hal-
len dog så meget optaget, at det ikke 

J-dag den12. november. 
Her vil centret fejre vores egen form 
for J-dag, hvor julesneen vil falde 
(godt nok lidt forsinket, men den 
skal jo også helt til Borbjerg). 

Fra. Kl. 17.30 kan man komme og 
nyde Lisis fantastiske 

Chili/cheddar bagels med pulled 
pork og coleslaw eller en
lækker Bøfsandwich med alt tilbe-
hør (måske skal begge dele prøves). 
Pris kun 50 kr. pr. del. 

Der vil også være mulighed for at 
nyde fish and chips denne aften. 

Efter maden kan man enten gå i hal-
len og se flere af vore dygtige, lo-
kale drenge spille håndbold. 
Klokken 18.30 spiller U19 drenge 
A mod HF Mors og kl. 19.40 spiller 
U19 drenge 2. div. Mod Skjern. 

Man kan også vælge at sætte sig 
sammen og få et spil kort eller 
have gang i et brætspil eller man 
kan selvfølgelig også bare sidde 
og hygge sig sammen og få vendt 
verdenssituationen. 

Vi håber på stor opbakning og lover 
at have masser af lækre, kolde drik-
kevarer klar og selvfølgelig masser 
af jule Tuborg. 

HUSK bestilling til mad senest 
dagen før på 2067 6300 eller 2077 
6300 (så er man sikker på at få no-
get). 

Torsdag den 7. oktober: 
Hakkebøf med bløde løg, surt, kar-
tofler og skysovs.

Torsdag den 14. oktober: 
Hjemmelavet lasagne med salat 

Torsdag den 21. oktober:  
(ingen take-away pga. efterårsferie)

Torsdag den 28. oktober:   
Hjemmelavet burger med bøf 
eller kylling serveret med pommes 
frites

Torsdag den 4. november: 
Mørbradgryde med ris

Menuerne vil også komme på hjem-
mesiden hver måned og vi hænger 
dem op i hallen:

BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY
Oktober
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længere vil være en mulighed. Det gi-
ver for mange udfordringer med mang-
lende oprydning og ting, der ikke bli-
ver behandlet ordentlig. Jeg skal også 
kunne være sikker på, halgulvet fx er 
rent efter min gulvvask, hvis der senere 
skal være arrangement/ stævne / fest i 
centret. 

Det skal også stadig være en fordel at 
købe fordelspakker, hvor man får 2 eller 
4 gratis haltimer med og dels derfor 
bliver jeg nød til at sige, hallen kun må 
bruges, hvis man har lejet den og en 
haltime koster kun 120 kroner og kan 
lejes ved henvendelse til mig. 

HUSK tilmelding til det spændende 
foredrag med Claus Holm den 2. no-
vember, hvor han gæster Borbjerg-
Hvam Kultur- og fritidscenter. Billetter 
købes direkte ved henvendelse til mig 
eller på 2077 6300. 

Er netop landet på sofaen efter en lang 
og dejlig dag i centret. Ikke mindre 
end 230 børn og voksne har været på 
besøg til fællesmøde og fællesspisning 
med helstegt pattegris mm. 

Hvor bliver man bare stolt og glad over 
at være en del af et så fantastisk fæl-
lesskab og sammenhold og så må 
jeg igen bare sige, hvor er det dejligt 
med så mange hjælpsomme men-
nesker i Borbjerg – Hvam. Såvel nogle 
unge drenge og piger, som de lidt æl-
dre hjalp til med oprydning, opvask og 
rengøring, så et kvarter efter arrange-
mentet var slut, lignede hallen, gym-
nastiksalen, multisalen og cafeen igen 
helt sig selv – TAK ALLE SAMMEN.

På centrets vegne – Susanne
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Menu 1:  

2 smurte rundstk. 

m/pålæg.  

1 stk. wienerbrød. 

1 stk. 40 cl. Cocio. 

1 kop kaffe. 

50 kr. 
 

 

 

Kom ind i butikken og være med til at fejre FOODFEST… 

Vi har super skarpe priser på FOOD menuer!! 

Vi har nye UGENS HUG hver uge!! 

Eksempelvis vender XXL PØLSEHORNET tilbage d. 28/9!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

FOODFEST kører til og med d. 11/10 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

Menu 2: 

2 stk. pølsehorn/taquito/ pizzasnegl. 

1 stk. kage.   

1 stk. 0,5 l. 
sodavand/booster/monster.  

1 stk. stimorol max. 

1 stk. toms guldbarre 45 g. 

60 kr. 

 

Menu 3: 

2 stk. fransk hotdog/snackburger. 

1 stk. 0,5 l.       
sodavand/booster/monster. 

1 stk. stimorol max. 

1 stk. toms guldbarre 45 g. 

70 kr. 
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23.-24. oktober 2021 inviteres 
børn, unge og voksne (fra og med 
1. klasse) til kæmpe LAN PARTY i 
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritids-
center.

Pris: kr. 300 inkl. aftensmad og 
morgenmad.

Der er åbent for tilmelding fra d. 2. 
oktober kl. 14.00 på:
www.borbjerg-hvam.dk/sport-fritid/
vaelg-aktivitet/e-sport/

Medbring computer med egne spil, 
forlængerledning, 10 meter net-
værkskabel,  overnatnings-gear og 
godt humør.

Pladsreservering: 
sms til Susanne på 2360 1470

Caféen har åben HELE natten, så 
husk penge

Vær obs på NYT KONCEPT: Vi spil-
ler fra 12-12. De børn, der SKAL 
sove, opfordres til at sove hjemme 

og komme tilbage søndag morgen, 
eller at forældrene sørger for at de 
bliver puttet. Forældre har mulighed 
for at tage en nattevagt eller at tage 
en lur i gymnastiksalen sammen 
med barnet.

Følg Facebook gruppen: 
Borbjerg LAN Party. 
Her kan også stilles spørgsmål

Program

Lørdag:
12.00-13.00: Indkvartering og op-
sætning af computer

14.00: Der konkurreres i Fortnite, 
Minecraft og CS GO

18.30: Aftensmad

Søndag:
Fra 7.00: Morgenmad

11.00-12.00: Oprydning og afslut-
ning

Borbjerg LAN-party
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Fællesmøde med 
fællesspisning

Landsby med vilje

Det hele startede med et spørgeske-
ma – med så underlige spørgsmål 
at det fik en plads i årets lokale revy.
Hvad var lige meningen med 
det hele? Hvem var lige de men-
nesker, som der var på forsiden af 
spørgeskemaet, og dem som blev 
vist på facebook…? 
Mon man kunne få bare lidt svar på 
det hele, hvis man dukkede op til 
fællesmødet d. 23. september?

Over 200 børn og voksne deltog i 
fællesmødet – børnene, de yngste 
var godt underholdt af frivillige 
som sørgede både for slush ice og 
pølsehorn, mens de voksne på ele-
gant vis blev guidet en tur ned ad 
visionernes, drømmes og idéernes 
motorvej.

Det var mulighed for at give sin me-
ning, sine ønsker og idéer til kende 
på en af de 4 stande.

”Unge”, ”Fællesskab”, ”Naturen” 
og ”Markedsføring” - snakken og 
idéer flød, det summede af liv, af 
udvikling, af vilje i hallen i Borbjerg 
Hvam.

For vil vi, ja det vil vi – vi er Landsby 
med vilje.

De mange idéer, tanker og ønsker 
skal nu samles og så håber vi at by-
ens borgere vil være med til at gøre 
mange af dem til virkelighed.

Der er allerede et nyt møde i kalen-
deren, d. 5. oktober kl 19.30 i cafeen 
– hvor alle er velkomne, uanset om 
man deltog d. 23. eller ej – se det 
er vilje 

Borgerforeningen 
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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 


