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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 22. december

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 eSport
Malene Damgaard Jensen
Fasanvej 16
29 24 36 02
borbjergesport@gmail.com

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
Stendisvej 11
22 31 84 95
dennishjort.bsfmail.com

Fodboldgolf
Mads Bjerregaard Larsen
Haretoften 12
53 39 85 54
borbjerg.fodboldgolf@gmail.com

Musik og Teater
Helle Ellemand Olesen
97 46 18 70

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

Foredragsforeningen
Ruth Pedersen
Vibevej 10
97 46 16 01
laumark@privat.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

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 22. december - udkommer uge 1

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
12
14
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26

Foredragsforeningen
Julekoncert med Jette Torp
Spar Borbjerg Julen 2021
Jul i Borbjerg
Happy Moves
Borbjerg Aktive Seniorer - Julehygge
BGU Generalforsamling 2022
Folkedansernes Generalforsamling 2022
Nyt fra Centeret - Julen 2021
Nem og lækker Nytårsmenu
Posefest 2022
Ole Andersen takker af
Julehilsen fra Borgerforeningen
Bliv medlem af Borgerforeningen
Borbjerg-Skave foldbold
Gymnastik for kvinder
Gymnasitk for mænd

Glædelig jul og godt nytår
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Vil gerne ønske alle 
en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår

Vores næste møde er torsdag d. 13. januar hvor vi afholder den ordinære 
generalforsamling.

Efter kaffen skal vi høre fra en Landsbydrengs Dagbog ved 
Sognepræst Asger Pedersen (egne erindringer).
Denne aften er foreningen vært ved kaffebordet for vore medlemmer

Den 15. februar 2022 er det 140 år siden Borbjerg og Omegns Fore-
dragsforening blev stiftet, så måske bliver der gjort lidt ekstra ud af fe-
bruarmødet. 

w w w . k a j b e c h . d k
Kontakt havedesigner

Casper Rohde 22 70 88 46

SKAL VI TEGNE  
DIN NYE HAVE?
Brug vinteren til at planlægge din 
drømme have. Skal det fx være en 
naturhave, der er vild med vilje? 

Fortæl os dine drømme, så tegner vi 
din nye haveplan. 

Før Efter

Vild med v il je
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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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BORBJERG

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

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 færdigretter, friskskåret venøbøffer og 
pindebøffer fra slagteren.

ÅRETS JULEHANDEL
Bestil årets julegave, 
julekurv eller gavekort 
til familie eller 
medarbejdere

Butikken er fyldt med
juleslik, julevine, portvine, 
gin, rom, Ulvedal oste, 
gaveartikler & masser af 
gode tilbud m.v.

DECEMBER AKTIVITETER 
FREDAG D. 17. fra kl. 15.00 - 18.00
LØRDAG D. 18. fra kl. 10.00 - 13.00
Er der masser af smagsprøver 
på årets jule- & portvine

MANDAG D. 27.  kl. 18.30
Stor fyrværkeriafskydning på stadion.
Derefter lækre smagsprøver på bobler, vin, m.v. 
hos købmanden.

OBS: Købmanden og Kreaturhandleren er gået 
sammen om fyrværkeri i 2021 - så endnu større 
sortiment!

Vi ser frem til disse tiltag, og håber på stor opbak-
ning fra jer kunder og ekstra fordele ved at handle 

hos jeres LOKALE KØBMAND

Levering alle ugens dage!
Tlf: 97 46 10 11 eller borbjerg@spar.dk
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BORBJERG

For at give den bedste service og friske blomster 
til alle, bedes kunderne bestille så tidligt som mulig, 

og gerne 2-3 dage før!

SPAR BORBJERG
v/ Bjørn og personalet

Vi ønsker alle i Ryde - Hvam - Borbjerg området
Rigtig glædelig jul og godt nytår

Åbningstider jul og nytår
SPAR BORBJERG HOLDER ÅBENT ALLE DAGE

Mandag   d. 20.    
Tirsdag    d. 21.   
Onsdag   d. 22. 
Torsdag   d. 23.
Fredag     d. 24.   
Lørdag    d. 25.  
Søndag    d. 26. 

Mandag    d. 27. 
Tirsdag     d. 28.
Onsdag    d. 29.
Torsdag  d. 30.
Fredag  d. 31.
Lørdag  d.   1.

  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00     
  7.00 - 13.00*     Bemærk åbent til kl. 13.00
  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00

  7.00 - 20.00**
  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00  
  7.00 - 20.00    
  7.00 - 16.00*  Bemærk åbent til kl. 16.00
12.00 - 20.00*   Holder vi eftermiddagsåbent, 
                         så vi kan få en god start på 
                         2021

** STOR FYRVÆRKERI 
AFSKYDNING på stadion 
kl. 18.30. Derefter lækre 
smagsprøver på bobler, vin 
m.v. hos købmanden.

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011
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 Kommer julemanden til Borbjerg og Hvam 
 

 
 
 

Mange har spurgt til, om Julemandens kommer til Borbjerg-Hvam igen i år? 
Og selvfølgelig gør han det!! 

 
Juleudvalget sørger for, at han bliver vækket, at hestene bliver spændt for vognen  
og viser ham derefter rundt til alle de glade og spændte børn i Borbjerg og Hvam.  

 
Lad hele familien møde ham på ruten, hvor han uddeler slikposer til alle børnene  

eller følg med rundt på turen.  
 
 

Julemanden starter kl. 16.30 fra Flengvej og fortsætter ad følgende rute: 
 

Bisgårdvej (2 stop) 
Hvamvej (2 stop) 
Købmandsgade 
Kirken’s p-plads 

Harretoften 
Vibevej 

Fasanvej (2 stop) 
 
 
 

 

De bedste julehilsner Anita, Susanne og Manja 
 

Mange har spurgt til, om Julemandens kommer til 
Borbjerg-Hvam igen i år?

Og selvfølgelig gør han det!!

Juleudvalget sørger for, at han bliver vækket, at hestene bliver spændt for 
vognen og viser ham derefter rundt til alle de glade og spændte børn i Bor-
bjerg og Hvam. 

Lad hele familien møde ham på ruten, hvor han uddeler slikposer til alle børn-
ene eller følg med rundt på turen. 

Julemanden starter kl. 16.30 
fra Flengvej og fortsætter ad 
følgende rute:

Bisgårdvej (2 stop)
Hvamvej (2 stop)
Købmandsgade
Kirken’s p-plads
Harretoften
Vibevej
Fasanvej (2 stop)

 

 Kommer julemanden til Borbjerg og Hvam 
 

 
 
 

Mange har spurgt til, om Julemandens kommer til Borbjerg-Hvam igen i år? 
Og selvfølgelig gør han det!! 

 
Juleudvalget sørger for, at han bliver vækket, at hestene bliver spændt for vognen  
og viser ham derefter rundt til alle de glade og spændte børn i Borbjerg og Hvam.  

 
Lad hele familien møde ham på ruten, hvor han uddeler slikposer til alle børnene  

eller følg med rundt på turen.  
 
 

Julemanden starter kl. 16.30 fra Flengvej og fortsætter ad følgende rute: 
 

Bisgårdvej (2 stop) 
Hvamvej (2 stop) 
Købmandsgade 
Kirken’s p-plads 

Harretoften 
Vibevej 

Fasanvej (2 stop) 
 
 
 

 

De bedste julehilsner Anita, Susanne og Manja 
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Borbjerg Aktive 
Seniorer

Julehygge med 
Asger Pedersen

onsdag den 16. december kl. 9.30
i Multisalen Kultur- og Fritidscentret

Julenat i Bethlehem
Fødtes der en lille dreng

Engelene de sang og sang
Bethlehem gir’ efterklang

Og verden blev ny
For længe længe siden
Som et håb i vilden sky

Som en lille fugl der pipper
ved mit vindue

I den første morgengry

     Lars Lilholt 2013

Asger Pedersen har guitaren med, fortæller om julen 
og synger sammen med os.

Kom og vær med
Alle er velkommen

PS PS PS PS PS PS PS PS
Nytårskur torsdag den 20.01.22

Herom mere i Kværnens januar nummer
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Ordinær 
Generalforsamling
i BGU

Tirsdag d. 8. Februar 
2022 – kl. 19.30

i Borbjerg-Hvam 
Kultur-& Fritidscenter

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Foreningens beretninger
3. Regnskab til godkendelse
    Regnskab er fremlagt til eftersyn 
    kl. 18.30 til 19.30
4. Indkomne forslag 
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og 
    revisorsuppleant
8. Eventuelt

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. januar 2022.

BGU vil sørge for kaffe kage og drik-
kevarer.

Tilmelding på telefon 21931210 af 
hensyn til køkkenet

Borbjerg Folkedansere

Der afholdes ordinær 
generalforsamling

Mandag den 17. januar 2022
i Kultur- og fritidscentrets 

multisal

Generalforsamlingen afholdes i for-
bindelse med almindelig danseaf-
ten.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag, som ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde sen-
est 8 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vi har godt gang i privat udlejning af 
hallen for tiden, så skal I have familien 
samlet til jul og gerne vil om og bol-
tre jer lidt, så book en tid snarest. Det 
koster kun 120 kroner i timen. 
Ring til centerleder på 2077 6300. Det 
er også ideelt til børnefødselsdage, 
firmahygge eller måske en indendørs 
fodboldturnering. 

I køkkenet er der 2 gange med take 
away her i december. Menuen er:

Torsdag den 9/12 
skinke med flødekartofler. 

Torsdag den 16/12 
nakkesteg med sovs og kartofler.

Det udleveres mellem kl. 17.30 og 
18.30 og prisen er 50 kr. pr. person. 
HUSK bestilling senest dagen før kl. 
16 på 2067 6300 eller mail 
kokken@kulturogfritidscenter.dk

Herefter holder vi juleferie på take-
away, men starter op igen i januar og 
der håber vi at kunne begynde at lave 
fællesspisning i centeret, så i stedet 
for at tage det med hjem, har vi et stort 
ønske om, man sætter sig i centret og 
spiser det sammen. Mere om det i jan-
uar-nummeret, hvor vi laver et super 
tilbud den første aften
Cafeen holder åbent hver onsdag 
og torsdag aften her i vintersæsonen, 
der kan købes pomfritter, pølsemix, 
snolder og drikkevarer.

Lørdag den 11/12 
er cafeen åben fra kl. 9.00 til kl. 17.00 
hvor der kan købes franske hotdog, 
pomfritter, pølsemix, sandwichs og 
drikkevarer. 
Der er først badmintonstævne og siden 
håndboldkampe.

Søndag den 12/12 
er cafeen åben fra kl. 12.30 til 16.30, 
hvor der igen er håndboldkampe på 
programmet. 

Den 28/12 og den 30/12 
er cafeen åben hele dagen, så hvis i 
trænger til en pause fra juleræset, så 
kom og nyd nogle timer i centeret og 
slip for madlavningen.

Køkkenet kan tilbyde 
pensionistmad 
for 50 kr. pr. gang og man bestemmer 
selv, om man ønsker at få det 1, 2 eller 
måske 3 dage i ugen. 
Vi leverer / bringer også gerne ud her 
i sognet. For 50 kr. får man et godt 
måltid mad, man selv varmer. 
Vi er meget åbne for, hvis der er no-
get, man ikke bryder sig om eller ikke 
kan tåle. 
Husk også at vi altid har noget på frost, 
hvis det skal være nemt. Det kan være 
tarteletfyld, gryderetter mm – spørg 
endelig.

Som noget nyt vil vi prøve at invitere 
til fællesspisning for de små gymna-
ster og deres familie efter gymnastik 
tirsdag, når de er færdige med gym-
nastiktræning. 
Det starter også op i januar.
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Julekoncert
Så vil vi lige fra køkkenets side minde 
om tilmelding til julekoncert den 15. 
december, hvor man kan købe tapas 
eller stjerneskud med et glas vin for kr. 
125 kroner. 
Der er spisning fra kl. 17.30.

Sidst, men ikke mindst vil vi ønske alle 
vores gæster og godtfolk en fantas-
tisk glædelig jul og et rigtig godt nytår, 
med håb om at vi ser jer alle sammen 
i det nye år. 
Tak for jeres altid store opbakning, så-
vel ved mad ud af huset som ved alle 
de dejlige fester, vi har fået lov at holde 
her i efteråret. 
Den sidste store TAK skal lyde til alle 
de frivillige ”ældre”, der altid stiller op, 
når der skal dækkes borde, køres mad 
ud eller andre praktiske gøremål – I er 
uundværlige

Mange julehilsner fra alle os 
i køkkenet og hallen. 

Nem og lækker 
nytårsmenu fra 
centret:  
 
Forret: 
Fyldt tomat med tunmousse (leveres 
færdig og pyntet af)

Hovedret: 
Oksemørbrad (enten bøf eller steg), 
bagt kartoffel med whisky  eller bear-
naisesovs. 
Hertil melonsalat og hjemmebagt 
brød. (leveres så man selv skal stege 
bøffen samt bage kartoflen og varme 
sovsen)

Dessert: 
Nøddekurv med frugt og creme. (le-
veres i 3 dele, som man selv ”sam-
ler”)

PRIS for alt dette 
– kun 275 kroner pr. person. 
Den udleveres den 31. december ml. 
13.30 og 15.00 og skal bestilles se-
nest den 27. december kl. 12.00 
(2067 6300 eller 
mail kokken@kulturogfritidscenter.dk)

Skal natmaden også være skøn og 
nem, så bestil de lækreste stykker 
luksus håndmadder hos os.
Nytårspris – kun 22 kroner stykket.  
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Nu gentager vi 
succesen med 

posefest 
i Borbjerg - Hvam 

lørdag d. 26. 
februar 2022

Så har vi mulighed for at holde 
posefest igen. Og det glæder vi 
os vanvittigt til. 

Vi har fundet 12 fantastiske værtspar, 
som er klar til at modtage forskel-
lige gæster til forret, hovedret og 
dessert. Nu mangler vi gæsterne. 
Det er først til mølle og tilmelding-
en kan kun ske på sms fra 8. de-
cember.

Posefesten er en god mulighed for 
at møde nye mennesker fra vores 
område. Gæsterne fra tidligere år 
var meget begejstrede over, hvor 
godt det var at møde nye som gam-
le. Der var flere der udtalte, at det 
var fantastisk sjovt at gå fra sted til 
sted og møde andre med poser i 
hånden.
Andre udtalte, at det var nemt at 
komme til at snakke med nogle, 
som man ikke kendte.

Konceptet er, at man spiser de tre 
retter hos tre forskellige værtspar og 
derefter slutter med fest i centeret. 

Det koster 100 kr. for denne hyg-
gelige aften. For det får man mad, 
fest, godt selskab og nye bekendt-
skaber. Det eneste du selv skal 
medbringe er drikkevarer i en pose, 
deraf navnet posefest

Da vi har værtspar, som bor udenfor 
Borbjerg, skal vi bruge 10 chauffør-
er. Disse skal være det samme sted 
hele aftenen og køre med gæsterne. 
Chaufførerne skal have kørekort og 
holde sig ædru hele aftenen, indtil 
vi er i centeret, hvor de er med til 
festen.

Tilmeldingen begynder onsdag 
den 8.december. Vær opmærksom 
på tilmeldingsdatoen, da pladser-
ne var hurtigt fyldt op sidste år. Der 
er mulighed for at blive skrevet på 
venteliste. Den har vi brugt mange 
gange de andre år. De der havde 
tilmeldt sig den aflyste fest, kan 
tilmelde sig igen.

Vi glæder os til endnu en posefest, 
hvor der er mulighed for at møde 
nye mennesker.

Venlig hilsen
Mette Holmbo:2869 3510
Jonna Nørgaard:6146 0517
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VIBORGVEJ

SKAVE

MEJRUP

BORBJERG

ALBÆKVEJ 3

X

Hverdage kl. 13.00-16.00
Lørdage/søndage kl. 10.00-16.00
Fæld evt. selv træet!
Udvalg af dekorationsgrønt.

Else og Christian Westh Andersen
Albækvej 3 . 7500 Holstebro
Tlf. 97 41 49 76

JulEtræEr sælgEs

Else og Christian Westh Andersen
Albækvej 3 . 7500 Holstebro . Tlf. 9741 4976
www.andersen-krogager.dk
christian@andersen-krogager.dk

PyntEgrønt
På gårdspladsen har vi 

fra midt i november
grAn, fyr og 

dEkorAtionsgrønt

Følg os  
på Facebook:

Krogager juletræer

Følg os på Facebook: 
Krogager juletræer.

VIBORGVEJ

SKAVE

MEJRUP

BORBJERG

ALBÆKVEJ 3

Hverdage kl. 13.00-16.00
Lørdage/søndage kl. 10.00-16.00
Fæld evt. selv træet!
Udvalg af dekorationsgrønt.

JulEtræEr sælgEs

Else o Christian Westh Andersen
Albækvej 3 · 7500 Holstebro · Tlf. 9741 49 6
www.andersen-krogager.dk
christian@andersen-krogager.dk AFKØRSEL 21

MOTORVEJ

Som de fleste nok 
har hørt blev jeg 
ikke genvalgt, til 
Byrådet i Holste-
bro.
Jeg fik 279 per-
sonlige stemmer, 
hvoraf de 215 var 
lokale stemmer, 
som blev afgivet i 
Skave. 

Stor tak til dem som har stemt på 
mig. Der manglede lige 20 stemmer i 
at jeg kunne komme med på holdet. 

Jeg har haft 3 perioder, og det er jo rigtig 
flot. Det har været 12 spændende år. 
Det har været spændende at sidde 
i byrådet, og i de forskellige udvalg. 

Jeg har siddet i Social og sundheds-
udvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og 
Erhverv og Turisme udvalget. 
Derudover har jeg siddet i Kommunens 
tvangsfjernelses udvalg, og Handicap-
rådet. Jeg har også i alle årene været 
på det hold, der kunne foretage viel-
ser, og det er blevet til rigtig mange par.  

Jeg vil savne det gode samarbej-de 
der er i Byrådet, og samarbejdet med 
de forskellige forvaltninger. 

Jeg har haft rigtig mange gode oplev-
elser, som jeg kan tænke tilbage på. 
Jeg er ked af at jeg ikke kunne få en 
periode mere, men jeg er allermest be-
kymret for at vi nu i over 25 år har haft 
en repræsentant i Byrådet, fra Borbjerg 
skoledistrikt, og det har vi så ikke mere.  

Med venlig hilsen Ole Andersen.
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Julehilsen fra 
borgerforeningen
Nu nærmer vi os julemåneden. Decem-
ber er en tid på året, hvor det er mørkt 
om aftenen, blot ikke i Borbjerg-Hvam. 
Igen er der en gruppe som pynter vore 
byer op med lyskugler, rensdyr og ju-
letræer, det er flot med lys i denne tid.

Vi har været ramt af Covid 19. Men der 
er sket mere end det, sidste år.

Vi var rundt og samle skrald 
med REN NATUR, hvor der 
blev samlet skrald omkring i 
Hvam, rundt om møllesøen, 
og forskellige steder i Bor-
bjerg. Vi sluttede ved køb-

manden, hvor vi fik kaffe, 
juice og lidt godt til ga-
nen. 

Vi valgte at aflyse 
Fastelavn, på det 
tidspunkt var alt 
lukket ned, Sankt 

Hans aflyste vi 
også pga. Covid 

19. Næste år håber vi, at der bliver nor-
male tilstande igen.

Denne sommer skete det, der ikke må 
ske. Vores navn udadtil, vores alle sam-
mens Borbjerg Møllekro brændte ned 
natten til mandag den 12. juli til stor 
fortvivlelse for os alle. Og I skrivende 
stund er efterforskningen stadig i gang 
hvilket gør, at der ikke må gåes rundt 
om møllesøen. Det er et stort savn for 
vores lokale beboer, men også folk 
udefra. Vi håber virkelig, de skyldige 
findes og vores alle sammens møllekro 
bliver bygget op igen!

Vi er med i et udviklingsprojekt sam-
men med Holstebro kommune og Re-
alDania om, hvordan vi udvikler min-
dre samfund, så derfor indkaldte vi til et 
fællesmøde. Vi havde valgt hvilke em-
ner, vi mente der kunne udvikles. Vores 
håb var, at der kom nogle nye personer 
ind i de forskellige foreninger, med en 
masse energi og input, så der er flere til 
at tage læsset. 
Emnerne var naturen, de unge, PR 
(public relations) og fællesskab. 
Der blev oprettet nogle grupper inden 
for naturen, de unge og PR (public rela-
tions) så det bliver spændende af følge. 

Til fællesmødet var vi 230 til spisning, 
hvor der var grillstegt gris med tilbehør. 
Skønt med sådan et fremmøde

Og i ugen efter gennemført vi fælles-
skabsstafetten, hvor vi i løbet af dag-
en havde gang i rigtig mange af vores 
foreninger. 

I løbet af efteråret har vores lokale køb-
mand og Sparekasse bygget til de-
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res respektive bygninger, det er blevet 
rigtigt flot begge steder. 

Vores gamle sognegård er overgået til 
skolen, som har lavet bibliotek, klas-
selokale og forberedringsrum til lær-
erne. Det er blevet brugbart og flot. 
  
Sidste år skrev jeg at der arbejdes på 
byggegrunde, hvilket der stadig gøres. 
For nogen kunne det se ud som om, 
vi sidder med armene over kors ”og 
venter på at minkfarmen på Bukdalsvej 
bliver nedlagt, ”hvilket er vores største 
ønske”, men det kan desværre tage 
mange år” 
Vi sidder ikke med armene over kors, 
men vi har ikke gjort det nemmere for 
os selv. Det er et langt træk. Lige pt er 
der en privat investor, som arbejder på 
at udstykke byggegrunde. Og kommer 
det ikke i mål, så har borgerforeningen 
sendt et forslag ind til kommunen om 
en placering til nye udstykninger. Vi tror 
på, vi kommer i mål, på den ene eller 
anden måde. Selv om vi ikke lige pt har 
noget byggegrunde, så er der stadig 
udvikling i Borbjerg Hvam, det skal vi 
huske. 

Vi mistede desværre vores lokale by-
rådsmedlem ved kommunevalget 
2021. Vi vil gerne sige en stor tak til Ole 
Andersen for det arbejde, du har gjort 
for vores område

Vi har søgt penge til flere projekter fra 
Nordea fonden ”Her bor vi”, vi afventer 
spændt om vi er heldig!

De bedste jule-nytårshilsener 
Formanden for 

Borbjerg Hvam borgerforening

Medlemskab af 
Borbjerg-Hvam 
Borgerforening 
- Støt op om det lokale
 
Vi håber, at rigtig mange igen i 2022 
vil betale det årlige medlemskab til 
borgerforeningen.
 
Mange betaler helt automatisk via 
betalingsservice, øvrige husstande i 
området, skulle gerne have modtag-
et et indbetalingskort med posten 
slut december.
 
Det årlige kontingent går bl.a. til 
vores arrangementer, herunder af-
holdelse af fastelavn, flisdag, Sct. 
Hans mv.
Derudover udkommer Kværnen 11 
gange årligt, lige i postkassen. 
Der vil være flere arrangementer, 
hvor der er fordelspris ved medlem-
skab.
 
Årligt medlemskontingent: 
Enkeltpersoner kr. 100,-
og Husstand: kr. 200,-
  
Kontingentet kan også indbetales til 
vores konto i Borbjerg Sparekasse 
9634 0000094145 eller MobilePay 
61506
 
Med venlig hilsen Borbjerg-Hvam 
Borgerforening
 
evt. spørgsmål kontakt kasserer Pia 
Kjær tlf. 2292 9333
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Serie 3 (1). Efter en forårssæson, hvor oprykningen til Serie 2 glippede, 
var det en kæmpe forløsning, da det lykkedes Nicolaj Hansens tropper 
at vinde den sidste og afgørende kamp, der sikrede dem direkte op-
rykning til Serie 2. Kæmpe tillykke - Vi glæder os til at følge jer i foråret. 

Serie 3 (2). Med Mads Brødbæk og Simon Nørby i spidsen rykkede    
Serie 4 i foråret op i Serie 3, så klubben i efteråret har været repræsen-
teret med to Serie 3-hold. De fik desværre kun skrabet 9 point sammen 
i efterårssæsonen, hvilken betyder, at de skal en tur ned i Serie 4 igen. 

Serie 6. Vores 3. hold endte i efterårssæsonen på en flot 3. plads. Da 
DBU har valgt at nedlægge alle landets Serie 6-puljer, fordi der ikke er 
nok fodboldspillere, spiller vores 3. hold derfor i Serie 5 til foråret. 

Damer - A.  De rutinerede damer spillede sig både i foråret og efteråret 
på en flot førsteplads i DGI turneringens A pulje. Damerne endte med 
kun 1 point mere, end de evige rivaler fra Lemvig.

Damer - B (2 + 4) som er vores piger fra HHX og STX endte i efteråret 
i den samme pulje, hvor pigerne fra HHX endte på en flot 2. plads og 
pigerne fra STX fik 6 point mindre. 

Fra bestyrelsens side skal der lyde et KÆMPE TAK til alle spillere, træ-
nere, frivillige, dommeretilskuere og forældre. Uden jer var der ingen 
klub. Vi glæder os til 2022!

Året der gik
2021
Vi kan i Borbjerg Skave Fodbold 
se tilbage på et rigtig fornuftigt 
fodboldår, hvor vi har haft otte 
ungdomshold og seks seniorhold 
tilmeldt turneringer.



25

Serie 3 (1)
Årets spiller: Frederik Ryttersgaard
Årets MVP: Jonas Ebbesen 
Årets topscorer: Mathias Hansen
Årets talent: Jesper Thoustrup

Serie 3 (2)
Årets spiller: Niklas Møllenberg 
Årets topscorer: Simon Nørby

Serie 6
Årets spiller: Kalle Emil Lindholm 
Årets topscorer: Mads Brødbæk

Fodboldafslutning 2021

Damer – A
Årets spiller: Christina Lauridsen 
Årets topscorer: Christina Lauridsen

Damer – B (2)
Årets spiller: Alberte Kirkegaard 
Årets topscorer: Mathilde Stamp

Damer B (4)
Årets spiller: Emilie Øgendahl 
Årets topscorer: Alberte Gravgaard

D. 13. november afholdte Bobjerg Skave Fodbold afslutningsfest for 
alle klubbens seniorhold. Det var en stor succes, hvor der blev lavet ak-
tiviteter på tværs af holdende, og overrakt pokaler for året der er gået. 
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Fik du dig ikke meldt til 

gymnastik for 
kvinder 
så snup en halv sæson og vær med fra 
onsdag d 5. januar kl 17.15-18.30 – 
vi har 7 pladser tilbage.

Bliv afstresset, smidig og stærk, vi 
træner især mave, ryg, skulder/nakke, 
balder og bækkenbund, god holdning 
og rigtig vejrtrækning - uden hop og 
uden opvisning. 
Vi bruger et mix af koncepterne femi-
nin fitness, pilates og yoga mm. 
ALLE kan være med uanset alder og 
kondition, vi er mange, og vi har højt 
humør, kom - også selvom du ikke før 
har gået til gymnastik - der er også 
plads til dig. Du vil opleve velvære og 
god styrke i din krop :)

Inden du kommer, skal du tilmelde 
dig på Trabjerg Gymnastikforenings 
hjemmeside, det er først til mølle. 
Ønsker du ikke at fortsætte efter 2 
gange, får du naturligvis dine penge 
tilbage. Vi glæder os til at se dig !

Vi ses i Multihallen i Skave, Trabjerg 
gymnastikforening.

Instruktør: 
Henriette Hauge - mobil 2170 9189

Fik du dig ikke meldt til 

gymnastik for 
mænd
så snup en halv sæson og vær med fra 
torsdag d 6. januar kl 17.15-18.30. 
Start det nye år med en booster til dit 
velvære!

Bliv afstresset, smidig, rank og stærk, vi 
træner især ryg, mave, skulder/nakke, 
smidighed og styrke, god holdning og 
rigtig vejrtrækning - uden hop og uden 
opvisning. 
Vi bruger et mix af koncepterne pilates, 
yoga, særlig rygtræning mm. 
ALLE kan være med uanset alder og 
kondition, vi har højt humør, kom - også 
selvom du ikke før har gået til gymna-
stik - der er også plads til dig. Du vil op-
leve velvære og god styrke i din krop :)

Inden du kommer, skal du tilmelde 
dig på Trabjerg Gymnastikforenings 
hjemmeside. Hvis du efter to prøve-
gange ikke ønsker at deltage, får 
du naturligvis dine penge tilbage. Vi 
glæder os til at se dig !

Vi ses i Multihallen i Skave, Trabjerg 
gymnastikforening.

Instruktør: 
Henriette Hauge - mobil 2170 9189



27

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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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

 

 

 
 

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 

w w w . k a j b e c h . d k


