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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
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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



3

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 juni
udgaven af Kværnen er 
den 29. maj

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 29. maj - udkommer uge 22

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
12
14
18
19
20
22

Foredragsforeningen
Hyggedag ved Gadekæret
Borbjerg Skole
Barselshygge i Cafeen
Borbjerg LAN
Fuld fart på Familie Fredag
Foredrag med Lola Jensen
Fordelspakke: Fritids- & Kulturcentret
Sommer Fællessang
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Har planlagt en ”kør selv” udflugt torsdag den 19. maj 
til Blicher-egnens Museum i Thorning 

Afgang fra Borbjerg Kirkeplads kl. 12.30
Ankomst til Thorning ca. kl. 13.30
Vi starter med at se kirken og kirkegården ca. 30 min. 
Derefter går vi over på museet hvor vi bevæger os rundt i udstillingerne.
Ca. kl. 15.15 mødes vi kaffestuen hvor der er kaffe og brød.
Ca. kl. 15.30 vil vi der blive fortalt om museet og udstillingerne.
Derefter går turen hjemad. 

Pris for entre, kaffe og foredrag er 135,- kr.
Tilmelding senest d. 15. maj til Kristian på 29 47 45 97

Den 15. februar 2022 var det 140 år siden 
Borbjerg og Omegns Foredragsforening blev stiftet.

En markering af dette vil ske i 
forbindelse med høstfesten d. 8. september.
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Hygge dag ved Gadekæret
Projekt legeplads 

Ved Gadekæret lørdag d. 18/6 kl. 14:00 -16:00 vil der være et hyggeligt 
arrangement for alle borgere i Borbjerg-Hvam. Grillen tændes og der 
serveres gratis pølser med tilbehør, samt øl og sodavand. Der vil også 
være gang i bålstedet, hvor der kan laves snobrød og popcorn. 

For børnene vil der også være et insektetløb, hvor de skal på opdagelse 
i naturen om Gadekæret. Der vil være en lille præmie til hvert barn! 

– alt dette er sponsoreret af vores lokale SPAR købmand, Bjørn.

Arbejdsgruppens hensigt med dagen er at styrke fællesskabet mellem 
borgerne i Borbjerg-Hvam, samt vise hvordan planerne for småbørns-
legepladsen ser ud. Vi vil samtidig være lydhør over for evt. forslag til 
indsamling af midler. 
 

Vi håber på stor opbakning til dagen samt projektet 
Forårs hilsner fra Gadekærets udvalg 
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Kære alle i Borbjerg / Hvam

Borbjerg Skole har lavet et samar-
bejde med Holstebro Bibliotek 
med den overordnede overskrift: 
Vi vil sammen øge læselysten – 

på tværs af generationer
Familieposer i Borbjerg - Hvam

Målet med samarbejdet:

  y At skabe større læselyst blandt 
vores elever – bl.a. gennem den 
fælles læseoplevelse i de en-
kelte familier

  y At borgere i Borbjerg / Hvam 
får muligheden for let at kunne 
skaffe materialer fra Holstebro 
Bibliotek

  y At skolens nye bibliotek bliver 
en del af …DET HELE…

Eleverne fra 2. og 5. klasse samt 
lærerne Lone Nordborg og Britt 
Holm Poulsen har været hovedper-
sonerne for at få samarbejdet med 
Holstebro Biblioteket til at blive en 
realitet.
Ligeledes skal der lyde en stor tak 
til projektleder Iben Østerbye og 
bibliotekar Rasmus Riishøj.
I første omgang er det et pilotpro-
jekt som kører indtil sommerferien. 

Dog med et stort håb om, at det 
kan fortsætte.

Helt konkret vil det nu blive muligt, 
for alle borgere i Borbjerg / Hvam 
området, at bestille en ”Familie-
pose” på Holstebro Bibliotek via en 
hjemmeside, og ugen efter afhente 
den på skolens bibliotek. Ved afle-
veringen skal posen blot stilles på 
skolens bibliotek, hvor den deref-
ter vil blive fragtet videre til Holste-
bro. For at bestille en familiepose, 
skal man være oprette som bruger 
på Holstebro Bibliotek.

Man kan have ”Familieposen” i 4 
– 5 uger.

Bestilling af ”Familieposerne” sker 
via dette link:
http://www.holstebrobibliotek.dk/
borbjerg

Oprettelse som bruger på Holste-
bro Bibliotek sker via dette link:
https://www.holstebrobibliotek.dk/
vejledninger/jeg-er-ny-hvad-goer-
jeg

Man kan bestille poser hele ugen, 
og bestiller man inden fredag kl. 
10. kan ”Familieposen” afhen-
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tes den kommende torsdag på 
skolens bibliotek.

ALLE KAN BESTILLE – også selv-
om man ikke har børn på skolen:-)
Vi håber, at med denne service, 
vil vi kunne få skabt endnu større 
læseglæde og læselyst for vores 
elever og på tværs af generation-
erne. 
Vi håber, at I som forældre, bedste-
forældre og den lokale borger vil 
bakke op om projektet, og derved 
sikre at så mange som muligt kan 
komme hjem med nogle spæn-
dende ”Familieposer”, som kan sk-
abe et hyggeligt samvær i familien. 

Ligeledes håber vi, at selvom man 
ikke har børn på skolen, så vil man 
som borger i Borbjerg / Hvam få 
gavn af tilbuddet.
Det er vigtigt at pointere, at ”Fami-
lieposerne” også henvender sig til 
de børn og voksne, som har læ-
sevanskeligheder. Dette noteres 
blot ved bestillingen.

Har I spørgsmål er I altid velkomne 
til at henvende jer til Skoleled-
er Martin Faurholt via AULA, mail: 
martin.faurholt@holstebro.dk Mo-
bil: 4059 7050

Venlig hilsen
Martin Faurholt

KONTAKT ULRICH PEDERSEN
22 70 88 31 - UP@KAJBECH.DK

F LOT H AV E  -  RO  FO R  S JÆ L E N
• Pleje – lugning af bede, græsklipning.
• Plantning – små roser, buske, hæk og store træer.
• Sommerblomster, sætning af geoginer  

og opgravning igen til efteråret.
• Tilplantning af terrassens krukker eller  

altanens kasser.
• Hækklipning og fjernelse af affaldet.
• Fliserensning – fjerne flisepest, alger mm.  

Miljøvenligt og uden kemi.

w w w . k a j b e c h . d k
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Barselshygge i 
Cafeen

Siden september har vi hver måned 
afholdt barselscafe i multisalen for 
de lokale forældre, som er på bar-
sel eller har en fridag hjemme med 
sin baby. 
Det har indtil nu været en succes 
med stor opbakning hver gang. 
Senest var vi i starten af april 16 mød-
re, som mødtes, hvoraf de fleste 
havde babyer med i barnevognen, 
mens et par stykker stadig ventede 
på, at de små skulle melde deres 
ankomst.

Det er dejligt, at der er så mange 
nye små famlier her i vores lo-
kalområde, og at der er så stor op-
bakning til at mødes et par timer til 
kaffe, babyhygge og snak.

Her inden sommerferien mødes 
vi 2. maj og 13. Juni kl 9, så kig 
endelig forbi.

Prisen er 30 kr. pr. gang som be-
tales via mobile pay på dagen. 

Tilmelding sker senest fredag før 
til Amanda M. Lauridsen 
på sms 29 90 08 89.

Eller find facebookeventet:
  y  “MAJ 2022 - Barselshygge i 
Borbjerg-Hvam Kultur & Fritids-
center”

  y “JUNI 2022 - Barselshygge i 
Borbjerg-Hvam Kultur & Fritids-
center”



13



14

Borbjerg LAN - 
Tak for hjælpen 
- Vi ses 24.-25. september

Borbjerg LAN kunne igen åbne 
dørene for gaming og hygge i Bor-
bjerg-Hvam Kultur- og Fritidscen-
ter, hvor omkring 80 børn og unge 
gamede løs. 

Der var igen stor opbakning fra fri-
villige forældre, som serverede mad, 
holdt nattevagt og solgte pomfritter 
i stor stil. 
Det er en uundværlig hjælp for at 
Borbjerg LAN kan blive en realitet, 
så TUSIND TAK for hjælpen.

I den store del af hallen var der 
besøg fra gymnastik, som åbnede 
springgraven til stor glæde for de 
mange deltagere, som også tog sig 
et spil badminton, da foreningen 
satte baner op. Det er en fornøjelse, 
at foreningerne i Borbjerg-Hvam ar-
bejder sammen på den måde og 
bakker op.

I turneringerne blev kæmpet og sam-
arbejdet. 
I Minecraft gik konkurrencen ud 
på at bygge ud fra temaet “Cykel”, 
her sås både cykler med lygter, 
cykelkurv og sågar en cyklist, som 
var kørt igennem en mur; opfind-
somheden var stor. 
I Fortnite og CSGO kunne vi ud-

lodde nogle af de flotte præmier fra 
GEEKD til de øverste placeringer.

Søndag morgen blev der tradi-
tionen tro uddelt gaver i vores Give-
away, her skylder vi en stor tak til 
alle vores sponsorer. I år var der 
så mange gaver, at alle deltagere 
kunne få en ting med hjem, hvilket 
er helt imponerende.

Som STORsponsorer var der: 
SPAR Borbjerg, Kreaturhandler An-
ders Rasmussen, Saugaard & Jen-
sen, Jensen & Jensen, Borbjerg-
Hvam Kultur- og Fritidscenter og 
GEEDK. 

Det er af meget stor betydning, at I 
gang på gang bakker op og gør det 
muligt at give deltagerne sodavand 
til aftensmaden, en pose chips eller 
slik til alle ved indgangen og en 
masse fede præmier.

Vi har spurgt, hvorfor man vælger at 
sende sine børn til Borbjerg LAN

  y Sjov med gode venner - konkur-
rencer og fine præmier - meget 
spil, men også mulighed for 
bevægelse

  y Vores fordom om “Så sidder 
de  bare foran en skærm i 24 
timer”, blev total lagt på hylden! 
LAN er så meget mere end blot 
at Game. Det er fællesskab på 
tværs af alder og køn, samvær 
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og hygge på højt plan De har 
mulighed for at være aktive i 
hallen med forskellige redska-
ber, spil og maskiner. Konkur-
rencer og fede præmier. Børne-
ne har en fest ved at de selv kan 
gå i kiosken og bestille i grillen. 
Som frivillig mødte vi nye ansig-
ter på både børn og forældre. 
Super godt arrangement som 
der stadig bliver talt om og set 
frem til næste LAN!

  y Vores dreng var med, fordi han 
dermed fik lidt mere socialt ind 
i en aktivitet, vi som voksne be-
tragtede som forholdsvis aso-
cial. Han fik dermed noget af 

det tabte på en anden måde, og 
havde mulighed for at networke 
på et plan, hvor det var helt på 
hans præmisser!

Borbjerg LAN åbner igen dørene 
d. 24.-25. september, tilmeldingen 
starter søndag d. 28. august kl 10. 

Man kan deltage fra 1. klasse, men 
der er også voksne spillere. 

Har man lyst til at være med i holdet 
bag Borbjerg LAN, er man velkom-
men til at kontakte Malene på 2924 
3602.
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ER DET OP 
AD BAKKE AT 

VÆRE BILEJER 
FOR TIDEN?

SKAVE PAVA CENTER
Viborgvej 240, Skave  I  7500 Holstebro  I  Tlf: +45 9746 8101  
Mail: skave@pava.dk  I  skaveauto.dk/skave-pava-center.dk

*Book tid til en undervognsbehandling i maj, og spar 20%. Behandlingen skal være udført senest 1. august 2022.

SPAR
20%

I MAJ*

24105_PAVA_Forårskampagne_2022_Annonce_A5_Skave.indd   1 20.04.2022   13.29
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ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

BORBJERG

Med venlig hilsen
SPAR BORBJERG - Din lokale Købmand

v/ Bjørn Jacobsen

HUSK:
Hver tirsdag fra 14.30 - 17.30 holder fiskebilen foran butikken

Hver torsdag leverer slagteren friskskåret venøbøffer & pindebøffer

Onsdag i ulige uger holder Taeng’s madvogn ved butikken fra 16-19

Vi ser frem til disse tiltag og håber fortsat på stor opbakning fra jer kunder. 
Og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND

Sommer, det gode vejr & festerne er på vej!
HUSK: vi har både fadøl, sluchice maskine og gode tilbud på 

drikkevarer, hvor der er fuld returret på uåbnede flasker!

Stort og 
hjerteligt 
TILLYKKE
til alle 
konfirmander

MORSDAG
Bestil buket, 

gave, kurv m.v. 

gerne senest 

d. 5. maj

BORBJERG BASKER
Nyt billigt tiltag på udvalgte varer 

- sælges under indkøbspris!

NYTNYT

Sommeren er på vej - lidt tiltag i maj!
50% rabat på Frisko ispinde & vafler

50% rabat på Weibull havefrø
Slush Ice maskinen sættes frem

Fast lav pris på gas - så skal der grilles

ER DET OP 
AD BAKKE AT 

VÆRE BILEJER 
FOR TIDEN?

SKAVE PAVA CENTER
Viborgvej 240, Skave  I  7500 Holstebro  I  Tlf: +45 9746 8101  
Mail: skave@pava.dk  I  skaveauto.dk/skave-pava-center.dk

*Book tid til en undervognsbehandling i maj, og spar 20%. Behandlingen skal være udført senest 1. august 2022.

SPAR
20%

I MAJ*

24105_PAVA_Forårskampagne_2022_Annonce_A5_Skave.indd   1 20.04.2022   13.29
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Fuld fart på 
Familie Fredag
En helt fantastisk og hyggelig ef-
termiddag/aften blev det til, da om-
kring 70 familiemedlemmer fra for-
skellige familier fra Borbjerg-Hvam 
og omegn var samlet til Familie
Fredag for første gang.

Der blev spillet rundbold i det 
skønne vejr og leget krig ved Out-
door Gaming fra helt små børn til 
voksne krigere.

I hallen blev der spillet badminton, 
hvor flere fik smag for sporten. Der 
blev hoppet på airtrack med land-
ing i springgraven og spillet på 
computere og PS5´ere i eSport. 

I gymnastiksalen var der fri leg for 
de mindste, og i caféen blev der 
dystet i forskellige brætspil og sær-
ligt krokodille-spillet var populært.

Fredagsslikket kunne købes i ca-
féen, som var åben under hele ar-
rangementet, hvor et par af de lo-
kale piger sørgede for at få lavet 
rigelige mængder af slush ice og 
sørgede for at maden blev serveret 
i bedste stil.

Aftensmaden blev indtaget med 
masser af snak og hygge. Her blev 
der snakket om, at ønsket er, at der 
bliver afholdt Familie Fredag 2-3 
gange om året, og at alle er med 
på, at der bliver fastsat tider og be-
stilt mad af nogle ansvarlige, resten 
er fælles ansvar;
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igangsætning af aktiviteter, afhold-
else af aktiviteterne, den god stem-
ning og oprydning.

Vi ønsker os, at målgruppen er alle. 
Denne gang var det primært famili-
er med børn op til 5. klasse, der del-
tog. Der er plads til alle, så er man 
f.eks. en familie på to, hvor børn-
ene for længst er flyttet hjemmefra, 
og man gerne vil mødes til hygge 
et spil Partners eller lign, så er man 
meget velkommen.

Foredrag med Lola Jensen  
er flyttet til den 8/6 2022 
Vi er stolte over at kunne præsentere 
Lola Jensen i Borbjerg-Hvam kultur 
og fritidscenter onsdag den 8. juni 
kl. 19.00.                                         

Den anerkendte familievejleder og 
forfatter Lola Jensen - også kendt fra Go’ Morgen Danmark på 
TV2, tager i dette foredrag udgangspunkt i: 

”Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids – 
job, familie, børn at få det til at hænge sammen”. 
Lola er familievejleder, og i sin hverdag møder hun en masse spændende 
mennesker, bekendtskaber der har givet hende en erfaring omkring børn 
og deres forældre, job og familieliv, dialogen og dens finurligheder. Denne 
erfaring har hun lovet at formidle på en humoristisk måde. Forældre i dag 
er fantastisk opmærksomme på det med børn, men det er ikke altid at tanke 
og handling kommer til at stemme overens pga. travlhed og usikkerhed. 

Billetpris er 185 kr. 
Køb billetten på 
https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/99161 

 
Præsenteres af 
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Fordelspakker 

STØT Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter. Køb en fordelspak-
ke og få gratis spisning for 2 per-
soner til fællesspisning torsdag i 
byfestugen. 

En fordelspakke består desuden 
af:

  y -2 gratis haltimer (ideel til brug 
ved børnefødselsdage, familie-
komsammen mm)                 

                                                                                                
  y 15 % rabat på lokaleleje i cen-
tret, når du holder din fest her. 

  y 15% på alt vin til din fødselsdag, 
barnedåb, bryllup, fest mm. hos 
din lokale Spar Købmand. 

  y Skal bilen til service, gives der 
også 5% på det ved Ulriks Auto

Alt dette får du til kun 400 kroner.

Er man alene i husstanden, kan 
den fås til 200 kroner. Her er fæl-
lesspisning gratis for 1 person.

Kontakt Centerleder Susanne 
Brødbæk Linde hvis du ønsker at 
købe en fordelspakke. 
Enten ved at komme forbi centret 
eller kontakt på mail: 
info@kulturogfritidscenter.dk 
eller ring / sms på 20776300. 

Jeg vil også være at finde i byfest-
ugen, så skal man tage fat i mig 
senest onsdag, så jeg kan nå at få 
kortene lavet til fællesspisningen 
torsdag. 

ENDELIG 
ovenpå en masse Corona-aflys-
ninger sidste år, har vi i år kunne 
afholde meget af det, vi plejer. 
Der har været Borbjerg Sparekasse 
Cup (badminton Open), Holste-
bro Cup i håndbold, LAN-party, 
Gymnastikopvisning, mandemad, 
spændende foredrag i foredrags-
foreningen, kortmænd, læseklub, 
heldagslegestue, barselshygge, 
aktive seniorer, stort garantmøde 
med Sparekassen, masser af fest-
er (fødselsdage, barnedåb, konfir-
mationer og andre mærkedage) –. 

Ja det har faktisk næsten været et 
helt normalt år og hvor er det skønt. 
Fuld knald på alle foreninger, så 
hallen – gymnastiksalen og multi-
salen dagligt er i brug og for tiden 
øves revy, så de er klar til at fyre 
den af til en helt normal byfestuge 
(som vi alle glæder os så meget til) 
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På sportspladsen kan man næsten 
hver aften se en masse fodbold-
glade børn og voksne – så ja, nu er 
det hele ved at være tilbage til nor-
male tilstande. 

Selvom jeg måske nogle gange 
som centerleder går rundt og lig-
ner en, der er nogle timer bagud 
på søvn, så skal I ikke være i tvivl 
om, det er det her, jeg gerne vil og 
brænder for og som gør det spæn-
dende at være centerleder. Derfor 
TØV endelig ikke med at tage fat i 
mig, hvis I har 

  y gode ideer                                                                                                                            
  y navne på spændende fordrags-
holdere                                                                       

  y forslag til nye aktiviteter 

Eller bare gerne vil hjælpe til med 
noget i centret. Vi vil gerne favne 
bredt og forsøge at nå flest mål-
grupper, så gode ideer modtages 
altid gerne!

Køkkenet står altid klar til at hjælpe 
– skal man fx have kartofler og 
spændende salater til studenter-
festen eller grillmenuer herfra, hvis 
familien skal samles eller lækre 
tapasmenuer til en hyggelig aften 
på terrassen – så skriv eller ring en-
delig til Lisi på 2067 6300 eller 
kokken@kulturogfritidscenter.dk

Rigtig godt forår til alle – hilsner fra 
pigerne i centret

Der har været lidt udskiftning i 
centrets bestyrelse:
Tak til Steen Bjerrum og Anders 
Rasmussen for mange års godt 
arbejde.

Den nye bestyrelse ser 
således ud:

Formand: 
Jørgen Thusgård   

Næstformand: 
Bjørn Jacobsen

Kasserer: 
Rasmus Kudahl

Sekretær: 
Naja Røge Frost

Menigt medlem: 
Majbritt Mølholm Ravn                                                                 

Suppleanter: 
Per Madsen og 
Henrik Schrøder
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SOMMER FÆLLESSANG - i det fri
For første gang besøger vi Borbjerg Hvam 

D. 6.. juni kl. 18:30 - 20:00
Adr.: Udendørs på sportspladsen v/Borbjerg Hvam Kultur-og fritidscenter

- en stemningsfyldt aften med fællessang, fællesskab og smuk solnedgang 

Vi gentager succesen med fællessang ude i den smukke jyske natur for det ER 
bare så stemningsfuldt. Interessen er vokset for fællessang og i bedste Philip 
Faber stil samler vi byerne i et stort fællesskab og hygger os med sang. 

Medbring:   Klapstol, tæppe    ven/familie/nabo 
Mød op allerede kl. 17:30 og køb en picnickurv i kulturcenteret.

SANGLÆRKEN & SEBASTIAN fyrer op for en stemningsfuld aften med alle de 
kendte sange at synge med på!

Man kan enten selv tage en lille picnickurv med, men hvorfor ikke gøre det nemt 
og bestille lækkert aftensmad fra centerkøkkenet. Man kan vælge en tapasan-
retning til 100 kroner pr. person eller en sandwich til 40 kroner. De fås med kyl-
ling/bacon – æg og rejer – ribbenssteg og rødkål eller skinke og ost. Drikkevarer 
kan enten købes hos os eller selv medbringes. 

BESTILLING AF MAD SENEST 3. JUNI I CENTRET

I samarbejde med Borbjerg Hvam Kultur- og fritidscenter.
Billetterne koster KUN 50 kroner pr. person og under 18 er gratis.

Vi håber på stor deltagelse. I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi ind i hallen
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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
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Mejrup:
Obitsø Frisørsalon - Mejrup

Viborgvej 117A, 7500 Holstebro
Tlf. 6018 4839
www.obitsø.dk

mejrup@obitsoe.dk
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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


