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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



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 september
udgaven af Kværnen er 
den 24. august

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

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

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

Flaghejsning
Da Allan er stoppet er det 
ikke længere muligt at få 
hejst flaget ved gadekæret.

Ny flagpasser søges!
Er det en opgave, som du 
kan varetage, så henvend
dig hurtigst muligt til 
Borgerforeningens formand
Jonna Nørgaard
61 46 05 17
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Borgerforeningens bestyrelse:
Formand:
Jonna Nørgaard     6146 0517
formand@borbjerg-hvam.dk

Næstformand:
Maria Andreassen    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
Nordvestjysk Galvanisering
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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 24. august - udkommer uge 35

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
11
14
16
22
26
26

Foredragsforeningen
Oktoberfest
BGU Fitness
BGU Badminton
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
BGU Gymnastik: Sæson 2022 - 2023
Trabjerg Gymnastikforening: Sæson 2022 - 2023
Shell Skave: Mangler du et arbejde...
TGF Valleyball
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

 Ønsker alle en fortsat god sommer

Vores næste arrangement bliver høstfesten d. 8. september, hvor vi 
samtidig vil markere at foreningen nu er 140 år gammel. Det vil vi fejre 
med en middag kl. 18.00.

I løbet af august får vi de sidste detaljer på plads ang. menu m.v. 
Men sæt allerede nu X i kalenderen. 

Der er tilmelding senest 1. september til Kirsten Hammerstoft 
på tlf. 61 78 97 44.
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OKTOBERFEST i Borbjerg 
 
Lørdag den 8. oktober bliver der total ”bier-stemning” i Borbjerg Hvam Kultur-og 
fritidscenter. Det bliver den fedeste fest med god musik og festglade mennesker.  
 
Tyskland består, som mange ved - af 16 delstater. Hver delstat skal repræsenteres ved denne 
fest og vi skal nu have fundet de 16 ambassadører, der skal hjælpe os med at få en masse 
festglade folk til hallen. Men, 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 fra midt september, så sørger vi for, I 
kommer til at sidde ved festlige mennesker. I er også velkommen til at henvende jer til Maria 
Kamstrup på Facebook eller 23307125 (SMS).  
 
Køkkenet serverer en lækker 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, Mogens Linde & Christian Glavind 
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BGU-FITNESS 
 

Så er vi ved at være klar til en ny sæson. 

Snart starter TRX, Crossgym og 
indoorcycling op igen. 

Vores instruktører på holdtræning og i 
fitnesslokalet er klar til at hjælpe jer, så I 
får en god træning. 

Hold øje med kværnen i 
september, hvor der vil 
komme et super godt tilbud 
til nye medlemmer. 
BGU Fitness - hele områdets samlingssted.  

6 myter/facts om Crossgym: 
1: Crossgym er kun for de stærke - Nej, det er for alle, uanset niveau 
2: Man bliver stor af Crossgym - Nej, men man bliver stærk 
3: Man træner til man kaster op - Nej, vi stopper inden 
4: Crossgym er svært - Nej, det er simple øvelser 
5: Crossgym giver mange skader - Nej, ikke mere end anden sport 
6: Crossgym kræver specielt tøj - Nej, du kan træne i lige det tøj du vil 
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Sommerferien er snart forbi og vi glæder 
os til at komme i gang med den nye 
badmintonsæson mandag i uge 34.

I BGU badminton prioriterer vi, at der 
er plads til alle niveauer og har hold til 
de forskellige aldre fra 0. klasse til seni-
orer. Det skal være sjovt og hyggeligt at 
spille badminton og man skal kunne få 
lidt sved på panden samtidig.
 
Der skal også være mulighed for at 
konkurrere og dygtiggøre sig, så derfor 
deltager vi i holdturnering, for dem der 
har lyst til det. Der er også en holdtur-
nering for de voksne. Holdturnering-

erne er meldt til i forhold til det niveau 
spillerne er på og det vil derfor ofte 
blive jævnbyrdige kampe. 
Der vil også være mulighed for at del-
tage i endags stævner.

Vi glæder os til at se jer i hallen mandag 
d. 22. august til en sæson med sved på 
panden, hygge og en masse god bad-
minton.

Venlig hilsen 
BGU badminton

Ved spørgsmål kan I kontakte 
Mette Holmbo på 2869 3510

Så skal ketsjeren svinges igen!

Holdene for sæson 22/23 ser således ud:

Miniton: 0.-2.klasse  300 kr. Mandage kl. 15.30-16.15 

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

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

Fællestræning:   950 kr. Mandage kl. 20.30-22.00
Fællestræning er for alle kvinder og mænd over 18 år. 
En træningsaften består af opvarmning, forskellige træningsøvelser og 3 spil-
lerunder. Holdene bliver sat sammen på kryds og tværs, så der er mulighed for 
både at spille mix, double og single. Man er derfor ikke afhængig af at have en 
fast makker. 
Aftenen slutter af med nedkøling og hygge i caféen, hvis man har lyst til det. 

Faste baner:  1800 kr.  Onsdage kl. 19.30-20.30 eller kl. 20.30-21.30
Prisen er uanset om man er 2 eller 4 spillere. Der vil sandsynligvis også kom-
me andre gode tider i løbet af ugen afhængig af hvordan de andre foreningers 
hold kommer til at se ud. Derfor er der mulighed for at ringe til Susanne på 2077 
6300 og aftale med hende, hvornår der kan spilles. Der er også mulighed for at 
spille i gymnastiksalen og det skal også aftales med Susanne. 
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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 16.30-19

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

Følg os på Facebook og se vores
EKSTRA tilbud & » JA TAK« tilbud

HUSK: Fiskemanden er tilbage hver tirsdag eftermiddag 
kl. 14.30 - 17.30 og Taeng Thais vogn holder hver anden 

onsdag (ulige uger) kl. 16.30 - 19.00 ved butikken!

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

Som altid er der udskiftning i personalet, da vi jo med stor glæde 
kan sende en masse unge mennesker ud i den virkelige verden 

efter veloverstået eksamen og de yngre skal afsted på efterskole! 
Mange tak for nu og held og

lykke fremover til jer alle sammen!

Velkommen til: 
Nye unge u/18:
Julie Fil - Ryde
Pernille K. Jensen - Ryde
Nanna Lindholm - Borbjerg
Elisabeth E. Olesen - Borbjerg
Amalie Pedersen - Borbjerg

Nye unge o/18:
Mathias M. Nielsen - Vinderup
Louise Kirkeby - Ryde
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Lidt nyt fra køkkenet: 
Vi har desværre måtte sige farvel til 
vores køkkenleder Lisi, der har fået nyt 
job. 
Heldigvis har vi haft rigtig gode an-
søgere til stillingen, så vi kan nu løfte 
sløret for at vi pr. 1/9 har ansat Lisbeth 
Kokholm Nielsen som ny køkkenleder. 
Lisbeth er bosat i Herning og har de 
seneste år arbejdet som leder i delika-
tesseafdelingen i Menu – først i Sønder-
vig og siden i Herning. Hun har selv 
været aktiv i foreninger og været med 
i frivilligt arbejde og hun mestrer såv-
el de store fester som alt det lokale til 
mødeforplejninger, firmaer mm. 
Vi glæder os rigtig meget til at få Lis-
beth på holdet og hun vil helt sikkert 
hurtigt sætte gang i take-away og fred-
agsmenuer samt meget andet. 
Vi vil i den forbindelse forsøge at op-
timere, hvordan vi får budskabet bragt 
ud til jer alle – det vil både ske på Face-
book, men også på vores hjemmeside, 
som vi nok ikke har været for gode til 
at bruge. 

Vi har endvidere fastansat Susanne 
Toudal, som har været i køkkenet i et 
års tid nu og Lone sender vi afsted på 
skole, hvor hun skal færdiggøre hen-
des uddannelse. Vores tidligere køk-
kenleder Maria Andreasen har sagt ja 
til at køre alle de store fester i august 
– 1000 tak Maria, det er vi så taknem-
melig for

Vi går med en plan om at skabe mere 
liv i centret på hverdage, så fra slut sep-
tember vil vi forsøge os med at have ki-
osken åbent 2-3 hverdagsaftener om 
ugen – SÅ hermed en STOR opfor-
dring til at sætte jer i kantinen og nyde 
en kold øl/vand efter træning og kamp. 
Hvis der skulle være nogen, der vil 
være villige til at tage en tjans i kiosk-
en en onsdag aften 3-4 gange i løbet 
af en sæson, så kontakt mig gerne på 
2077 6300. 
Det kunne være rart med lidt frivillige 
den aften og jo flere, der melder sig – 
desto færre aftener bliver det. 

I centrets cafe er der blevet indrettet et 
børnehjørne, hvor de yngste brugere af 
hallen kan sætte sig og tegne / læse og 
spille. 

Med god hjælp fra Helle Bjerrum har 
vi fået alle bøger på vores ”byt bøger” 
hylder sorteret og sat op i genrer, så det 
nu er nemmere og mere overskuelig at 
gå til. Der er også stadig mulighed for 
at bytte / låne en DVD og inden længe 
kan man komme og bytte sit puslespil 
(husk at tjekke at alle brikker er der, in-
den I sætter et spil derom). 
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Nye sponsorer:
I centret er vi så heldige at have en 
masse gode sponsorer – bl.a. på hal-
skilte. De er hvert år med til at sikre 
en god indtægt til hallen. Her i foråret 
har vi været så heldige at tegne ikke 
mindre end 5 nye sponsorater: 
Autocentret Holstebro v. Per Toft
Tøjeksperten Vildbjerg 
v. Martin Søndergaard
Sportigan og Tøjeksperten Videbæk
v. Martin Søndergaard
Tvis Køkkener Viborg 
v. Jesper Lindberg
Nybolig Holstebro 
– hvor bl.a. Anders Have og Mads 
Dunker arbejder.
Kaj Bech og 
Midtjysk festudlejning i Sunds 
har ligeledes fornyet deres halskilte-
sponsorat i yderligere 3 år.

Vi har desuden fået sponseret et nyt 
net til Beach-volleybanen.
Kæmpe tak til Borbjerg Sparekasse
 
HUSK at støtte vores sponsorer!

Lørdag den 29. oktober afholder vi 
”Hjerteredderkursus – Introduktion 
til Genoplivning”.                         
Her vil man få basal viden om genop-
livning samt brug af hjertestarter. Der 
er hold kl. 10.00, 12.00 og 14.00 denne 
lørdag og der kan max være 12 på hvert 
hold. Tilmelding er først til mølle til Cen-
terleder Susanne Linde på 2077 6300 
eller info@kulturogfritidscenter.dk. 
Kurset er gratis og alle får udleveret et 
kursusbevis. Ved tilmelding skal navn, 
alder, telefonnummer og E-mailadresse 
oplyses. Det er hjerteforeningen i Hol-
stebro, der arrangerer det. 

Familieidræt
Her i august måned har jeg møde med 
Charlotte Frost fra DGI, der vil komme 
med en masse ideer og inspiration til, 
hvordan vi kan få gang i familieidræt. 
Sammen med nogle aktive fra vore 
foreninger i BGU er tanken, der vil være 
familieidræt 2-3 fredage før jul og igen 
efter jul. Som familie kan du komme op 
i centret og deltage i forskellige sjove 
aktiviteter, som ALLE kan være med til 
og efterfølgende sluttes af med fælles-
spisning, så børnene er klar til at komme 
hjem og se Disney show!. De første par 
datoer meldes ud snarest.

Rigtig god sæson til alle – store som 
små, og jeg håber, vi igen får et kanon 
godt samarbejde til glæde og gavn for 
alle brugere i centret.

Mvh Susanne Linde 
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BGU 
GYMNASTIK 

SÆSON 
2022-2023

OPSTART I UGE 38

NYHEDER
I år er BGU Gymna-
stik og Trabjerg Gym-
nastik Foreninger 
stolte over at kunne 
præsentere, at vi er 
gået sammen om 
at lave to nye gym-
nastikhold for vores 
store børn fra 3-5 
klasse (Minimix) og 
6-9 klasse (juniorhold). 

Vi ønsker, at skabe nogle gode 
rammer for, at vores børn kan blive 
ved med gå til spændende og 
lærerig gymnastik, få nye venska-
ber og styrke vores små lokalsam-
fund øst for Holstebro.

Vi har fokus på bevægelsesglæde, 
fællesskab og på at man udvikler 
sig i løbet af sæsonen.  

I BGU Gymnastik kan vi tilbyde 
mange forskellige hold inden for 
gymnastik, yoga, volleyball og 
dans. 

Som lokalforening forsøger vi at 
lave tilbud til så mange som muligt 
i alle aldre.

Du er derfor velkommen til at gå 
på udkig i vores katalog for at 
finde inspiration til, hvilket hold der 
passer dig bedst. Skulle du have 
spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsen for at få råd og 
vejledning eller finde mere info på 
www.Borbjerg-Hvam.dk

Vi byder alle velkommen til sæson 
2022 – 2023

BGU – Gymnastik
Borbjerg-Hvam 
Kultur- og Fritidscenter
Hvamvej 84, Borbjerg
7500 Holstebro

Formand: 
Christian Bjerrum (5196 1020)

Bestyrelsesmedlemmer: 
Amanda Madsen Lauridsen 
(2990 0889) 
 
Anne Holm (2973 7439) 

Kasser:
Jonna Hansen



17

 

 

Samlet oversigt: 
(Læs mere under holdbeskrivelserne) 

 

* NB: vær opmærksom på at vi skiftevis træner i Borbjerg og Skave, se mere under 
holdbeskrivelsen. 

 

Hold Træningstider Sted Træner Pris 

BGU 
Forældrebarn 

Tirsdag 

16.00 – 17.00 

Borbjerg Sofie Klaris 450 kr. (inkl. 
opvisnings T-

shirt) 

BGU Tumlinge Tirsdag 

16.00 – 17.00 

Borbjerg Amanda 
Madsen 

Lauridsen 

450 kr. (inkl. 
opvisnings T-

shirt) 

BGU  Mini spring 
og rytme (0-2 

klasse) 

Onsdag 

16.00 – 17.30 

Borbjerg Anne Holm 
Traberg 

550 kr. (inkl. 
opvisningsdragt)

BGU/TGF  
MinimixJuniorhold 

(3.-5. klasse) 

Lige uger 
fredag 

Ulige uger 
tirsdag 

16.30 – 18.00* 

Borbjerg/Skave Christian 
Bjerrum 

550 kr. (inkl. 
opvisningsdragt)

BGU/TGF 
Juniorhold (6.-9. 

klasse) 

Mandag 

17.30 – 19.00* 

Borbjerg/Skave Kristoffer 
Traberg  

550 kr. (inkl. 
opvisningsdragt)

Mandagsholdet - 
Gymnastik for alle 

Mandag 

16.30 18.00 

Borbjerg Mette Krog 600 kr. (inkl. 
trænings T-shirt)

Yoga for alle, 
nybegyndere og 
erfarne yogier. 

Torsdag 

19.00 – 20.15 

Borbjerg Anne Sofie 
Fleng 

Jensen 

300 kr. 
(halvsæson) 

Volley Ball Onsdag 

19.30 – 21.30 

Borbjerg Niels Holm 600 kr. 

Junior dans (6-12 
år) 

Torsdag 

16.30 – 17.30 

Borbjerg Benedicte 
Harpøt 

400 kr. 
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Holdbeskrivelser:

Borbjerg-Skave Juniorhold 
(6.-9. klasse)
Juniorholdet er for alle, der har lyst til 
at lave gymnastik, lære noget nyt og 
møde andre gymnastikglade unge 
mennesker.
Holdet er opdelt i to: Juniorspringerne 
og juniorrytmerne, som træner hver 
for sig, skiftevis i hallen i Borbjerg og 
hallen i Skave. 
Ca. en gang i måneden mødes vi til 
fællestræninger, hvor vi laver en masse 
sjov fællesgymnastik.

Juniorrytmerne: 
På det her hold laver vi spændende 
rytmetræning, hvor du får lov til at 
fokusere og arbejde i dybden med ryt-
megymnastikken.
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt)
Tidspunkt og sted:
Opstart mandag d. 19.9.2022 
(I Borbjerg)
Lige uger: Hallen i Borbjerg, 
mandag kl 17.30-19.00
Ulige uger: Hallen i Skave, 
mandag kl 17.30-19.00
Trænere: Kommer senere

Juniorspringerne: 
På dette hold, springer vi en masse, la-
ver styrketræning og lærer nye spring. 
Så uanset om du har masser af erfar-
ing med at springe, eller du aldrig har 
prøvet det før, så er der plads til dig her. 
Vores dygtige trænere har stor erfaring 
med at tage imod, og kan hjælpe dig 
videre mod nye, større spring i løbet af 
sæsonen. 

Så kom og vær med til at springe en 
masse på alle vores fede redskaber: 
Airtrack, trampolin, dobbeltminitram-
polin, springgrav osv. 
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt)
Tidspunkt og sted: 
Opstart mandag d. 19.9.2022 (I Skave)
Lige uger: Hallen i Skave, 
mandag kl 17.30-19.00
Ulige uger: Hallen i Borbjerg, 
mandag kl 17.30-19.00
Trænere: 
Kristoffer Traberg, Phillip Naundrup

Ved spørgsmål: Kan I kontakte 
Kristoffer på 6176 7820

Borbjerg-Skave 
MinimixJuniorhold 
(3.-5. klasse)
MinimixJuniorholdet er et mixhold for 
alle drenge og piger, som har lyst til at 
bevæge sig, lære noget nyt og have 
det sjovt med en masse andre gymna-
stikglade børn. 
Holdet er et mixhold og der vil derfor 
være fokus på både spring og rytme. 
Kort sagt: Vi træner alle sammen sam-
men, men deler også holdet op efter, 
om man er mest til rytme eller spring. 
På den måde kan du få lov til at fordybe 
dig, i lige netop det, som DU synes er 
fedt.
Hvis du er tosset med at springe eller 
har masser af mod på at lære det, så 
er der plads til, at du kan tonse afsted 
på alle vores fede redskaber: Airtrack, 
trampolin, springgrav osv. Der er ga-
ranti for, at du både lærer noget nyt og 
får sved på panden.
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Hvis du elsker at lave rytme og fede se-
rier, så er det også helt perfekt! På det 
her hold er der nemlig også masser af 
fed rytmegymnastik og lækre sekven-
ser til alle dem, der elsker det.

Der er træning en gang i ugen, skiftevis 
i hallen i Borbjerg og i Skave.
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt)
Tidspunkt og sted:  
Opstart fredag d. 23.9.2022 (I Borbjerg) 
Lige uger: Hallen i Borbjerg, 
fredage kl. 16.30-18.00 
Ulige uger: Hallen i Skave, 
tirsdag kl. 16.30-18.00
Trænere: 
Christian Bjerrum, Karoline Gosvig, 
Signe Marie Strømgaard, 
Olivia Strømgaard og Sigga Stoffer

Ved Spørgsmål: 
Ring til Christian på 5196 1020

BGU – Mini spring og rytme 
(0-2 klasse)
Mini spring og rytme (0-2 kl.) er et hold 
for børn, som har ingen eller lidt kend-
skab til rytme- og springgymnastik. 
På holdet arbejder vi med at give bar-
net forskellige grundforståelser for ryt-
me og spring. Dette gøres gennem en 
legende tilgang til gymnastikken. 
Pris: 500 kr. (inkl. opvisnings T-shirt)
Tid og sted: 
Opstart onsdag d. 21.9.2022
Tirsdag fra kl. 16.00-17.30 i hallen, 
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Træner: 
Anne Holm Traberg med flere

BGU - Tumlinge
Tumlingegymnastik er for alle børn i 
børnehavealderen. 
Det vigtigste til tumlingegymnastik er, 
at vi har det sjovt, mens vi bevæger og 
leger til musik og på redskaber.
Børnene vil blive præsenteret for en 
række lege og rytmik, ligesom vi hver 
gang vil tumle en masse på redskabs-
banen. 
I løbet af sæsonen prøver vi kræfter 
med spring, fx kolbøtter, forøvelser til 
vejrmøller, ophop i trampolinen osv., så 
når sæsonen er færdig, kan alle børn 
mærke, at de har flyttet grænser og er 
blevet dygtigere, mens de har haft det 
sjovt. 

Har man stadig brug for at have sine 
forældre med til gymnastik, så er de 
også velkomne på dette hold.

OBS! Forældre/barn og tumlinge 
træner på samme tidspunkt, så er man 
i tvivl om, hvilket hold der er bedst til 
ens eget barn, så kan man bare prøve 
sig frem og evt. skifte i løbet af sæ-
sonen.

Pris: 450 kr. (inkl. opvisnings T-shirt)
Tid og sted: 
Opstart tirsdag d. 20.9.2022
Tirsdag fra kl. 16.00-17.00, 1/3-del hal, 
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Træner: 
Amanda Madsen Lauridsen med flere
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BGU – Forældre/Barn 
Forældre/barnholdet er et hold for alle 
børn der kan kravle eller gå i 0-3 års al-
deren. Vi vil have fokus på leg og be-
vægelse for børnene sammen med de-
res 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.

OBS! Forældre/barn og tumlinge 
træner på samme tidspunkt, så er man 
i tvivl om, hvilket hold der er bedst til 
ens eget barn, så kan man bare prøve 
sig frem og evt. skifte i løbet af sæ-
sonen. 
Synes man at ens barn er for lille til at 
starte på forældre/barnholdet til sæ-
sonstart, så er man velkommen til at 
starte op senere på sæsonen, når bar-
net er blevet lidt større.
Pris: 450 kr. (inkl. opvisnings T-shirt)
Tid og sted: 
Opstart tirsdag d. 20.9.2022
Tirsdag fra kl. 16.00-17.00, 2/3-del hal, 
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Træner: Sofie Klaris med flere

Junior dans (6-12 år) 
Et oplagt hold for dig, der drømmer 
om at prøve kræfter med den mega-
populære stilart; showdance! Du lærer 
seje koreografier som i musikvideoer, 
med stilarterne som HipHop, Disko og 
showdance til det nyeste musik.
Pris: 400 kr.
Tid og sted: 
Opstart torsdag d. 22.9.2022
Torsdag fra kl. 16.30-17.30 
i gymnastiksalen, Borbjerg-Hvam 
Kultur- og Fritidscenter
Træner: Benedicte Harpøt 

Mandagsholdet 
- Gymnastik for alle 
Kom og få styrket dine muskler og få 
sved på panden.
Vi træner mandage kl. 16.30 – 18.00 i 
hallen i Borbjerg-Hvam Kultur og Fri-
tidscenter. Der er fokus på at styrke 
og stabilisere alle muskelgrupper med 
inspiration fra gymnastik, pilates og 
yoga. Træningen medvirker til glæde 
og velvære samt smidighed og en god 
holdning. Alle kan være med uanset al-
der, køn og erfaring.
Kom og deltag i en gratis prøvetime for 
at se, om det er noget for dig.
Pris: 600 kr. (inkl. T-shirt)
Tid og sted: 
Opstart mandag d. 19.9.2022
Mandag fra kl. 16.30-18.00 i Gymna-
stiksalen, Borbjerg-Hvam Kultur- og 
Fritidscenter
Træner: Mette Krog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21

Volley Ball – Mix hold
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. 
Pris: 600 kr.
Tid og sted: 
Opstart onsdag d. 22.9.2022
Onsdag fra kl. 19.30 - 21.30 i 1/3-del 
hallen, Borbjerg-Hvam Kultur- og Fri-
tidscenter
Holdleder: 
Niels Holm Poulsen på 2195 1601. 

Yoga for alle, nybegyndere og 
erfarne yogier.
Alle er velkomne på mine hold, nybe-
gyndere som erfarne i yoga, tidligere 
deltagere på mine hold som “uden-
bys”, begge køn og alle aldre. 
I min yogaundervisning lægger jeg stor 
vægt på, at du skal føle dig tryg og ud-
fordret på samme tid. Jeg guider dig 
hele tiden i stillingerne og viser varia-
tioner, så du føler, at du kan være med 
og få noget ud af sessionen. Jeg går 
ind for en yogaform, hvor kroppen og 
vores fysiske evner er i fokus.
En typisk yogatime hos mig består af 
mange aktive stillinger og slutter af 
med enkelte afspændende øvelser og 
savasana. Du kommer til at bevæge 
dig og bruge kroppen under det mes-
te af timen, både stående, siddende og 
liggende - i et roligt tempo - samtidigt 
med at vi har fokus på vejrtrækningen.
Du er velkommen til at medbringe din 
egen måtte og yoga-redskaber. Det er 
dog ikke et krav eller en forudsætning 
for at deltage på timerne, da vi har alt til 
rådighed.
Jeg vil invitere dig til at komme med et 
åbent sind og huske dig på, at du ikke 
skal præstere til yoga – du skal kun 
gøre yoga.

(NB: der betales kun for 1/2 år, nyt hold 
oprettes efter jul)
Pris: 300 kr.
Tid og sted: 
Opstart torsdag d. 22.9.2022
Torsdag fra kl. 19.00-20.15 i gymnastik-
salen, Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritids-
center
Træner: Anne Sofie Fleng Jensen

For mere information om, hvilke 
hold vi kan tilbyde, kan du altid gå 
ind på www.Borbjerg-Hvam.dk un-
der “Sport og fritid” (Gymnastik, 
Volley, Dans og Yoga), her finder 
alle vores tilbud. 
Vi er også altid imødekommende 
over for idéer til nye hold, som vi 
kan starte op, så tag endelig kon-
takt til os på 5196 1020, hvis du har 
idéer til et nyt hold.

Vi håber alle må få en fantastisk 
2022 - 2023 sæson.

Venlig hilsen
BGU Gymnastik Bestyrelsen
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TRABJERG 
GYMNASTIK 

FORENING

SÆSON 
2022 – 2023

NYHEDER 
I år er Trabjerg gym-
nastik forening og BGU 
Gymnastik stolte over at 
kunne præsentere at vi er 
gået sammen om at lave 
to nye gymnastikhold for 
vores store børn fra 3.-5. 
klasse (minimix) og 6.-9. 
klasse  (juniorhold).

Vi ønsker, at skabe nogle gode rammer 
for, at vores børn kan blive ved med at 
gå til spændende og lærerig gymnas-
tik, få nye venskaber og styrke vores 
små lokalsamfund øst for Holstebro. 

Vi har fokus på bevægelsesglæde, fæl-
lesskab og på at man udvikler sig i lø-
bet af sæsonen.

Læs mere om de nye hold på de kom-
mende sider…… 

Holdbeskrivelser 

Forældre/Barn 
10 mdr. gammel til ca. 3 ½ år 
Opstart: 24. september 2022
Tidspunkt: Lørdag kl. 9.00-10.00
Sted: Multisalen i Skave og Omegns 
Multihus 
Pris: 500 kr. (incl. opvisnings T-shirt til 
børnene)

Holdbeskrivelse: Vi tilbyder gymna-
stik for de helt små på et tidspunkt, 
hvor børnene er friske og veloplagte til 
leg og læring. Kom og vær med til en 
sjov, glad og lærerig time for dig og dit 
barn. Sammen vil vi lege, danse, synge 
og hygge os.
Udviklingen af de motoriske sanser er 
meget vigtig for barnets evne til at lære, 
så derfor vil vi gennem sjove øvelser og 
lege, støtte dit barn i at udvikle sig. Dit 
barn behøver ikke at kunne gå ved op-
start- det er fint hvis det kravler. 

Instruktører: 
Dorthe Thoustrup Fleng tlf. 6133 1014

Tons og Tummel
fra 3 år til og med 5 år
Opstart: 22. september 2022
Tidspunkt: Torsdag kl. 16.00 – 17.00.
Sted: Multisalen i Skave & Omegns 
Multihus.
NB. Børn som opholder sig i Skave 
Børnehus kan blive afhentet af instruk-
tører. Dette aftales med pædagogerne.
Pris: 400 kr. (incl. opvisnings T-shirt)
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Holdbeskrivelse: Vi skal lege, hoppe, 
kravle, rulle og synge. Alle de bløde 
redskaber skal prøves.
En hel time hvor vi bare skal have det 
rigtigt sjovt.

Instruktører: Betina Fleng Markussen 
tlf. 2757 8293, Amalie, Caroline 

Micro mix – 0.-3. klasse 
Opstart: 21. september 2022
Tidspunkt: onsdag kl. 16.00 – 17.15
Sted: Multisalen i Skave & Omegns 
Multihal.
Pris: 450 kr. (incl. opvisnings T-shirt)

Holdbeskrivelse: Holdet er for alle 
drenge og piger, der ønsker at have 
det sjovt med spring- og rytmegymna-
stik. Alle redskaberne 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 udfordret 
på deres eget niveau. Vi håber, at du 
er klar til at give den gas og have det 
sjovt. 

Instruktører: 
Tina Refsgaard tlf. 2064 4609, 

Borbjerg-Skave Minimix 
Juniorhold (3.-5. klasse) 
Opstart: 23. september 2022 
(I Borbjerg)
Tidspunkt og sted: 
Lige uger: Hallen i Borbjerg, 
fredag kl. 16.30-18.00
Ulige uger: Hallen i Skave, 
tirsdag kl. 16.30-18.00 
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt) 
MinimixJuniorholdet er et mixhold for 
alle drenge og piger, som har lyst til at 
bevæge sig, lære noget nyt og have 
det sjovt med en masse andre gym-
nastikglade børn. Holdet er et mixhold 
og der vil derfor være fokus på både 
spring og rytme. Kort sagt: Vi træner 
alle sammen sammen, men deler også 
holdet op efter, om man er mest til ryt-
me eller spring. På den måde kan du 
få lov til at fordybe dig, i lige netop det, 
som DU synes er fedt. 
Hvis du er tosset med at springe eller 
har masser af mod på at lære det, så 
er der plads til, at du kan tonse afsted 
på alle vores fede redskaber: Airtrack, 
trampolin, springgrav osv. Der er ga-
ranti for, at du både lærer noget nyt og 
får sved på panden. 
Hvis du elsker at lave rytme og fede se-
rier, så er det også helt perfekt! På det 
her hold er der nemlig også masser af 
fed rytmegymnastik og lækre sekvens-
er til alle dem, der elsker det. 
Der er træning en gang i ugen, skiftevis 
i hallen i Borbjerg og i Skave. 

Trænere: 
Christian Bjerrum Tlf. 5196 1020, Karo-
line Gosvig, Signe Marie Strømgaard, 
Olivia Strømgaard og Sigga Stoffer 

VI GLÆDER OS TIL 
EN SPÆNDENDE 2022/2023 SÆSON
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Borbjerg-Skave Juniorhold 
(6.-9. klasse) 
Juniorholdet er for alle, der har lyst til 
at lave gymnastik, lære noget nyt og 
møde andre gymnastikglade unge 
mennesker. 
Holdet er opdelt i to: Juniorspringerne 
og juniorrytmerne, som træner hver 
for sig, skiftevis i hallen i Borbjerg og 
hallen i Skave. 
Ca. en gang i måneden mødes vi til 
fællestræning, hvor vi laver en masse 
sjov fællesgymnastik.

Juniorrytmerne: 
Opstart: 19. September 2022 
(I Borbjerg) 
Tidspunkt og sted: 
Lige uger: Hallen i Borbjerg, 
mandag kl. 17.30-19.00 
Ulige uger: Hallen i Skave, 
mandag kl. 17.30-19.00 
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt) 

På det her hold laver vi spændende 
rytmetræning, hvor du får lov til at 
fokusere og arbejde i dybden med ryt-
megymnastikken.
Trænere: Kommer senere… 

Juniorspringerne: 
Opstart: 19. september 2022 
(I Skave) 
Tidspunkt og sted: 
Lige uger: Hallen i Skave, 
mandag kl. 17.30-19.00 
Ulige uger: Hallen i Borbjerg, 
mandag kl. 17.30-19.00 
Pris: 550 kr. (inkl. opvisningsdragt) 

På dette hold, springer vi en masse, la-
ver styrketræning og lære nye spring. 
Så uanset om du har masser af erfar-
ing med at springe, eller du aldrig har 
prøvet det før, så er der plads til dig her. 
Vores dygtige trænere har stor erfaring 
med at tage imod, og kan hjælpe dig 
videre mod nye, større spring i løbet af 
sæsonen. 
Så kom og vær med til at springe en 
masse på alle vores fede redskaber: 
Airtrack, trampolin, dobbeltminitram-
polin, springgrav osv. 

Trænere: 
Kristoffer Traberg tlf. 6176 7820, 
Phillip Naundrup 

MIXholdet
Opstart: 
Tidspunkt: Mandag kl. 18.30 - 20.00
Sted: Hallen ved Idrætsefterskolen 
Lægården
Pris: 600 kr. 

MIXHOLDET er et gymnastikhold 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 lo-
kalt foreningshold for voksne gymnas-
ter, hvor der er plads til alle og samtidig 
ønsker udfordring.
MIXHOLDET er for både damer og her-
rer fra 25 år (dispensation kan gives)
Tilmeldingen åbner 1. august 2022 på 
www.skave-hogager.dk/trabjerg-gf
Instruktør: Erik Jensen tlf. 2040 9967
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Gymnastik for kvinder
Opstart: 14. september 2022
Tidspunkt: Onsdag kl. 17.15-18.30
Sted: Multisalen i Skave & Omegns 
Multihus.
Pris: 550 kr.
Kunne du tænke dig at træne din krop 
med særligt fokus på ryg, nakke, skul-
der, lår, mave og bækkenbund, få god 
holdning, energi og balance, blive af-
stresset og smidiggjort eller bare op-
leve den glæde og velvære, du opnår 
ved at bevæge dig? 
Vi styrketræner med forskellige elastik-
typer – en træningsform som er enorm 
effektiv og anvendelig for alle og kan 
tilpasses den enkelte. Vi bruger ele-
menter 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 
sikkert 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 velkommen til at medbringe egen 
måtte. Vi kan max være 60 deltagere på 
holdet, du kan tilmelde dig fra 1.august.
Tilmelding inden fremmøde er et krav, 
ønsker du efter 2 prøvegange alligevel 
ikke at fortsætte, får du naturligvis pen-
gene tilbage. 
Tilmelding sker på 
www.skave-hogager.dk/trabjerg-gf

Glæder os til at se dig!

Instruktør: 
Henriette Hauge tlf. 2170 9189

Gymnastik for mænd
Opstart: 15. september 2022
Tidspunkt: Torsdag kl. 17.15-18.30
Sted: Multisalen i Skave & Omegns 
Multihus.
Pris: 550 kr.
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 gym-
nastik ? Her er et hold, hvor ALLE kan 
være med uanset alder og kondition:
Vi træner med særligt fokus på RYG, 
skulder/nakke, 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 styrketræner med for-
skellige elastiktyper – en træningsform 
som er enorm effektiv og anvendelig 
for alle og kan tilpasses den enkelte. Vi 
bruger elementer fra særlig rygtræning, 
pilates, yoga mm. Vi træner i dybden i 
et roligt tempo uden hop, hvor alle kan 
være med - men helt sikkert får sved på 
panden og masser af 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 velkommen til at medbringe egen 
måtte.  Du kan tilmelde dig fra 1.au-
gust. Tilmelding inden fremmøde er et 
krav, ønsker du efter 2 prøvegange alli-
gevel ikke at fortsætte, får du naturligvis 
pengene tilbage. 
Tilmelding sker på 
www.skave-hogager.dk/trabjerg-gf
Instruktør: 
Henriette Hauge tlf. 2170 9189
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Volleyball 
Volley er for alle, unge som gamle, kvinder og mænd… 
Vi spiller hver mandag i Skave multihus kl. 19:00. 
Vi håber at se så mange som muligt i den kommende sæson til en sjov time 
med volley. Alle kan være med også dig der aldrig har rørt en volleyball før. 
Vi glæder os bare til at se netop dig! 
Der er mulighed for at betale for en hel sæson, eller bare play and pay. Men 
kom de første par gange og prøv det gratis…
Vi starter sæsonen mandag d. 5. september 2022 kl. 19:00. 

Mangler du et arbejde til dit sabbatår? 
Så se her!

Har du et kommende sabbatår, eller søger du nye udfordringer?

Vi søger nu en ung, frisk medarbejder til vores hverdagsteam. 
Der vil derudover også være mulighed for weekendarbejde.

Er du interesseret og kan genkende dig selv i nedenstående, så tøv 
ikke med at kigge forbi butikken eller sende en ansøgning til:

shellskave@live.dk
Vi behandler ansøgninger løbende.

Tiltrædelse hurtigst muligt!

 Du er minimum 18 år
 Kan arbejde hverdage og også gerne weekender
 Er ernergisk, udadvendt og smilende
 Er hjælpsom, fleksibel og ansvarsbevidst
 Har eventuelt erfaring inden for enten kundebetjening,
     fremstilling af mad og/eller oprydning og rengøring

Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du mere end velkommen til
at ringe til Anne Mette, butiksindehaver, på 2044 6645

Vi glæder os til at høre fra dig!
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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


