
11

Oktober 2022



2

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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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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TLF 22 59 95 85 
Alt indenfor landbrugs- og entreprenør arbejde 

 
 

Alt indenfor 
landbrugs- og entreprenørarbejde
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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 september
udgaven af Kværnen er 
den 27. oktober

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

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

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

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

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

Næstformand:
Maria Andreassen    4245 0234
hvam1990@gmail.com

Sekretær:
Susanne Lindholm    2360 1470
kslindholm3@gmail.com

Kasserer:
Pia Kjær Nørgaard
kasserer@borbjerg-hvam.dk

Kontaktperson til: 
www.kulturogfritidscenter.dk/Borgerforening
Jørgen Thusgaard    2925 9680
hjemmeside@borbjerg-hvam.dk

Kværnens redaktion:
Jørgen Thusgaard    2925 9680
Kvaernen@borbjerg-hvam.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Krogh Vingtoft    2993 2920
kroghmadsen@live.dk

David Bæk Pedersen    2572 6500
bkpedersen@yahoo.dk

www.borbjerg-hvam.dk
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Borbjerg Aktive Seniorer:
Ruth Hedegaard
Vibevej 32, Borbjerg
97 46 10 03
viktor.hedegaard@mvb.net

Badminton
Jesper Lausen
Nørre Hvamvej 8
25 71 63 89
jesper@silvalausen.dk

BGU Formand
Thomas Brødbæk
Kyllinghusvej 1
21 93 12 10
buk19@mvb.net

Borbjerg Børnehave
Lene Brunebjerg Jensen
21 42 63 34
lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk

Borbjerg 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
Bukdalvej 20
22 31 84 94
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
Kirsten Hammerstoft
Øster Trabjergvej 9
61 78 97 44
kirsten@hammerstoft.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 27. oktober - udkommer uge 44

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
11
11
12
14
15
16
18
19
20
21
23

Foredragsforeningen
Foredrag med Henning Toft Bro
Nyt fra byrådet
Æblesæson - lej et hjemmemosteri
Borbjerg Skole & Børnehus - Skolemad
Spar Borbjerg
Nyt fra Centret
Take Away
Julefrokostmenuer
Nyt fra Shell i Skave
Skolefest
Sundhedsgården
Musikalsk aften
Læsegruppen



8

ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Foredragsforeningen har ikke møde i oktober, 
men henviser til fællesmødet i Skave 

Torsdag d. 13/10 – kl. 19.00 med Henning Toft Bro.

3. november kl. 19.30
På vores næste møde vil Finn Tarpgaard fortælle om: 

Kaj Munk – den sprudlende kritiker
Det er torsdag. D. 3. november
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FOREDRAG 
Torsdag 13/10 kl. 19.00 med Henning Toft Bro  
i Skave & omegns Multihus

Fortællinger fra en havvendt kyst
En musikalsk vandretur i de lige landevejes land  
mellem Vesterhav og Limfjord.

Billet koster kun 80 kr ved bestilling senest mandag d. 10. oktober  
hos Kristian på SMS på tlf. 29 47 45 97. 
Billet i døren koster 100 kr. Betales kontant eller med Mobilepay ved 
døren. Prisen er inkl. kaffe og kage.

Arrangører: Menighedsråd i Borbjerg og Hogager, Borbjerg Foredragsforening  
samt Borgerforeningerne i Borbjerg-Hvam, Hogager og Skave.

Undervejs kommer vi til at 
møde skæve eksistenser  
og lokale originaler som  
bliver tager under kærlig  
behandling gennem musik, 
sang og fortælling på både  
rigsdansk og vestjysk dialekt.
Der bliver rig lejlighed til  
fællessang.
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Nyt fra byrådet
Septembers himmel er så blå - og 
det må man sige den har været i år. 
Byrådet har afholdt budgetseminar 
i dette smukke vejr, men der træk-
ker mørke skygger ind over, når 
vi taler om budgettet i vores kom-
mune. Regeringens fastsatte an-
lægsloft og serviceloft kombineret 
med færre indtægter spænder ben 
for de store ønskelister.

Budgettet er i skrivende stund i 
høring og det er et budget som lige 
nu går i 0. Vi er dog ikke helt i mål, 
da vi mangler at finde yderligere 
penge til at fastholde nuværende 
serviceniveau i social og sund-
hed som var lovet i sidste års bud-
getlægning. Det er et budget med 
besparelser og desværre en øgning 
af forældrebetalingen for SFO. 
Der er sat gang i lukning af pleje-
hjemspladser, det er nødvendigt 
når der er tomgangshusleje. 
Anlægsprojekter bliver udskudt 
hvor det er muligt. Det er måske 
meget godt i disse tider. 
Der er ikke taget højde for øgede 
energipriser, så jeg kan kun frygte 
for hvordan haller, museer og andre 
institutioner kommer gennem efter-
året og vinteren.

Vi kan glæde os over, at vi har af-
sluttet flere store anlægsprojekter 
som blandt andet ny daginstitution 
“Boulevardens børnehus” og Bade-

landet  er bygget om til et svømme-
center, som åbner for publikum fra 
d. 30.9 hvor der er indvielse.

I Hvam er flere af jer berørt af Vest-
forsynings projekt med overflade- 
vand og der er bekymringer for 
hvordan det endelige udfald bliver. 
Der er taget kontakt til Vestforsy-
ning for, at få lidt nærmere forklaring 
på deres tiltag og de bekymringer I 
borgere har ift. trafikafvikling med 
landbrugsmaskiner, cykler osv. 
Vestforsyning har givet svar tilbage, 
at trafikken kan afvikles på samme 
vis som tidligere og at oversigtsfor-
holdene bliver som før. 

Mvh. Bibi Mundbjerg
Byrådsmedlem
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Æblesæson
= hjemme-
    presset 
    æblemost

Vi har et hjemmemosteri som vi 
lejer ud, til alle der har haven fyldt 
af lækker, hjemmeavlet frugt. 
Mosteriet består af en frugtkværn 
og frugtpresser og derudover kan 
man også leje en pasteuriserings-
maskine til, så mosten kan holde 
sig meget længere, uden at være 
på køl. Der følger selvfølgelig en 
vejledning med.

Frugtkværn og frugtpresser: 
200 kr. pr. døgn
Pasteuriseringsmaskinen: 
100 kr. pr. døgn

Mvh Amanda og Kristian, 
Majgårdvej (29 90 08 89)

Borbjerg Skole søger 
frivillige til at hjælpe med 
skolemad

Endelig kan vi starte op med 
skolemaden igen. 
Efter aftale med Kultur- og Fri-
tidscenters nye køkkenleder, 
starter vi op med skolemad fra 
uge 43.

Kunne du have lyst til at hjælpe 
med skolemaden så kontakt:
Skæg (Kristian) på mobil: 
29 47 45 97.

Skæg står for koordineringen 
og har man spørgsmål vedr.
opgaver mm. i forbindelse med 
skolemaden, så giv ham et 
kald:-)

Venlig hilsen
Martin Faurholt
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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

Vi prøver at passe på omkostningerne,
Selvom det kan være svært i denne tid, men med lidt rettidig omhu, 

jeres støtte i hverdagen (husk en lille ekstra ting fra alle har stor 
betydning), nye kunder, så ser vi lyst på fremtiden!

Sammen kan vi!

Hold øje med brugskunstafdelingen....
Mette og Jonna har købt masser af nye varer:

   House Docter / Nicolas Vahé
   Ib Laursen
   2’Have

Friske buketter
Kristina “Bysvane” sørger for friske buketter

og alt til begravelse, brudebuketter, 
fester og pynt

JULEN banker også snart på dagen, så der vil i nærmeste 
fremtid sprede sig en julestemning over butikken. Nogle vil 
synes, det er tidligt, men vi trænger til lidt hygge!
HUSK at vi som altid laver julekurve, så har du ansatte, en sød 
nabo eller andre der fortjener en dejlig julekurv, står vi klar til 
at lave den lige efter jeres ønske!
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Nyt fra centret 

22. august startede Lisbeth som ny 
køkkenleder. En af de første dage 
sagde hun til mig: Susanne, vi skal 
have folk herude vænnet til, de al-
tid kan få god og billig mad her. Der 
skal altid være et godt fredagstil-
bud og vores take-away om torsda-
gen skal være et hit. Folk skal altid 
kunne få smørrebrød, sandwich og 
andre gode sager med kort varsel!
Og hvor må man bare sige, hun 
allerede er lykkes med mange ting. 
Sammen med Susanne i køkkenet, 
har hun formået at trække folk til 
og kæmpe tak for jeres store op-
bakning. 
Det betyder så meget, I alle støt-
ter os og det gør, at vi måske kan 
have et håb om, engang at kunne 
ansætte en faglært mere i køkkenet, 
så det bliver nemmere at dække de 
mange timer, der også er sådan et 
sted.

Vi forsøger at skrive inde på Bor-
bjerg-Hvams hjemmeside under køk-
kenet, hvilke take-away menuer der 
er og hvad månedens fredagstilbud 
er, men har I andre ønsker eller be-
hov, så tag endelig fat i os, er sikker 
på at næsten alt kan lade sig gøre.

Sidste år på generalforsamlingen 
kom der ønske frem fra nogle af 
vore foreninger, der gerne ville have 
”mere liv” heromme om aftenen og 
gerne lidt mere åbent i cafeen. 
Det forsøger vi os med nu, så her 
fra uge 39 er der personale på tirs-
dag, onsdag og torsdag aften i nog-
le timer. 
Så en opfordring herfra er da også 
at sætte sig sammen efter træning 
og måske nyde en øl / sodavand 
eller drikke en kop kaffe sammen. 
Der vil altid kunne købes noget 
spiseligt – toast, pommes frites eller 
måske en fransk hotdog. 
Herudover har vi naturligvis altid 
åbent ved stævner og andre ar-
rangementer og her vil udvalget af 
madvarer være større.

I centret har jeg også travlt – hel-
digvis, for det er tegn på, der er 
godt gang i alle aktiviteter og at alle 
vore foreninger er kommet godt fra 
start. Hallen og gymnastiksalen er 
sjældent ledig, multisalen er godt 
booket til møder og fester og i dag-
timerne summer det af liv, når dag-
plejen, børnehaven og skolen er i 
fuld vigør.

Det betyder også, der er en del 
rengøring heromme og at det i 
hver eneste uge er en 7-dages ar-
bejds-uge. Bestyrelsen har derfor 
givet mig lov til at ansætte en, der 
kan hjælpe mig lidt med rengøring 
og andre praktiske opgaver, så fra 
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1. oktober er Mona Brødbæk ansat 
nogle timer i ugen. Velkommen og 
jeg glæder mig til et godt samarbej-
de.

Familieidræt – jeg har fået et lille 
udvalg nedsat bestående af Jenny 
Friis og Kirsten Elkjær, der sammen 
med DGI og jeg skal arrangere de 
første 3 gange med familieidræt. 

Første gang bliver fredag den 28. 
oktober, hvor ALLE familier med 
børn i alle aldre er velkommen fra 
16-17.30. Herefter er der meget bil-
lig aftensmad at få. 35 kr. for voksne 
og 25 for børn til og med 7. klasse 
og menuen er tortillas med alt godt 
tilbehør. 

Der er oprettet en begivenhed inde 
på centrets facebookside, hvor 
man kan tilmelde sig. Vi håber på 
stor opbakning og skulle der være 
en eller to forældre, der vil hjælpe 
os i udvalget, så hører vi gerne fra 
jer. 

Mange hilsner fra pigerne i centret
Susanne Linde

Take-away hver torsdag 
– 55 kroner pr. person 

Skal bestilles senest kl. 16 
dagen før og afhentes 
mellem 17.30 og 18.00

Torsdag den 6. oktober: 
Stegt flæsk med persillesovs

Torsdag den 13. oktober: 
Kyllingegryde  m. kartofler 
eller pasta

Torsdag den 20. oktober: 
Karbonade med stuvede ærter 
og gulerødder 

Torsdag den 27. oktober: 
Ris og boller i karry

BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY
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Julefrokostmenuer 
fra Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

 Julefrokostmenu 1: 
 ½ æg med rejer og mayonnaise  
 Pandestegt fiskefilet med citron og remoulade
 Ribbensteg med rødkål
 Leverpostej med bacon og champignon
 Sylte med sennep og rødbeder
 Risalamande med kirsebærsovs                                  

 Hertil hjemmebagt brød og smør

 160 kr. pr. person – min. 6 kuverter

 Julefrokost menu luksus:
 ½ æg med rejer og mayonnaise
 Marineret sild med karrysalat
 Kryddersild
 Gravad laks med dilddressing
 Pandestegt fiskefilet med citron og remoulade
 Frikadeller med rødkål
 Glaseret hamburgerryg med grønlangkål og brunede 
 kartofler
 Tartelet med høns i asparges
 Sylte med sennep og rødbeder
 Leverpostej med bacon og champignon
 Brie med druer
 Ris a´la mande med kirsebærsovs
 
 Hertil hjemmebagt brød og smør
 
 230 kroner pr. person – min. 6 kuverter 
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 Juletapas:
 Stegte torpedorejer med aioli
 Hjemmelavet rejesalat
 Blinis med varmrøget laks og guacamole
 Pate med grillede cherrytomater
 1 slags salami italiensk og 2 slags pålæg
 2 spændende tapasoste med oliven
 Fyldt snackpeber med tunmousse
 Wraps med røget laks 
 Rødkålssalat
 2 slags tapenade
 Chokolademousse med Baileys og oreo
 Tapaskage

 Hertil hjemmebagt brød og smør

 250 kroner pr. person – min. 6 kuverter
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NYT      NYT                  NYT 
Fra den 1. oktober får vi på Shell i Skave, 

bagerbrød fra Sevel Bageri. 

Vi GLÆDER os til at se jer og sige: 

Godmorgen, Godmiddag og Godaften!  

AGNETE – ALBERTE – ANDERS - ANNE METTE - ASTRID – CHRISTOPHER – FREDERIK - JULIE F  

- JULIE N – KATRINE – MALIK - MILLE A - MILLE M – NINNA – THEA - VICKI 

SHELL SKAVE 

 

 

 

NYT NYT NYT
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BORBJERG SKOLE OG BØRNEHUS INVITERER TIL 
FEST, HVOR TEMAET ER: 

 
NORDISK MYTOLOGI  

HVORNÅR 

13. oktober 2022 
16:30 – 18:30 
HVOR 

Kultur og 
fritidscentret 
 

Der vil være levendegørelse samt mulighed 
for at gå på opdagelse i de 3 verdener: 

Midgård· Asgård · Udgård 

 

 
ALLE ER 
VELKOMMEN 

 

 

ENTRÉ 
Voksne kr. 30 
Børn u. 14 år gratis 

MAD OG DRIKKE 
Caféen sælger 
pizzasnegle, 
pølsehorn mm. 
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TLf. 25 40 40 98                                                                                                                                           Adresse: Geranievej 4                                                                                                                                            
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Sundhedsgården tilbyder den nyeste 
viden og teknologi indenfor fysioterapi  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Kan jeg bruge min 
sundhedsforsikring hos jer? 

JA! Har du en sundhedsforsikring, kan 
den altid benyttes hos os. Størrelsen 
på det bevilligede beløb afhænger af 
det pågældende forsikringsselskab. Vi 
er en privatklinik, så du skal ikke 
bruge en henvisning fra egen læge, 
for at få behandling hos os. 
Sygeforsikringen ”Danmark” giver det 
samme beløb i tilskud til fysioterapi 
hos os, som de giver til de 
fysioterapiklinikker der kræver 
henvisning fra egen læge.  

 

Hvorfor vælge os?  

"#$ En ”Normal behandling” varer 50 
min. så vi har god tid til DIG og din 
problematik.  

"#$Vi har den nyeste viden og udstyr, 
hvilket sikrer en høj kvalitet i 
behandlingen, så du hurtigere kan blive 
smertefri. 

"#$Der er ingen ekstra tillæg til 
behandlingen! Du kan altid være sikker 
på, at vores fysioterapeuter Julie og 
Magnus vælger den behandlingsform, 
der er bedst for dig!  

"#$ Mulighed for et godt 
genoptræningsforløb i vores hyggelige 
træningscenter, så du hurtigt kan 
komme tilbage til den sport eller 
aktivitet du elsker. 
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Musikalsk aften
med sang og fortælling om Shu-bi-dua, 

god mad og hygge med vennerne

Fredag den 4. november kl. 18.00 i 
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

Oplev et unikt og spændende 2-timers show om hele Dan-
marks Shu-bi-dua. Olav Lisby giver dig hele historien, alle 
de dejlige Shu-bi-dua hits tilsat diasshow og med glimtet 
i øjet. Kort sagt – der er lagt op til en forrygende aften ned 
at Memory Lane.

Kl. 18.00 kan I nyde køkkenets lækre buffet. Her vil der være masser 
af gode retter og vi garanterer, der er noget for enhver smag

Kl. 19.30 går Olav Lisby (kendt fra Musikgaarden) i gang med første 
halvdel af showet. 

Ca. 20.30 er der dessert og kaffe  

Herefter går Olav på med 2. halvdel af showet.

Pris for alt dette – kun 225 kroner. 

Billige drikkevarer købes og da det er denne aften, hvor sneen falder – 
så er der naturligvis også sørget for masser af kolde juletuborg……. 
 

KÆMPE TAK TIL BORBJERG SPAREKASSE 
der igen er hovedsponsor på arrangementet.    

Køb billet ved Susanne senest tirsdag den 1. november. 
Sms 20776300 eller mail info@kulturogfritidscenter.dk 

eller kom forbi mig i centret!

Borbjerg Sparekasse
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DIT LOKALE BUSSELSKAB 

✓ 75 års erfaring

✓ 4 stjernet busser

✓ Grupperejser i ind- & udland

Kontakt os og få et 
uforpligtende tilbud 

Fyn, Fyrkat eller Frankrig
Hvor går din næste rejse hen?Vi 

står klar til at hjælpe din gruppe 

med planlægning, overnatning, 

forplejning og program.

Find inspiration til andre udflugter på: 
www.skave-turistfart.dk � \. 97 46 8055 

Skav� Turistfart 
---==\�r= 

� 

Nyt fra 
Læsegruppen
Igen i år har vi en aktiv læsegrup-
pe, der mødes nogle tirsdage 
eftermiddage i multisalen. 

Datoerne for læsegruppens 
sæson 2022- 2023 er følgende:

tirsdag den 1. november
tirsdag den 6. december

tirsdag den 3. januar   2023
tirsdag den 7. februar
tirsdag den 7. marts
tirsdag den 4. april
tirsdag den 2. maj

Tiderne er fra 14.30 – 16.30 og 
der kan hver gang købes kaffe 
og brød.
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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

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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Ø. HJERM
BYGNINGSARTIKLER
Øster Hjermvej 19  7560 Hjerm

97 46 45 11 - et godt sted at handle!

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

 

Køb, Salg & Eksport af kreaturer  Anders Rasmussen     tlf. 24201502 

Transport af dyr i hele Europa www.kreatur-handler.dk  

Køb, salg & eksport af kreaturer
Transport af dyr i hele Europa

ANDERS RASMUSSEN A/S
24 20 15 02  kreatur-handler.dk


