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VINDERUP RADIO & TV
NØRREGADE 5
7830 VINDERUP
Tlf. 97 44 11 00

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

Personbiler
Varevogne
Lastbiler
Kølebil

Autotransportere

Møbelvogne
Minibusser

Handicapbusser
Alle type trailere:

udlejning, salg & service

Telefon: 97 42 13 43  •  www.autocentret-as.dk

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80 

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

Øster Trabjergvej 3 • 7500 Holstebro
2365 7080 • hoejgaardens@sol.dk

www.hoejgaardens.dk
Åben fredag 10.00 - 18.00

Øster Trabjergvej 3  7500 Holstebro
23 65 70 80 

hoejgaardens@sol.dk  www.hoejgaardens.dk

FLENGVEJ 15
7500 HOLSTEBRO
TLF. 97 46 11 00

BIL  51 22 62 35
21 61 68 44

www.arkitektkontor.dk
H V A M    A R K I T E K TK O N T O R   A / S 
Rydevej 15 • 7500 Holstebro • Tlf 96 95 14 86 • Fax 96 95 14 89
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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 22. december

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

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

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

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

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

Næstformand:
Maria Andreassen    4245 0234
hvam1990@gmail.com

Sekretær:
Susanne Lindholm    2360 1470
kslindholm3@gmail.com

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

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

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

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

David Bæk Pedersen    2572 6500
bkpedersen@yahoo.dk

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

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

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

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

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

Borbjerg Skole
Martin Lund Faurholt
96 11 57 00
martin.faurholt@holstebro.dk

Borgerforeningen
Jonna Nørgaard
Trabjergvej 5
61 46 05 17
formand@borbjerg-hvam.dk

Fitness og Løbeklub
Frank Mikkelsen
Højtoftevej 2
40 74 16 06
normik@mail.dk

Fodbold Formand
Dennis Hjort
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 22. december - udkommer uge 1

Indholdsfortegnelse
  Side         

8
9

10
10
11
11
12
14
15
16
17
17
19
20
22
23

Foredragsforeningen
Julehilsen fra Borgerforeningen
Julegaveidé - Borbjerg-Hvam bogen
Borbjerg Folkedansere - generalforsamling 2023
Julehjælp
Julemandens vækrsted
Spar Borbjerg
Nytårsmenu fra Centret
Take Away
Nyt fra byrådet
Borbjerg Aktive Seniorer
BGU Musik- og Teaterudvalg
Posefest
Sundhedsgården
Trabjerg Gymnastikforening
Læsegruppen
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ForedragsforeningBorbjerg

af 1882

Alle er velkomne til vores arrangementer

Næste møde er den 12. januar 

Denne aften er der Generalforsamling, hvorefter Johan Johansen, 
Hjerm vil fortælle om en rejse for 3 år siden (før corona) til Berlin, Prag 

og Dresden.

Alle er velkomne til vore møder
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Julehilsen fra 
borgerforeningen
Vi nærmer vi os den 1. december, hvor 
der er tendens til, at der er mørkt og 
trist om aftenen, men ikke i Borbjerg-
Hvam. Vi er så glade for at julegruppen 
har pyntet vore 2 byer med lyskugler, 
rensdyr og juletræer, det er så flot. En 
stor tak til julegruppen for udsmykning 
af vore byer.

Hvad sker der og hvad er der sket i 
borgerforeningen. 
Vi har arbejdet med vores udviklings-
plan i samarbejde med Real Danica og 
Holstebro kommune.

Vi havde foredrag med Lola Jensen og 
vi kunne sagtens finde på at arrangere 
flere foredrag.  

Der er heldigvis kommet godt i gang i 
de mange foreninger, med forskellige 
aktiviteter efter Corona, hvilket er skønt. 

Tak til alle dem som er medlem af vores 
foreninger, samt brug af vores faciliteter. 

Det ser ud til i skrivende stund, at der 
kommer vuggestue i Borbjerg- Hvam. 
Vi er glade for at kunne tilbyde både 
dagpleje og vuggestuepladser i frem-
tiden. 

Vi venter stadig spændt på bygge-
grunde, men vi er overbeviste om at de 
er lige på trapperne. 

Vi er opmærksomme på at det sid-
ste halve år af 2022 har været svær på 
mange punkter, brændstof, madvarer, 
strøm og varme er steget rigtig meget 
pga. krig i Europa. 
Vi håber alle klarer sig igennem med 
skindet på næsen. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår.

Borgerforeningen 
Borbjerg-Hvam
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Står du og mangler en spæn-
dende julegaveidé, er Borbjerg-  
Hvam bogen et godt bud!

Bogen kan købes hos:
Frisørerne i Hogager og Skave
Borbjerg Sparekasse
Spar Borbjerg
Viktor Hedegård

Prisen for bogen er kun 250 kr.

Borbjerg 
Folkedansere

Afholder ordinær 
generalforsamling

Mandag den 30. januar 2023

I forbindelse med sædvanlig dan-
seaften

Dagsorden ifølge vedtægterne

  y Formandens beretning
  y Fremlæggelse af regnskab
  y På valg er 3 bestyrelsesmed-
lemmer

  y Tillæg til vedtægterne ønskes 
vedtaget

Eventuelle forslag til mødet, skal 
være formanden i hænde senest 
14 dage før Generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Julehjælp 
Borgerforeningen har i samarbejde med Spar, Borbjerg mulighed 
for at give julehjælp til 20 personer/familier i Borbjerg Hvam.
Julehjælpen består af en købmandskurv med alt hvad der hører til 
en god og hyggelig julemiddag (dog ikke kølevarer).
 
For at komme i betragtning til julehjælpen skal man sende en mail 
til formand@borbjerg-hvam.dk med navn og adresse senest d. 
14. december. 
Julehjælpen vil blive udleveret d. 22. december. 
Eneste kriterie for at kunne modtage julehjælpen er at man er 
modtager af lokalbladet Kværnen.

Navnene på modtagerne af julehjælpen vil alene blive kendt af 
Borgerforeningen samt enkelte medarbejdere ved Spar.
Såfremt der kommer flere ansøger end 20 forbeholder Borger-
foreningen sig ret til at foretage lodtrækning mellem ansøgerne.

18. december vækkes 
julemanden i Borbjerg-Hvam.
Når julemanden er vækket fra sin 
søvn i hestevognen, viser vi ham 
rundt til alle de glade og spændte 
børn i Borbjerg og Hvam. Så mød 
op med hele familien til juleknas 
og slik og følg gerne med rundt på 
ruten.
Vi starter kl. 16.30 på Flengvej og 
fortsætter ad følgende rute: 
Bisgårdvej - Hvamvej - Købmands-
gade - Kirken - Harretoften - Vibe-
vej - Fasanvej

Bedste julehilsner fra 
fru Lindholm  og Manja  
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BORBJERG

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011

Med venlig hilsen
SPAR BORBJERG - Din lokale Købmand

v/ Bjørn Ryttersgaard Jacobsen

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

Hver torsdag leveres færdigretter, friskskåret venøbøffer og 
pindebøffer fra slagteren.

Onsdag i ulige uger holder Taeng’s madvogn ved butikken fra 
16.30-19

ÅRETS JULEHANDEL
Bestil årets julegave, 
julekurv eller gave-
kort til familie eller 
medarbejdere

Butikken er fyldt med
juleslik, julevine, port-
vine, gin, rom, gavear-
tikler & masser af gode 
tilbud m.v.

DECEMBER AKTIVITETER 
FREDAG D.   9. fra kl. 15.00 - 18.00
LØRDAG D. 10. fra kl. 10.00 - 13.00
Er der masser af smagsprøver 
på årets juleøl, julevine & portvine

Tirsdag D. 27.  kl. 18.30
Kæmpe fyrværkeriafskydning på Borbjerg stadion. 
Derefter lækre smagsprøver ved Købmanden på
bobler, vin, mv.
Købmanden og kreaturhandleren er gået sammen
om fyrværkeri i 2022 - så endnu større sortiment!

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

hos jeres LOKALE KØBMAND

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



13

BORBJERG

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

og gerne 2-3 dage før!

SPAR BORBJERG
v/ Bjørn og personalet

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

Åbningstider jul og nytår
SPAR BORBJERG HOLDER ÅBENT ALLE DAGE

Mandag  d. 19.
Tirsdag   d. 20.
Onsdag  d. 21.
Torsdag  d. 22.
Fredag    d. 23.
Lørdag   d. 24.
Søndag   d. 25.

Mandag   d. 26.
Tirsdag    d. 27.
Onsdag   d. 28.
Torsdag d. 29.
Fredag d. 30.
Lørdag d. 31.
Søndag d. 1.

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

  7.00 - 20.00
  7.00 - 20.00 **
  7.00 - 20.00  
  7.00 - 20.00    
  7.00 - 16.00
   7.00 - 16.00 *  Bemærk åbent til kl. 16.00 
12.00 - 20.00 *  Bemærk: Eftermiddagsåbent

   så vi alle kan få en go’ start
   på 2023

 STOR PRØVESKYDNING 
på Borbjerg stadion kl. 18.30.
Derefter åben ved 
AV Fyrværkeri Skivevej 134

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00       9746 1011
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Nytårsmenu
fra Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter

Appetizer: 
2 stk. Bruschetta med lækker topping

  Forret:  
  Hummersuppe m. hvidløgsrejer og  
  hjemmebagt brød
   Eller
  Fisketallerken m. blinis m. lakse-
  rilette, tun mousse og minicroissant  
  med rejesalat

Hovedret: 
Freygaard Ribeye eller Entrecote bøf
Vælg ml. Hasselback kartofler eller kartoffeltårne
Vælg ml. Rødvinssauce eller whiskeysauce
Hertil grillede champignon og bønner i baconsvøb

Dessert: 
Hjemmelavet mini isbombe med bærcoulis og 
crumble

Prisen for ALT DETTE er kun 319 kroner.

Børnemenu: 
Kyllingespyd – mini pizza med skinke. 
Kæmpe fritter. Pandekager med is.

Prisen for børnemenu er kun 98 kroner.

BEMÆRK – alle menuer til et selskab skal være 
ens og min. 2 kuverter.

Bestilling senest 28. december og afhentning 
mellem 11 og 13 den 31. december
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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 8. december:  
Stjernekaster

Torsdag den 15. december: 
Karbonader med stuvede ærter 
og gulerødder.

Torsdag den 22. december: 
Frikadeller med stuvet hvidkål 

     

Har man brug for hjælp til jule-
maden, så kan vi tilbyde at for-
stege anden og lave saucen. 
Afhentning den 24/12 ml. 9 og 10 
i køkkenet.

Vi kan naturligvis også klare en hel 
menu, ring gerne og få en snak 
med os på 2067 6300.

Seneste bestilling er tirsdag den 
20/12.

BO
RBJERG FRITIDS- & KULTURCENTERTAKE

AWAY

Tak til alle, der kom og deltog 
i vores Shu-bi-dua aften den 4. 
november. 
Vi synes selv, vi havde en dejlig 
aften og er klar igen med Olaf 
Lisby til en Kim Larsen aften. 
Det bliver nok igen til efteråret. 
TAK til Borbjerg Sparekasse, 
der var med som hovedsponsor 
på arrangementet.

Vi kan byde velkommen til ny 
sponsor i hallen – nemlig 
GARANT TÆPPER, 
der er kommet på et flot halskilt. 

Husk at støtte vores sponsorer

TAK til alle i området for jeres 
store opbakning og rigtig 
glædelig jul og godt nytår til alle 

– hilsner fra pigerne i centret
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Nyt fra byrådet
I skrivende stund er det blevet frost og 
julen banker på. Dermed er det første 
år af denne byrådsperiode gået og jeg 
har med fornøjelse brugt en hel del 
krudt på, at hjælpe med at holde flow 
og optimisme i de tiltag og projekter 
som er i vores område, når de kom-
munale arbejdsgange kan udfordre. 

Det er glædeligt at der graves ved de 
nye byggegrunde i Rosenparken, så 
de står færdige først i det nye år. 

Hogager arbejder på udvikling i 
byen med hjælp udefra. Jeg havde 
fornøjelse at oplevede masser af 
gode ideer og gå på mod i proces-
sen på deres udviklingsmøde. 

Børnepasning var et stort emne i 
2022 og nu efter mange års forgæves 
forsøg på at få et flertal, er der nu en-
delig medvind i børnefamilieudvalget 
til vuggestuepladser i Borbjerg. De 
starter op den 1.2.2023. 

Tidlig indfasning af minimums nor-
meringer har vi i Børnefamilie ud-val-
get kæmpet hårdt for i sidste periode 
og det ser ud til at lykkedes. 

Det nye byråd har lagt budget for de 
næste 4 år, det absolut sværest i de 8 
år jeg har været i byrådet. 
Ingen nye anlægsudgifter selvom vi 
kan se ind nedslidte veje, cykelstier 
og fortove, men vi prioriterede sund-
heds og ældre området. 

2023 er lige om hjørnet med nye op-
gaver i vente for lokalområderne og 
Holstebro kommune. Det kalder på 
dialog imellem os og det ser jeg frem 
til. 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle 
og tak for samarbejdet i 2022. 
-- 
Mvh. Bibi Mundbjerg
Byrådsmedlem 

Følg os på Facebook: 
Krogager juletræer.

VIBORGVEJ

SKAVE

MEJRUP

BORBJERG

ALBÆKVEJ 3

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

JulEtræEr sælgEs

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

MOTORVEJ
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Borbjerg Aktive 
Seniorer

Julehygge 
med Asger Pedersen

torsdag den 15. december
kl. 9.30

i Multisalen 
Kultur- og Fritidscentret

Nu kommer julen sagte
og ingen si’r sig fri
Nej glæden bor hos alle
vi menneske fordi
Nu vender året gang
nu lever vi igen
Hør juleklokkens klang
nu vender årets gang.

Asger Pedersen har guitaren 
med, fortæller om julen og syn-
ger sammen med os 

Kom og vær med
Alle er velkommen

BGU 
Musik- og 
Teaterudvalget 
søger nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

Vil du gerne være med til at 
sætte dit præg på musik- og 
teaterlivet i Borbjerg/Hvam? 
Har du nogle gode ideer til 
udviklingen af f.eks. Kirke-
bakkespil eller musikalske ar-
rangementer? ‘

Så kontakt Dina Lundgren på 
tlf.nr 2682 4402 eller 
Birgitte Pilgaard på 249 80459. 

Den nuværende bestyrelse har 
bl.a. været med til at arrangere 
Kirkebakkespil og Børneteater, 
men har du andre ideer, er de 
meget også velkomne. 
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                          Vi ønsker alle vores 

            kunder en rigtig 

              GLÆDELIG JUL 
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Vi har fundet 12 fantastiske værtspar, 
som er klar til at modtage forskel-
lige gæster til forret, hovedret og 
dessert. Nu mangler vi gæsterne. 
Det er først til mølle og tilmelding-
en kan kun ske på sms fra 7. de-
cember.

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

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

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

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

Tilmeldingen begynder onsdag 
den 7. december. Vær opmærk-
som på tilmeldingsdatoen, da plad-
serne var hurtigt fyldt op sidste år. 
Der er mulighed for at blive skre-
vet på venteliste. Den har vi brugt 
mange gange de andre år. 

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

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

Nu gentager vi succesen med 

Posefest i Borbjerg Hvam 
lørdag d. 25. februar 2023
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Trabjerg 
Gymnastikforening 

Fik du dig ikke meldt til gymnastik 
for kvinder, så snup en halv sæson 
og vær med fra onsdag d 4. januar kl 
17.15-18.30 – vi har 5 pladser tilbage

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

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

Fik du dig ikke meldt til gymnastik 
for mænd, så snup en halv sæson 
og vær med fra torsdag d 5. januar 
kl 17.15-18.30. 

Start det nye år med en booster til 
dit velvære!

Bliv afstresset, smidig, rank og stærk, 
vi træner især ryg, mave, skulder/na-
kke, smidighed og styrke, god hold-
ning og rigtig vejrtrækning - uden hop 
og uden opvisning. 
Vi bruger et mix af koncepterne pi-
lates, yoga, særlig rygtræning, styr-
ketræning med forskellige elastiktyp-
er mm. 
ALLE kan være med uanset alder og 
kondition, vi har højt humør, kom - 
også selvom du ikke før har gået til 
gymnastik - der er også plads til dig. 
Du vil opleve velvære og god styrke 
i din krop, - medbring evt. egen yo-
gamåtte.

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

Instruktør for begge hold: 
Henriette Hauge - mobil 2170 9189

Vi ses i Skave Multihal
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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= 

� 

Læsegruppen
mødes
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 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


