Vi sætter stor pris på dit medlemskab af foreningen.
Det gør, at vi kan holde lokalsamfundet i live!

Nyt fra Brøndum Hvidbjerg Borgerforening
Som medlem af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening er du med til at styrke et
velfungerende lokalområde som et godt sted at være bosat, have børn og blive
gammel.
Du har muligheden for at være en del af et fællesskab i det omfang, der passer dig.
De sidste år har der været lidt færre aktiviteter, corona situationen har gjort det svært
at udføre de aktiviteter, vi normalvis har nydt godt af. Vi håber og beder til, at
situationen fremadrettet er anderledes, og at vi kan afholde alle de aktiviteter, vi har
et brændende ønske om.
Vi har dog her på det sidste bl.a. kunne fejre rejsegilde for Aktivitetshuset, og vi
glæder os over en velbesøgt byfest den 28. august 2021. Nu ser vi frem imod fejring
af Aktivitetshusets færdiggørelse den 26. november.
Selvom der ikke har været så mange aktiviteter, som der plejer, har foreningsarbejdet
ikke ligget stille. Aktivitetshusudvalget har nu igennem mange år arbejdet hårdt for,
at vi skulle få vores fine Aktivitetshus – og vi er snart i mål! Ikke mindst det sidste 12 år har krævet ekstra meget arbejde, da penge indsamlingen skulle forestå, og
byggearbejdet nærmer sig sin afslutning. I borgerforeningen er vi ubeskrivelige
taknemmelige over udvalgets arbejde med at skaffe sådan et samlingssted til brug og
glæde for os alle. Til alle involverede i projektet, igennem alle årene, skal der lyde en
kæmpe stor TAK! Ikke mindst til de mange frivillige hjælpere der stiller op når vi
beder om hjælp, tusind tak for hjælpen!
I selve borgerforeningen er der også gået meget tid i forbindelse med Aktivitetshusets
endelige opførelse de sidste år, men også andre ting er blevet opdateret, som
normalvis er svært at finde tid til. Vi har bl.a. fået opdateret vores velkomstpakker til
nytilflyttere, den gamle skole er blevet gennemgået og sorteret for borgerforeningens
ting, så det er klar til at flytte til det nye hus, når det er klar. Vi har også arbejdet med
det nye koncept omkring vejformænd, hvilket fungerer rigtig godt – vi er super
taknemmelige for, at der er nogle, der vil hjælpe os med de forskellige opgaver, og
det er en stor hjælp.
Vi er meget afhængige af jeres hjælp til forskellige arrangementer. Netop DIN hjælp
kan være afgørende for et arrangement. I borgerforeningens bestyrelse er vi 5
personer, og hvis vi alene skal afholde alle arrangementer og opgaver, bliver arbejdet
hurtig for stor en mundfuld for de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer. Derfor er vi nødt
til at holde sammen og hjælpe hinanden der, hvor vi kan.
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Den siddende bestyrelse tæller:
Formand:
Maiken Dohn
Næstformand:
Karina Jensen
Kasserer:
Ann Futtrup
Sekretær:
Jette Rasmussen
Menig medlem: Niels Åge Nielsen
Ønsker du at kontakte bestyrelsen, kan du finde f.eks telefonnummer på samtlige
bestyrelsesmedlemmer på borgerforeningens hjemmeside:

www.hvidbjergborgerforening.dk
Vi vil altid meget gerne modtage ideer, kommentarer, forslag, ros og ris fra dig! Det
kan du sende til: post@hvidbjergborgerforening.dk
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev - det kan du gøre på vores hjemmeside:
www.hvidbjergborgerforening.dk Så bliver du altid opdateret, når der sker noget
nyt.
Husk også Borgerforeningens Facebookside og opslagstavlen på Facebook:

Vi vil også her reklamere for app’en ’Min landsby’, her kan du følge lokale
aktiviteter.
Allerede nu kan du sætte et par krydser i kalenderen. I denne folder finder du datoer
for efterårets og vinterens arrangementer.

Med venlig hilsen
Brøndum Hvidbjerg Borgerforening
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Billeder fra en dejlig Byfest i grusgraven
den 28. august 2021
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Nyt fra forskellige aktiviteter
Floorball/Hockey
Kom frisk til lidt motion og hygge.
Aktivitetshuset er klar så vi kan starte Floorball op torsdag d. 2. december kl. 20. Der
spilles derefter hver torsdag. Alle på 14 år og derover er velkommen. En sæson koster
120 kr., som går til udstyr mm. Man møder bare op. Kontaktperson er Svend Lund:
Mobil: 40271654 eller svendlund1968@gmail.com
Brøndum/Hvidbjerg jagtforening
Alle jagterne begynder kl.8.00 og slutter kl.12.30. I dette efterårs/vintersæson
afholdes jagter på følgende datoer: 2/10-2021, 6/11-2021, 4/12-2021, 28/12-2021 og
15/1-2022.
Der vil være skiltet ved indfaldsveje og stier.
Vi vil naturligvis helst have skoven for os selv disse dage på nævnte tidspunkter, men
møder vi andre gæster i skoven, er der ingen fare for deres sikkerhed.
På morgenparolen bliver alle jægere informeret om, at vi kan møde andre gæster i
skoven, og de har lige så meget ret til at være der som os.
Venlig hilsen bestyrelsen: Brøndum/Hvidbjerg jagtforening.
Lokalhistorien
Hvert år har der gennem 33 år været interesse for lokalhistorien i Brøndum, Grove,
Rettrup og Hvidbjerg. En gruppe, der altid er åben for nye interesserede, har holdt
møder på skolen hvert år – på nær i 2020. Men nu tager vi fat igen, og det bliver i
Hvidbjerg Aktivitetshus.
Der bliver en åbningsaften i januar i Aktivitetshuset, hvor der fortælles og vises
billeder om noget af det, der arbejdes med for tiden. Der bliver også to aftener i
februar og marts, hvor der fortælles om det, som de fremmødte har på hjertet om
”gamle dage”.
Da der endnu ikke kan bookes lokaler i Aktivitetshuset, må interesserede orientere sig
i Spøttrup Ugeavis og Skive Folkeblads Midt på Ugen (begge om onsdagen)
allerførst i januar eller i ”Julekort 2021”, der kommer til alle interesserede i december
og også på Opslagstavlen for Brøndum-Hvidbjerg-Rettrup Facebookside – om
hvornår vi mødes.
Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne.
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Bueskydning
Bueskydning er en sport for hele familien. Det har fra gammel tid været brugt til jagt,
men er i dag mest brugt som konkurrencesport. Der konkurreres både til DM, EM,
VM og OL.
For at blive en god bueskytte skal man kunne foretage de samme bevægelser igen og
igen. Det stiller krav til både styrke, koordination og motorik. Det er vigtigt at have
den rigtige teknik fra starten, så knoglerne og musklerne bliver udnyttet optimal. Det
gør skuddet kraftfuldt og stabilt. Kontaktperson Lars Risager Faarkrog 61 73 45 46
eller Lars Sunekær Andersen 50 88 29 26.
Mandagsklubben – nu om tirsdagen
Starter den 21/9 - 2021
Mandagsklubben er lokalområdets pensionistklub. Vi mødes hver tirsdag kl. 14 – 17
i Brøndum Præstegårds konfirmandstue til hyggeligt samvær over kaffen.
Vi spiller kort, bob, synger og arrangerer foredrag og lign. Derudover har vi en årlig
sommerudflugt.
Mandagsklubben har deres egen økonomi under Borgerforeningen.
Kom og vær med eller hør nærmere hos Erik Boll 51 55 30 81 eller Niels Nielsen
20 62 54 43.
Petanque
I den gl. grusgrav tirsdage kl. 10 april-december
Kontaktperson Steen Reinholdt tlf.: 61 30 06 72

Gå glad i Hvidbjerg
Onsdag kl. 16.00 og søndag kl. 16.00
Vi mødes ved børnehaven - vi går præcis - så kom gerne 5 min. før…
Alle er velkomne - store og små – så kom glad!
Det er ”de frie fødders land” så kom og vær med når det passer dig. Vi går ca. 1 times
tid, og det er ikke påkrævet at møde op hver gang, for at kunne deltage. Man kan
deltage lige så tit og lige så langt, som bentøjet holder til… alle kan være med!
Foruden at vi går og får frisk luft, er tanken bag ”Gå glad i Hvidbjerg”, at vi kan lære
hinanden endnu bedre at kende…
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig.
Vel mødt hilsen
Helle Høvenhoff, tlf. 41 60 67 14
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Fællesspisning
Kom og mød dine naboer, venner og resten af dit lokalsamfund til hyggelig
fællesspisning. Maden bliver arrangeret ved fælles hjælp.
Du skal altid selv huske service. Datoer ses i kalenderen sidst i folderen.
Hold øje med Facebook og hjemmesiden i forhold til tilmelding og menuen.
Brætspilsaften
Tag din nabo/genbo eller anden ven og dit bedste brætspil under armen, eller kom
alene - helt som du er. Alle kan være med! Ingen tilmelding nødvendig, bare mød op
til nogle hyggelige timer. Har du spørgsmål, så kontakt Maiken på tlf.: 29905005.
Datoer ses i kalenderen sidst i folderen her.

Nyt om Hvidbjerg Aktivitetshus
Sæt X i kalenderen d. 26/11 2021 kl. 13-16 – Indvielse af Hvidbjerg Aktivitetshus
Efter mange års planlægning,
fundraising og utallige møder
i forskellige afskygninger,
kan vi nu endelig indvie
Hvidbjerg Aktivitetshus.
Resultatet er fantastisk, og
det bliver en fornøjelse med
kommende gilder og
arrangementer med nye stole,
borde og service. Vi var
mange til rejsegildet i
Figur 1 Rejsegilde 7. juli 2021
sommers, men håber at se
endnu flere til indvielsen både
politiker, sponsorer, lokale bidragsydere og alle lokale borger fra Brøndum,
Hvidbjerg og Rettrup. Rettrup Kær Frilands og REMA 1000 på holstebrovej i Skive
sponsorerer mad og drikkevarer til arrangementet – det bliver super lækkert.
Indvielsen af udearealerne Det Grønne Springbræt sker separat i foråret 2022, da
etableringsfasen kommer til at foregå over årsskiftet. Læse mere om aktivitetshuset
herunder drift og lejebetingelser på borgerforeningens hjemmeside.
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2021
November
6. november:
26. november:

Jagt i plantagen kl. 8-12.30
Indvielse af Hvidbjerg Aktivitetshuset kl. 13-16

December
2. december:
4. december:
12. december:
28. december:

Opstart af Floorball kl. 20, herefter hver torsdag
Jagt i plantagen kl. 8-12.30
Juletræsfest i Aktivitetshuset kl. 14.30
Jagt i plantagen kl. 8-12.30

2022
Januar
15. januar:
18. januar:

Jagt i plantagen kl. 8-12.30
Fællesspisning kl. 18.00 i Aktivitetshuset

Februar
3. februar:
27. februar:

Brætspilsaften i Aktivitetshuset kl. 19.00
Fastelavns gudstjeneste og efterfølgende fastelavnsfest i
Aktivitetshuset kl. 14.00, nærmere information senere via
facebook og nyhedsbrev

Marts
2. marts:
21. marts:

Fællesspisning kl. 18 i Aktivitetshuset
Brætspilsaften i Aktivitetshuset kl. 19.00
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