
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sætter stor pris på dit medlemskab af foreningen. 

Det gør, at vi kan holde lokalsamfundet i live! 
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Nyt fra Brøndum Hvidbjerg Borgerforening 

  
Den 26. november 2021 blev Aktivitetshuset indviet på allerflotteste vis af 

borgmester Peder Chr. Kirkegaard med hjælp fra børnene fra Hvidbjerg 

Børnehave og Vuggestue. Det var en rigtig smuk dag med op mod 200 gæster, 

taler, god mad og en masse dejligt samvær! 

 

2022 var året, hvor vi bl.a. fik gang i en ny aktivitet, som ser ud til at være en 

stor succes. I februar, marts, maj, september og oktober har vi afholdt 

brætspilsaftener, med masser af hygge, kaffe og kage. Det er et par gode timer 

med brætspil af alle mulige slags, ja selv bobspil er der kommet gang i. For 

dem, der endnu ikke har haft fornøjelsen, kan vi kun anbefale, at man møder op 

til hyggeligt samvær, alle er velkomne! 

 

I februar fik Aktivitetshuset besøg af sørøvere, feer, cowgirls og mange flere, 

da menighedsrådet slog dørene ind til Fastelavnsfest. Denne gang havde vi 

inviteret gæster fra vores nabo-lokalområder Håsum og Ramsing, som vi jo 

deler meningsråd med. Hvem ved, måske bliver vi inviteret til Håsum eller 

Ramsing næste år. 

 

Vi har også nydt nogle hyggelige fællesspisninger i årets løb. Og selv om det 

kniber lidt med folk, der vil stå i køkkenet, kniber det ikke med det hyggelige 

samvær, gode samtaler og varme stunder. Når vi mødes, forstår vi virkelig at 

hygge os! 

 

Selv om aktivitetshuset hurtigt blev taget i brug, var der stadig (og er der 

stadig), et par hængepartier, som skulle laves. Det betyder, at vi har haft en del 

arbejdsdage i år. Så der er hen over foråret og sommeren virkelig blevet knoklet 

igennem med at få køkkenet fyldt op med alt, hvad der hører til, bygget en 

repos på depotet, sat hylder op på loftet, og meget, meget mere!  

 

I maj havde vi den årlige arbejdsdag i grusgraven, så vi igen i år kunne gøre 

grusgraven klar til den årlige Byfest.  

Og Byfesten blev en ”tre-trins-raket”, med Skt. Hans fejring om torsdagen, 

Familiecamp om fredagen og Byfest om lørdagen.  

Vi var beriget med fantastisk vejr, og vi tør vist godt at sige, at fremmødet til 

Skt. Hans i år var det største, vi kan huske, det nogen sinde har været. Vores 
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lokal præst Dorte Ponsgård stod for Båltalen, ligesom hun stod for 

Friluftsgudstjenesten lørdag formiddag.  

Familiecampen stod på afslapning, bålmad og hyggeligt samvær. Ingen tvivl 

om at børnene var i centrum til Familiencampen, men en særlig tak skal lyde til 

de lidt ældre deltagere til campen. Det var virkelig dejligt, at der var nogle i 

Bedsteforældre-alderen, som også havde lyst til at tilbringe en aften med de 

unge børnefamilier! 

 

Byfestens tema var i år Hawai, så teltet var pyntet op til temaet, og mange 

havde fundet hawai-skjorten og bastskørtet frem. Vi startede lørdagen med 

morgenmad efterfulgt af friluftgudstjeneste i det skønneste vejr. Mange deltog i 

gåturen til grusgraven, hvorefter der kunne nydes en frokost i teltet efterfulgt af 

amerikansk lotteri. Til aften kunne vi nyde helstegt pattegris, inden der måtte 

festes. Alt i alt nogle rigtig hyggelige dage. Vi skylder endnu engang en stor tak 

til alle vores frivillige hjælpere og vores sponsorer. 

 

Som noget nyt har vi i år afholdt Kræmmermarked i Aktivitetshuset. Det var en 

stor succes, både for dem som havde en bod, de som kom og handlede, og dem 

der bare lige skulle lure og måske købe en grillpølse eller en kop kaffe i caféen.  

Mon ikke vi slår dørene op for lignede arrangement til næste år? 

 

Vi vil rigtig gerne have mange aktiviteter i huset, da der nu er en drift af huset, 

der skal løbe rundt. Det betyder, at jo flere aktiviteter jo flere penge til huset! 

Alle forslag til aktiviteter i huset er kærkommen om det er strikkeklub, pilates 

osv., og vi opfordrer derfor alle, der har lyst at starte noget op, til at give det et 

skud.  

Vi står som bestyrelse i borgerforeningen klar som sparringspartner på alle 

initiativer!  

 

Vores håb for 2023 er derfor, at vi sammen finder en måde, hvorpå flertallet får 

et ejerskab for vores fantastiske Aktivitetshus og aktiviteterne i huset, så vi 

sammen kan løfte den opgave, det er at holde gang i vores dejlige 

lokalsamfund.  

 

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! 
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Den siddende bestyrelse tæller:   

Formand og sekretær:   Maiken Dohn 

Næstformand:    Karina Jensen 

Kasserer:     Ann Futtrup 

Pr-ansvarlig:    Jette Rasmussen 

Menig medlem:    Bjarne Kappelgaard  

 

Borgerforeningens hjemmeside: www.hvidbjergborgerforening.dk 

 
Borgerforeningeng mail adr.: post@hvidbjergborgerforening.dk 

 

HUSK at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på: 

www.hvidbjergborgerforening.dk  

 
 

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 

 

http://www.hvidbjergborgerforening.dk/
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Billeder fra en dejlig Familie Camp og Byfest 

i grusgraven 24 og 25. juni 2022  
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Nyt fra forskellige aktiviteter 

 
Floorball/Hockey 

 

Kom frisk til lidt motion og hygge. 

Floorball/hockey er startet op torsdag den 23/9-22. Der spilles hver torsdag kl. 20. 

Alle på 14 år og derover er velkommen. Du kan sagtens nå at være med, kom og se 

om det er noget for dig. Initiativet sker i samarbejde med Spøttrup Motion & Sport: 

http://www.spottrupms.dk/Floorball-Broendum-Hvidbjerg 

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: 1/10 2022, 5/11 2022, 3/12 2022, 28/12 2022 og 

14/1 2023. 

 

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 anno 2023 

  

Vi har nu gennem 34 år afholdt møder om lokalhistorien i Brøndum og Hvidbjerg 

sogne. 

Møderne foregår nu i det nye samlingshus, Hvidbjerg Aktivitetshus. 

Vi starter op tirsdag den 24. januar kl. 19.00. 

De to andre mødedatoer er onsdag den 22. februar  og torsdag den 23. marts, 

ligeledes kl. 19.00. 

Alle er velkomne også til at tage gamle sager med til fremvisning og beretning. 

Vi vil bidrage med billeder og video og fortællinger fra lokalområdet. 

  

Kontaktpersoner: Knud Mouritsen 5047 8700, Erik Boll 5155 3081 og Steen 

Reinholdt 6130 0672. 

Lokalhistorisk gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne. 

 

 

http://www.spottrupms.dk/Floorball-Broendum-Hvidbjerg?fbclid=IwAR3re6W5tbvWZl-oOxz8Vx6xbA-EqzadNPGVzEt_sadI82KZwDCU4V0mgv4
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Brætspilsaften 

 

Som noget nyt fik vi i 2022 skudt Brætspilsaftenerne i gang. Og det har været en stor 

succes!  

Har du lyst til at bære faklen videre, og stå for koordineringen af kagebagning, 

kaffebrygning og oprydning, så hører vi gerne fra dig!  

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.: 29 90 50 05. 

Datoer ses i kalenderen sidst i folderen her. 

 

 

Mandagsklubben – nu om tirsdagen 

 

Starter den 20/9 2022, men man er velkommen til at starte, når det skal være.   

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. Opstart i 2023: 11. april 

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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Stenhuggekursus 2023 

  

Kom og deltag i stenhuggekursus her i Hvidbjerg. Jeg ser gerne flere lokale deltagere 

i kurserne. Du kan lave et fuglebad, dit vejnummer, en fisk eller en fugl i granit. 

Du skal selv medbringe dit personlige sikkerhedsudstyr, alt andet til stenhugningen 

kan du låne på kurset. 

Prisen for nybegyndere er 750 kr. for to weekender. Er man en øvet deltager, er 

prisen 350 kr. 

Tilmelding direkte til instruktør Steen Reinholdt. Maksimum-antallet er 12, så tøv 

ikke med din tilmelding. 

Kurset er også opslået på Brøndum-Hvidbjerg Borgerforenings hjemmeside. 

Kursusweekender i 2023:  29.-30. april og 3.-4. juni. Alle dage fra kl. 9 – 15. 

  

Arr.: Steen Reinholdt 61 30 06 72 eller steen.reinholdt@hotmail.com 

 

 

Fællesspisning 

 

Kom og mød dine naboer, venner og resten af dit lokalsamfund til hyggelig 

fællesspisning. Maden bliver arrangeret ved fælles hjælp – vi har STOR mangel på 

hjælpere til fællesspisning. Det man kan hjælpe med er: at finde på en menu, 

disponering til indkøb, indkøb og at lave maden. En stor hjælp kan også være, at man 

kan komme den pågældende dag og hjælpe med at lave maden, rydde op og rengøre 

huset efterfølgende. 

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. Du har 

altid mulighed for at tilmelde dig på vores mail: post@hvidbjergborgerforening.dk. 

Tilmeldingen slutter ofte 5-7 dage før fællesspisningen den pågældende dag. 

 

 

Linedance fredag den 10/3 2023 kl. 19.00 

 

ALLE kan være med – man behøver ikke kunne danse i forvejen! Vi skal have nogle 

hyggelige timer, hvor vi øver os på at danse linedance.  

Henning, som vi kender fra byfesten i 2021, kommer og danser fór og viser os vejen 

– og så skal vi bare have det rigtig sjovt og hyggeligt. Du må gerne medbringe 

cowboyhatten;-) 

Det koster 50 kr. inkl. kaffe og kage, øl og vand kan købes. 

Tilmelding skal ske inden den 22/2-23 til Jette på 40 71 03 82 eller 

post@hvidbjergborgerforening.dk, betaling kan ske på mobilpay 12702 

 

mailto:steen.reinholdt@hotmail.com
mailto:post@hvidbjergborgerforening.dk
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Nyt fra Aktivitetshuset 

 

Projektet med etablering af Hvidbjerg Aktivitetshus og Det Grønne Springbræt 

nærmer sig en ende. 

Der er godt gang i aktiviteterne i huset, og der skrues lige så stille op i løbet af 

efteråret. 

Arbejdsgruppen arbejder på højtryk for at afrapportere til fonde og kommunen. 

Kommunen og håndværkerne har et par hængepartier med huset, som skal klares, 

inden vi kan få de sidste midler hjem. 

Skive Byråd har netop vedtaget udkast til lejekontrakt, så det kan komme på plads. 

Der bakses stadig med at få etableret adgangskontrolsystem og opsat bookingsystem 

på borgerforeningens hjemmeside. 

Legepladsen er nu godkendt, så den kan tages i brug og byggeriet færdigmeldes. 

De nye plancher over lokalområdets stisystem og dyreliv opsættes om kort tid på 

info-standerne, og afmærkningen af den eksisterende vandrerute forlænges til 

Aktivitetshuset.  

Der skal lægges fliseunderlag i bålhytten, inden siderne opsættes, og grillen 

installeres. 

Højbedene er kommet hjem, så de skal bare samles. 

Og så bliver man altid overrasket over, hvor lang tid de sidste småting tager at få på 

plads.  

Vi vil derfor inden længe bede om hjælp til noget af ovenstående, ligesom vi ønsker 

hjælp til at luge mellem hækplanterne og kanten af parkeringspladsen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Udlejning 2022: 

 

Priser privat udlejning i 2022: 

Leje af sal inkl. køkken – ikke medlemmer af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening: 

2.500,-  

Leje af sal inkl. køkken – medlemmer af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening: 2.200,-  

Leje dagen før fra kl. 12.00 : 400,-  

Leje dagen efter til kl. 15.00: 400,- 

Leje på hverdage - ikke medlemmer af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening fra kl. 

08.00-20.00: 1.250,- 

Leje på hverdage - medlemmer af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening fra kl. 08.00-

20.00: 1.100,-  
Priser udlejning til foreninger i 2022: 

Hele huset ved åbne arrangementer:  300,-  (Alle har mulighed for at deltage) 

Hele huset ved lukkede arrangementer: 600,- (Kun for foreningens medlemmer) 

Alle priser er inkl. Moms. 

 

For mere info henvises der til Hvidbjerg Aktivitetshus (forsamlingshuse.dk) eller 

skriv mail til Aktivitetshus@hvidbjergborgerforening.dk eller kontakt Ann Futtrup på 

40 70 96 30 

 
 
Arbejdsdag i og omkring Aktivitetshuset- HJÆLP til det sidste  

Søndag den 13. november kl. 9.00 er der arbejdsdag ved Aktivitetshuset. Vi har brug for at 

få færdiggjort følgende opgaver: 

Fliser i bunden af bålhytten (vi har sand og fliser), montering af sider i bålhytte, opsætning 

af grill/bålsted i bålhytte, klargøre brænde, fjerne ukrudt på parkeringsarealet, samling af 4 

stk. Højbede, rydde omkring de 10 æbletræer i sansehaven, opsætte plancher og folderkasse 

ved infostander, markering/forlængelse (stolper og piktogrammer) af eksisterende 

vandreture til aktivitetshuset, div. rengøring i aktivitetshuset, montering af hylder i 

depotrum og montering og opsætning af adgangskontrolsystem 

Der er rigeligt at lave så mød endelig op og giv en hånd med. Meld gerne ind her, hvis I har 

mulighed for at deltage. Borgerforeningen byder på lidt let at spise og noget at drikke. Det 

plejer at være hyggeligt   

https://www.forsamlingshuse.dk/se-amp-sog-forsamlingshuse/gl-viborg-amt/hvidbjerg-flexhus
mailto:Aktivitetshus@hvidbjergborgerforening.dk
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2022 
 

November 

 

3. november: Brætspilsaften kl. 19.00 i Aktivitetshuset 

5. november:  Jagt i plantagen kl. 8-12.30 

13. november:  Arbejdsdag i og omkring Aktivitetshuset kl. 9.00 

Alle er velkommen til at give en hånd med både inde og 

ude – der er mange projekter der skal ordnes. 

29. november:  Fællesspisning kl. 18.00 i Aktivitetshuset, du kan melde 

dig som hjælper og tilmelde dig på 

post@hvidbjergborgerforening.dk. Menuen afsløres 

senere på facebook, der kommer også nærmere om 

tilmelding. 

 

 

December 

 

3. december: Jagt i plantagen kl. 8-12.30 

4. december: Juletræsfest i Aktivitetshuset kl. 14.30 

28. december: Jagt i plantagen kl. 8-12.30 

 

 

2023 
 

Januar 

 

14. januar:  Jagt i plantagen kl. 8-12.30 

20. januar:  Nytårskur kl. 19.30 i Aktivitetshuset, nærmere info 

kommer senere 

24. januar:  Arrangement v. Lokalhistorisk gruppe i Aktivitetshuset 

kl. 19.00 

 

Februar 

 

8. februar:  Brætspilsaften i Aktivitetshuset kl. 19.00 
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19. februar: Fastelavns gudstjeneste og efterfølgende fastelavnsfest, 

nærmere information senere via facebook og nyhedsbrev 

22. februar Arrangement v. Lokalhistorisk gruppe i Aktivitetshuset 

kl. 19.00 

27. februar: Fællesspisning kl. 18.00 i Aktivitetshuset, du kan melde 

dig som hjælper og tilmelde dig på 

post@hvidbjergborgerforening.dk. Menuen afsløres 

senere på facebook, der kommer også nærmere om 

tilmelding. 

 

Marts 

 

10. marts: Linedance aften i Aktivitetshuset kl. 19.00 Pris: 50 kr. pr. 

Person. Tilmelding til Jette på 40 71 03 82, se beskrivelse 

her i folderen 

19. marts: Generalforsamling i Brøndum Hvidbjerg Borgerforening i 

Aktivitetshuset kl. 10.00 

23. marts:  Arrangement v. Lokalhistorisk gruppe i Aktivitetshuset 

kl. 19.00 

30. marts: Fællesspisning kl. 18.00 i Aktivitetshuset, du kan melde 

dig som hjælper og tilmelde dig på 

post@hvidbjergborgerforening.dk. Menuen afsløres 

senere på facebook, der kommer også nærmere om 

tilmelding. 

 

April 

 

11. april:  Opstart petanque i grusgraven kl. 10.00 

19. april:  Brætspilsaften i Aktivitetshuset kl. 19.00 

29-30. april: Stenhugningskursus i Hvidbjerg begge dage kl. 9-15  

 

Juni 

 

3-4. juni:  Stenhugningskursus i Hvidbjerg begge dage kl. 9-15  

   


