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NYX udgives af Mejrup Gymnastik & Ungdomsforening
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Til samtlige husstande

Kom og deltag…
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www.vestjyskbank.dk/holstebro

Vestergade 1 · 7500 Holstebro · Tlf 96 63 31 00

holstebro@intersport.dk . www.intersport.dk
VESTJYSK SPORTSMAGASIN
NØRREPORT CENTRET . HOLSTEBRO
TELEFON 97 42 10 63

VESTJYSK SPORTSMAGASIN
NØRREPORT CENTRET · HOLSTEBRO
TELEFON 97 42 10 63
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LEDEREN – OKTOBER 2012

HVORDAN ER DET SÅ LIGE DET FUNGERER??
Organisatorisk:  Foreningen ledes af en hovedbestyrelsen bestående af et 

forretnings udvalg på 4 personer og en formand fra hver 
af de 12 afdelinger.

 Hovedbestyrelsen afholder møder ca. hver tredje måned. 
Mødernes formål er en sikring af gensidige orienteringer 
og drøftelser der vedrører hele MGU.

Økonomisk: Hver afdeling er ansvarlig for egen drift og økonomi. 
Dog hæfter alle for hinanden i solidaritet, hvis / når der er 
brug for dette.

Den daglige drift:  Hver afdeling planlægger og gennemfører egne aktivi-
teter og opgaver – det vil derfor typisk være formanden 
eller  bestyrelsen af for en afdeling man skal kontakte ved 
spørgsmål til en  specifi k problemstilling.

Mejrup kultur- og Fritidscenter er ikke en direkte del af MGU, men er en 
meget tæt samarbejdspartner. For at sikre dette tætte samarbejde sidder der 
to personer i 
Centerbestyrelsen som er udpeget af MGU. I indeværende periode er det 
næstformanden i MGU og formanden for Mejrup cykelklub.  

Byfesten er ikke en direkte del af MGU, men må betegnes som en støtte-
forening. Det er 6 ud af de 12 afdelinger, der arbejder i ugen og deler over-
skuddet ligeligt. Som hjælp til planlægningen og gennemførelse har en lille 
fl ok frivillige valgt at bruge en del af deres fritid til fordel for, at vi alle hvert 
år kan glæde os til en hyggelig festuge.  

Mejrup Gymnastik 
og Ungdomsforening er 

STOR - MEGASTOR
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LEDEREN – OKTOBER 2012

Hvad beskæftiger hovedbestyrelsen sig med lige nu:
•   At få udarbejdet nye og opdaterede vedtægter for MGU da de nu-

værende ikke er blevet revideret i mange år.

•   At refl ektere over hvorledes man bedst udnytter og driver kiosk i vores 
meget brugte haller, samt udnytter de faciliteter der er rundt i kiosk-
arealet.

•   Deltager i ”små projekter” hvor det er de enkelte afdelinger der ”sidder 
for bordenden”.
Fodboldafdelingen har en drøm om at få en kunststof bane til Mejrup.
Svømmeafdelingen er meget optaget af, hvad vi sammen kan gøre for at 
 bevare et friluftsbad i Mejrup. Dette projekt er lidt presserende da kon-
trakten med  kommunen udløber i 2014.

På vegne af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i MGU
Formand, Mette Norup Frøjk

ALT ARBEJDE DER FOREGÅR 
I MGU ER FRIVILLIG. 

VI HAR ALLE BØRN, 
ARBEJDE OG EGNE INTERESSER 

DER SKAL PLEJES.

Derfor: Jo fl ere vi er, 
jo mindre er der for den enkelte. 

Tænk over, om en lille post 
i MGU skulle være noget for dig 

når du alligevel er af sted 
med et barn eller fl ere.
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HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup
Skivevej 189 · 7500 Holstebro

Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68

48 9

Støt vore annoncører – de støtter os












                

Bent Lund & Søn ApS
AUT. VVS-INSTALLATØR OG BLIKKENSLAGER

TLF. 20 32 06 49 - 20 32 67 32

HVAM SMEDE OG VVS
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VIBORGVEJ 111 – TELEFON 28971022

Ugens rokokobuket:

Fra 125,-

design blomster dekoration

Spændende blomsterdesign,
dekorationer og buketter

laves på bestilling
- altid med en ekstra detalje!

Der er åben for bestilling man.-fre. fra 9.00-16.00 
på tlf.: 28 97 10 22 eller mail jettemoho@live.dk

Jeg glæder mig til at høre fra dig
Jette Møller Høegh

Fløjlsgræsset 32 - Sletten
7500 Holstebro

Flyers - 37624.indd   1 17-09-2008   09:38:12

STORT UDVALG af buketter og beplantninger i Dagli’ Brugsen.
 

Bestillinger modtages gerne på telefon 28971022 
mellem 9-16 fra mandag-fredag. 

BESØG OGSÅ MIT VÆRK STED…

Vi har »Jule«-ølsmagning  

fredag d. 9. november kl. 19.30 i fritidshuset ved hallen 
 
Det koster 50,- kr. pr. mand. Til den pris er der lidt snacks, og en masse øl til selve 
ølsmagning, efter selve ølsmagning, vil der være mulighed for at købe fadøl til en meget 
billig pris! 
Vi har hyret indehaveren af hjemmesiden “Ølsmag.dk” til at komme of fortælle lidt om 
de forskellige øl. 
Der kan max. deltage 150 mand, så det er efter først til mølle princippet.
Billetterne kan købes i Brugsen fra den 1. oktober.
  

Hilsen Dagli´ Brugsen Mejrup  

Foto: Tommy Bay
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Glaskursus for børn i eerårsferien  
Mere info på : www.bellanova.dk                    

Kom og vær kreav i din ferie  
med at lave glaskunst.  

 
Lav måske allerede nu julegaven l  

bedstemor. 
 

Der er kurser hver dag fra 9-12 og du bestemmer selv om du vil 
arbejde med vinduesglas eller kunstglas. 
 
Kan man selv danne et hold på min. 6 børn  
vil kurset foregå fra 13-16.  

 
Jeg glæder mig l at se dig. 

 
Se priser på www.bellanova.dk 
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OPSTART AF NYE STOTT PILATES HOLD! 
 

Vi træner STOTT PILATES for at: 
 

 

 
 

Træningen og tempoet er målrettet deltagernes behov og formåen. Øvelserne er simple og 
effektive. Med kun 6-8 deltagere sikres høj kvalitet, individuel vejledning og supervision. 
Holdet træner 10 gange hos Fysioterapien FærchHuset.  
Pris 900,- kr. Tilskud fra sygesikringen ”danmark” kræver lægehenvisning. 
Instruktør: Lise Bak Hedegaard. Tilmelding på tlf. 9742 7500 / 3049 4543. 

 Øge bevægeligheden i stive områder af ryg og nakke 
 Træne stabiliteten og styrken i ryg, skuldre og hofter 
 Styrke hele ”muskel-korsettet” 
 Reducere spændinger i nakke-skulderåget 
 Bedre og effektivisere vejrtrækningen. 

OPSTART AF NYE STOTT PILATESPILATES HOLD!HOLD!
Vi træner STOTT PILATES for at:

Træningen og tempoet er målrettet deltagernes behov og formåen. Øvelserne er simple og formåen. Øvelserne er simple og formåen. Øvelserne er simple og 
sikres høj kvalitet, individuel vejledning og supervision.individuel vejledning og supervision.

ge bevægeligheden i stive områder af ryg og nakkege bevægeligheden i stive områder af ryg og nakke
ræne stabiliteten og styrken i ryg, skuldre og hofterræne stabiliteten og styrken i ryg, skuldre og hofter

korsettet”
educere spændinger i nakke-skulderåget

effektivisere vejrtrækningen.

 
Ældreklubben Mejrup 

 
 
 
 
 
 

     Oktober 2012 

 
 
 

 
 

9. Klubdag  

16. Høstfest musik og sang ved "Tre bonderøve og svensker"  
23. Hans Refsgård Jelling fortæller om hvordan det var i Politiet om alvorlige 

ting der skete i tjenesten og humoristiske episoder efter mange år ved politi-

et. Hans gik i Mejrup nordre skole men rejste fra Mejrup som 14 årig  

30. Erling Agergård lærer på seniorhøjskolen Nr. Nissum vil fortælle om 

"Digterne omkring Limfjorden”  

Vi mødes i klubhuset Elkjærvej 26 fra kl 14.00 til 16.30.  Brød medbringes. 
Alle er velkommen.  
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Træningstider, Indendørs fodbold 2012-2013
Piger/Dame Senior

Hold Trænere
(årgang) (hjælpetrænere)
U6, U7, U8 Piger Åse Sætervoll/Henrik Vangsy 2238 9618 U43 Kirsten Bjerre Hal A fredag
(årg. 05-06-07) 30251757 16.00-17.00

U9 Piger Pia Madsen 23988399 Kirsten Bjerre Hal B fredag
(årg. 04) Jette Løvendahl Nielsen 40604502 30251757 16.00-17.00

U10-U11 Piger Troels Just 23460557 Kirsten Bjerre Hal A fredag
(årg. 03) Philip Blom 29991910 30251757 17.00-18.00

U12 Piger Rikke Eskildsen 28801098 Ellen Kristensen Hal A onsdag
(årg. 01) 29895567 18.00-19.00

U13 Piger Niels Kruse 22708849 Ellen Kristensen Hal A onsdag
(årg. 00) Mette Littau Kjeldsen 21732327 29895567 19.00-20.00

Peter Vestergaard 40359493
U15 Piger Brian Christensen 29262414 Ellen Kristensen Hal A fredag
(årg. 99, 98) Bodil Sand 97414006 29895567 19.00-20.00
U18 Piger Ove Mølgaard Pedersen 30493790 Dorthe Baunbæk Hal A fredag
(årg. 95 Lars Olsen 51313084 25629428 20.00-21.00
96, 97)

Old girls Hal A onsdag
Dame Senior 21.00-22.00

Telefon Opstart
Kontaktperson 
ungdomsudvalg

Træningstid

www.mejrup-fodbold.dk

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen

21-09-2012

Træningstider, Indendørs fodbold 2012-2013
Drenge/Herre Senior
Hold Trænere
(årgang) (hjælpetrænere)
U6,7,8 drenge Lars Peter Nordensgaard 97421159 U43 Casper Christensen Hal A torsdag
(årg. 07, 06, 05) Kim Sørensen 21277124 51212672 17.00-18.00

Mangler forældre hjælpere!
U9 Drenge Morten Dalsgaard 72283046 Paul T. Simonsen Hal A onsdag
(årg. 04) Michael Vith Hansen 51749664 50991820 17.00-18.00

10 Drenge Michael Evers Nielsen 25866072 Paul T. Simonsen Hal B fredag
(årg. 03) Claus Klausen 22307180 50991820 17.00-18.00

Ebbe Lykkeskov 40192252
U11 Drenge Hans Christian Clausen 30103180 Michael Pedersen Hal A torsdag
(årg. 02) Michael Martin 40475049 60455949 18.00-19.00

Heine Jepsen 29858007
U12 Drenge Knud Poulsen 20421994 Michael Pedersen Hal A fredag
(årg. 01) 60455949 18.00-19.00

U13 Drenge Søren Strøm 28265137 Paul T. Simonsen Hal B fredag
(årg. 00) Jens Nicolaisen 25510222 50991820 18.00-19.30

Michael Leth 53633646
U14-U15 Drenge Rasmus Baunbæk 28724485 Ellen Kristensen Hal B fredag
(årg. 99, 98) Mathias Baunbæk 29895567 19.30-21.00

Oldboys Hal A onsdag
Herre Senior 20.00-21.00

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen

www.mejrup-fodbold.dk

Telefon Opstart Træningstid
Kontaktperson 

ungdomsudvalg

21-09-2012

Træningstider, Indendørs fodbold 2012-2013
Drenge/Herre Senior
Hold Trænere
(årgang) (hjælpetrænere)
U6,7,8 drenge Lars Peter Nordensgaard 97421159 U43 Casper Christensen Hal A torsdag
(årg. 07, 06, 05) Kim Sørensen 21277124 51212672 17.00-18.00

Mangler forældre hjælpere!
U9 Drenge Morten Dalsgaard 72283046 Paul T. Simonsen Hal A onsdag
(årg. 04) Michael Vith Hansen 51749664 50991820 17.00-18.00

10 Drenge Michael Evers Nielsen 25866072 Paul T. Simonsen Hal B fredag
(årg. 03) Claus Klausen 22307180 50991820 17.00-18.00

Ebbe Lykkeskov 40192252
U11 Drenge Hans Christian Clausen 30103180 Michael Pedersen Hal A torsdag
(årg. 02) Michael Martin 40475049 60455949 18.00-19.00

Heine Jepsen 29858007
U12 Drenge Knud Poulsen 20421994 Michael Pedersen Hal A fredag
(årg. 01) 60455949 18.00-19.00

U13 Drenge Søren Strøm 28265137 Paul T. Simonsen Hal B fredag
(årg. 00) Jens Nicolaisen 25510222 50991820 18.00-19.30

Michael Leth 53633646
U14-U15 Drenge Rasmus Baunbæk 28724485 Ellen Kristensen Hal B fredag
(årg. 99, 98) Mathias Baunbæk 29895567 19.30-21.00

Oldboys Hal A onsdag
Herre Senior 20.00-21.00

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening
Fodboldafdelingen

www.mejrup-fodbold.dk

Telefon Opstart Træningstid
Kontaktperson 

ungdomsudvalg

21-09-2012
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www.ankerbjerre.dk

Telefon: 96 12 10 10
ANKER BJERRE A/S
Elkjærvej 110
Mejrup
7500 Holstebro

PERSONBILER · MINIBUSSER · VARE- OG LASTVOGNE · TRAILERUDLEJNING

FABERSVEJ 110 · 7500 HOLSTEBRO · TLF. 9742 1343 . WWW.AUTOCENTRET-AS.DK
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BILPLEJEN…                   

Alf Søvndahl  -  30263629 
Mejrup Moseby 

Ud over opbevaring af campingvogne, kan jeg nu også 
tilbyde: 

- VASK OG POLERING AF CAMPINGVOGNE 
- VASK, POLERING OG KLARGØRING AF BILER 
- SKIFT, VASK OG OPBAVARING AF BILHJUL 

Bestil polering af campingvognen nu og den 
er klar til foråret og en ny sæson….
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Vinduer, døre og glas. 
Ny-, til- og ombygninger. 
Indretning - reparationer. 

Web:     www.bjarnetoft.dk 
E-mail:  mail@bjarnetoft.dk 

Elkjærvej 102, Mejrup 

Tlf:    97 41 33 99 
Bil:    40 44 15 15 

Tlf.:  97 41 33 99
Bil:  40 44 15 15
Web:  www.bjarnetoft.dk
E-mail:  mail@bjarnetoft.dk

Vinduer, døre og glas.
Ny-, til- og ombygninger.
Indretning - reparationer

Elkjærvej 102, Mejrup

Støt vore annoncører – de støtter os



NYX   nr. 9   Okt.   201215

Hvem skal løbe med æren og titlen:

ÅRETS 
MEJRUPBORGER 

2012?
Det er Lokalrådet, der i samråd med Maria og Gunnar Kristensen, udpeger årets 
Mejrupborger 2012 blandt de indstillede kandidater. Sammen med titlen og hæde-
ren medfølger en check på 1.000 kr., der udloddes af den donation på 10.000 kr., 
som Maria og Gunnar Kristensen skænkede i 2009.

Lokalrådet har modtaget følgende 3 velkvalifi cerede emner, som nedenfor er nævnt 
i alfabetisk orden, sammen med begrundelserne for indstillingen:

Else Kjærgaard, Vester Kirkebakke 13, Mejrup
Begrundelse: Else Kjærgård gør et stort arbejde i ældreklubben. Hun tager initiativ 
til foredrag – underholdning. Hun tager ”hånd om” ting hun møder i Mejrup, og er 
altid parat til at give en hjælpende hånd.   

Per V. Møller, Flintøksen 4, Mejrup.
Begrundelse: Per V. Møller har igennem de sidste 5 år været en særdeles aktiv 
formand for Mejrup Borgerforening, hvor han har haft stor indfl ydelse på Borger-
foreningens positive udvikling. Bl.a. har han igennem tiden i Borgerforeningen 
arbejdet målrettet for en overbygning til Mejrup Skole, få fjernet det „gule“ hus 
på Viborgvej, få politikere i tale ved at invitere dem til Mejrup og derved afholde 
informationsmøder for byens borgere, samt ophavsmand til mange andre aktivite-
ter. Alt sammen noget som er blevet gennemført til glæde for hele Mejrup Sogn. 
Hans store indsats har også betydet, at Borgerforeningen efter fl ere års tilbagegang 
af medlemmer, igen har fået tilgang i antallet af medlemmer. Han er en ildsjæl, som 
fortjener titlen ”Årets Mejrup Borger”.     

Poul Jensen, Kongehøjen 10, Hornshøj
Begrundelse: Frivillig rekvisitmand i MGU-fodbold. Er med til at holde området 
omkring EURO-stadion fl ot. Altid nyslået græs mod Viborgvej. Noget som alle læg-
ger mærke til. Servicerer med oprydning i boldrum for 80 foldboldtrænere, og altid 
med gode bolde. Fejer gulvet og rydder op. Super indsats og hjælper desuden med 
omdeling af NYX i Hornshøj. 

Med venlig hilsen
Lokalrådet
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euromaster kan hjælpe din bil med det meste
Der er sat helt nye standarder hos Euromaster i 
Holstebro. Kom og mød vores nye team og få 
lavet autoservice på din bil og få serviceret 
og opbevaret dine dæk.

Vi behandler din bil som om det 
var vores egen - for os er tillid 
en hjertesag!

Vi tilbyder:
•	 Bibeholdelse af fabriksgaranti
•	 Alt i autoreparation, samt 
 servicering af din bil.
•	 Kun brug af godkendte 
 reservedele
•	 Bosch testudstyr er 
 standard hos Euromaster

kontakt
Euromaster Holstebro
Sletten 11, Telefon 97 42 74 77

meGet MERE 
END DÆK & FÆLGE

Euromaster Holstebro
Sletten 11, Telefon 97 42 74 77

Bibeholdelse af fabriksgaranti

Vi ses hos Euromaster i Holstebro!

euromaster kan hjælpe din bil med det meste
Der er sat helt nye standarder hos Euromaster i 
Holstebro. Kom og mød vores nye team og få 
lavet autoservice på din bil og få serviceret 

Vi behandler din bil som om det 
var vores egen - for os er tillid 

END DÆK & FÆLGE
Der er sat helt nye standarder hos Euromaster i 
Holstebro. Kom og mød vores nye team og få 
lavet autoservice på din bil og få serviceret tilbud liGe nuKøb et sætValeo topkvalitetsvinduesviskere 299,- GratismonterinG

Euromaster Holstebro A5 Flyer.indd   1 21/08/12   16.29



NYX   nr. 9   Okt.   201217

HUSK: 
Vi samler ind til Loppemarked hele året. 

 

Hvis I har møbler, cykler  

eller andre gode ting til  

Mejrup Loppemarked  

 

Og ikke selv har mulighed for at opbevare 
til næste år, henter vi det gerne. 

 

I skal blot kontakte  

Kristian Vestergaard  

på tlf. 21606080 eller 97426707 

 

Hilsen Loppemarked udvalget. 
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Ombygning

         Tilb
ygning

  Nybygning

gr
afi

sk
va

er
ks

te
d.

dk

Tag › Vinduer › Køkken › Udbedringer

Skitse forslag og uforpligtende tilbud ‹› Kontakt din lokale fagmand!

Alt i murer og entreprenør arbejde udføres
Kvalitetsarbejde til den rigtige pris:
■ nybyggeri
■ tilbygninger
■ renovering|reparation
■ Flise arbejde
■ total entrepriser
■ Uforpligtende tilbud gives

MUrerMester lars HorUp rasMUssen
tlf.: 8698 5192 | 2081 0972 ■ mail: lhrmurer@mvb.net
elkjærvej 42b ■ Mejrup ■ 7500 Holstebro

Niels Ebbesens Vej 11 · 7500 Holstebro
tlf. 9770 7079 · mobil 3064 7079 · mariusslothbyg.dk
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i Mejrup Kultur- og Fritidscenter
Søndag den 4/11 2012 – åben kl. 10.00-14.00

Dagen hvor børnene får mulighed for at holde deres helt egen loppemarked.
 

Tingene der sælges skal være for børn, 
der må ikke sælges børnetøj.

En rigtig god mulighed for at få solgt det legetøj, man ikke længere bruger.

Stande/borde SKAL bestilles på 97410920 
eller mail til mail@mejruphallen.dk

Pris pr. bord/stand: 50 kr.

Arr. af Mejrup Kultur- og Fritidscenter

BØRNE
LOPPEMARKED

Pris pr. bord/stand: 50 kr.

Arr. af Mejrup Kultur- og Fritidscenter
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SÅ ER DEN GAL IGEN…………………………………………… 

Familien inviterer til fest. naboerne holder grillfest- og vennerne inviterer til bryllup, 
barnedåb og konfirmation………………………….. 

Hujhej hvor det ikke går, for hvad skal jeg tage på? der må nyt tøj til. Du har jo ikke 
en trævl at tage på vel ………? 

Jo du har!!!!!!!!!! 

Og må jeg give dig et råd: 

Lad være med at bruge en eneste krone på nyt tøj. Risikoen for at komme hjem med 
noget, der alligevel ikke helt er dig, som du aldrig får på igen eller som du alligevel 
ikke tager på til den fest der ……… er overhængende. 

I hvert fald hvis du er typen der (lige som 9 ud af 10 af de kvinder jeg møder) er en 
lille smule i tvivl om …………… 

Hvad der klæder dig. 

Hvilken stilkerne du egentlig er 

Hvilke snit du skal holde dig fra (Og omvendt) 

Fortsæt selv listen………… 

Skal vi ikke hellere gøre noget ved det? I stedet for bare at købe endnu mere af det 
du ikke har brug for? Og samtidig få ryddet op og ud i den garderobe det bugner af 
tøj. 

Hvis du syntes at det lyder som en både bedre og billigere ide`, så book et 
garderobetjek hos: 

CERTIFICERET STYLECOACH RIKKE DYRBERG NIELSEN 

DIN PERSONLIGE STYLIST & FRISØR 

læs mere på www.afroditestruer.dk     telefon 97 853 015/21 820 881 
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Ivrige dansere gør, at

HARMONIKATRÆF 
rykker til

mere solide gulvbrædder

Tredive orkestre spiller i Mejrup Fritidscenter 
fredag-lørdag den 5.-6. oktober

De er vilde med at danse. Publikum til harmonikatræf kan slet ikke sidde stille. Og det kræver 
et robust gulv. Derfor rykker Vestjysk Træfforening nu ind i Mejrup Fritidscenter. Her holdes 
der harmonikatræf fredag-lørdag den 5.-6. oktober.
Vestjysk Træfforening har tidligere lejet sig ind i Holstebro og Vejrum. Nu er der i Mejrup 
Fritidscenter fundet et nyt hjemsted med perfekte forhold – også for det dansende publikum. 
Større scene, lysere lokale og bedre faciliteter.
Træffet vokser år for år. Denne gang kommer der 30 orkestre med samlet 200 musikere.
Vestjysk Træfforening kan blandt andre præsentere en ny harmonikaklub fra Harboøre. 
Musikerne kalder sig Vestkystens Harmonikaklub.
Publikum kan også møde spillemanden Kim Bernt 
Jensen fra Vejrum, der har taget ud med sin harmonika i 
mere end 25 år. Han har udgivet fl ere cd‘ere med hjælp 
fra blandt andre Per Kauczki fra gruppen Lis og Per.
Musikken begynder i Mejrup fredag midt på efter-
middagen og fortsætter til midnat. Lørdag spilles der op 
fra midt på formiddagen og resten af døgnet.
Orkestrene kommer fra blandt andet Skjern, Nykøbing Mors, Struer, Haderup, Skive, 
 Videbæk, Brande, Glyngøre, Thisted, Vinderup, Harboøre, Aulum, Odense, Vejle, Randers og 
Dronninglund.

Jensen fra Vejrum, der har taget ud med sin harmonika i 
mere end 25 år. Han har udgivet fl ere cd‘ere med hjælp 

middagen og fortsætter til midnat. Lørdag spilles der op 

Daglig Brugsen sponserer sild 

til de besøgende 

lørdag mellem 11.00-12.00
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Tvismølle jagt 2012 

Mejrup Jagtforening tilbyder medlemmerne gratis jagt på Holstebro 
Kommunes arealer ved Tvis Kloster Mølle (4 medlemmer pr. gang). 
Der er jagt på følgende dage: 

                             Søndag den. 14-10-12 
                             Lørdag den. 3-11-12 
                             Søndag den. 25-11-12 
                             Lørdag den. 15-12-12 
                             Søndag den. 6-1-13 

Jagterne afholdes sammen med Skave Jagtforening, der har 4 pladser, 
Strandjagtforeningen, der har 7 pladser og Jægerforbundet Holstebro, der har 
10 pladser. 

Mødested til jagterne er jagthytten på Tvis Møllevej kl. 09.30 præcis. Mødested til jagterne er jagthytten på Tvis Møllevej kl. 09.30 præcis. Mødested til jagterne er jagthytten på Tvis Mølleve

Tilmelding foregår efter ”Først til mølle princippet”. Tilmelding til én jagt ad 
gangen – og hvis man har deltaget på en jagt, sidder man over til næste jagt – 
med mindre der er plads. 
Der gives fortrinsret til nye jægere. 

Hver forening må afholde 2 andejagter i perioden 1/10 til 31/12. Jagterne skal 
foregå i de perioder, hvor foreningen har ansvaret for vildtfodringen. 
Krage/skadejagt kan i jagttiden udøves af den forening i uger, hvor foreningen 
fodrer og har tilsyn. 
Rævejagt fra kunstgrav på nysne kan arrangeres, hvor interesserede selv skal 
stille med hund. 
Al tilmelding til jagtkoordinator Karsten Pedersen på telefon 9742-6044. 

PS: Der er stadig ledige pladser på Fyns jagten.  Er du interesseret så 
ring til Klaus  tlf. 40441711 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Mejrup Jagtforening 
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Kirkekontor 
Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro.
Tlf. 97 42 35 13 
mejrup.sogn@km.dk

Sekretær Britta Sunesen.
Kontortid: Tirsdag kl. 10-13.
Onsdag til fredag tlf. 20 28 35 13.
Sekretær Bente H. Rasmussen. 
Kontortid: Torsdag kl. 10-13.

Sognepræst 
Marianne Nørsøller, 
Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro.
Tlf. 40 46 35 13 
marn@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst 
Marie Overlade Larsen
Rydevej 7, 7830 Vinderup. 
Tlf. 97 44 00 07 
maol@km.dk 
Mandag er fridag.

Graverkontor
Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro.
Tlf. 21 13 35 13 
mejrupkirke@mail.dk
Graver Anni H. Hansen. 
Medhjælper Anne Grethe Werner. 

Kirkemusiker
Britta Krarup Møller,
Skjoldet 14
7500 Holstebro.
Tlf. 51 94 14 81 / 98 12 73 20
brittakrarup@hotmail.com

Kirkesanger 
Vakant

Regnskabsfører Britta Sunesen, 
Mejrup Kirkevej 2,
7500 Holstebro. Tlf. 20 28 35 13.
blsu@km.dk

Kirkehuset
Mejrup Kirkevej 2, 
7500 Holstebro.
Husmor Anne Grethe Werner.
Tlf. 29 85 41 37 
Huset udlånes til kirkelige og kulturelle 
formål, ikke til private fester og minde-
sammenkomster.

MENIGHEDSRÅDET

Formand Thyge Thoustrup, 
Skovvikken 20. Tlf. 97 41 25 40 
thoustrup@post.tele.dk
Næstformand Birgitte Dalby, 
Kornblomsten 2. Tlf. 97 41 14 91
egon.birgitte@gmail.com
Kirkeværge Vagn Aa. Boesen, 
Baunevej 6. Tlf. 97 42 95 42 
vboesen@email.dk
Kontaktperson Birthe Pinnerup, 
Gammelbyvej 7. Tlf. 97 42 92 10 
gammelby@mail.dk 

Udvalgsmedlemmer:
Lis Lykkegård, Viborgvej 141. 
Tlf. 97 42 50 62 
lykkegaard.hattens@mail.dk
Karen Brogaard, Kongehøjen 16. 
Tlf. 97 42 54 24 
k.brogaard@vip.cybercity.dk
Grethe Nedergaard Enevoldsen,
Mejrup Skolevej 25.
Tlf. 97 42 42 27
gretho@mail.dk
Lillian Hejberg,
Provst Lønstrups Vej 38.
Tlf. 97 40 30 20
lillianhejberg@hotmail.com
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HVAD GØR MAN?
VED FØDSEL
Fødslen registreres automatisk. Er foræl-
drene ikke gift med hinanden, udfyldes 
en Omsorgs- & Ansvarserklæring for at 
fastslå faderskabet. Erklæringen afleveres 
eller sendes til kirkekontoret. Blanketten 
hentes på www.personregistrering.dk

VED NAVNGIVELSE
Barnet navngives senest 6 måneder 
efter fødslen enten ved dåb, ved 
anmeldelse til sekretæren/præsten 
eller på www.personregistrering.dk 

VED DÅB
Dåben aftales med sekretæren/præsten. 
Det er bedst med højst 2 dåb i samme 
gudstjeneste. Der skal være mellem 3 og 
5 faddere (dåbsvidner), som indføres i 
kirkebogen med korrekt navn og adresse. 
For at blive fortrolig med dåben i kirken 
forudsættes en samtale med præsten.
 
VED KONFIRMATION
For at blive konfirmeret skal man 
A. Være døbt før konfirmationen 
B.  Gå til konfirmandundervisning  

(7. klassetrin) 
C. Gå i kirke. 

Der holdes konfirmation i Mejrup Kirke 
i bededagsweekenden. 

2013: 26. – 28. april.
2014: 16. – 18. maj.
2015: 1. – 3. maj.
2016: 22. – 24. april.
2017: 12. – 14. maj.

VED VIELSE
Et medlem af folkekirken med tilknytning 
til Mejrup kan blive viet i kirken. Vielsen 
aftales med sekretæren/præsten. Tid-
ligst 4 måneder før vielsen anskaffes en 
prøvelsesattest fra borgmesterkontoret 
i bopælskommunen. Obs! Ris, fuglefrø 
m.m. frabedes på kirkens område.

 
VED SYGDOM OG DØDSFALD

Man kan altid kontakte præsten ved syg-
dom og andet, fx hjemmealtergang. 
Dødsfald anmeldes efter senest 2 hver-
dage til begravelsesmyndigheden, dvs. 
præst/kirkekontor i sognet, hvor afdøde 
havde bopæl. Anmeldelsen kan ske di-
rekte til præsten eller via en bedemand.

 
ATTESTER

Kirkelige attester fås på kirkekontoret. 

BLANKETTER
Blanketter kan fås på kirkekontoret 
eller hentes på Internettet.
Faderskab: Omsorgs- & Ansvarserklæ-
ring: www.km.dk – Borgerportal. 
Vedrørende navneændring betales gebyr 
480 kr. dog gratis ved vielse og for børn 
under 18 år, se www.personregistrering.
dk. 

 
KIRKEKONTORET

Mejrup Kirkevej 2 
7500 Holstebro.
Tlf. 97 42 35 13/20 28 35 13
mejrup.sogn@km.dk
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Vielse af personer 
af samme køn 
Eller: Lov nr. 106 
 
I adskillige år har 
menighedsråd spurgt 
ansøgere til præstestillinger 
om deres holdning til vielse af 
homofile. Det kan 
menighedsrådene roligt blive 
ved med, for der er frihed for 
præster i folkekirken til at 
nægte at foretage vielse af 
homofile og i øvrigt også af 
fraskilte. Ingen bliver tvunget 
til noget, der strider mod 
deres samvittighed og tro. Det 
er der en lang og fornem 
tradition for i Folkekirken.  
  
Min egen holdning er, at jeg 
hjertens gerne vier 
MENNESKER, der søger Guds 
hus for at indgå ægteskab. 
Jeg skeler hverken til alder, 
tidligere ægteskaber eller køn, 
så længe vi befinder os 
indenfor lovens rammer. Og 
siden den 15. juni i år er det 
blevet lovligt muligt, at 
personer af samme køn – 
bøsser og lesbiske – kan blive 
ægtefæller, viet, for den 
kirkelige myndighed, eller sagt 
på godt dansk: de kan blive 
gift i kirken. 
  

Der kan argumenteres for og 
imod, og det er der blevet i 
rigt omfang. Man har frygtet, 
at spørgsmålet om vielse af 
homofile ville komme til at 
skille vandene i den 
rummelige danske folkekirke, 
så en adskillelse af stat og 
kirke blev resultatet. 
  
Jeg håber ikke, det kommer 
så vidt, og minder i den 
forbindelse om, at man brugte 
de samme truende toner, da 
folkekirken for mere end 60 år 
siden blev beriget med 
muligheden for kvindelige 
præster. Også dengang blev 
bibelcitater, ikke mindst fra 
det gamle Testamente og 
Paulus-brevene, brugt til at 
kalde nybruddet ukristeligt og 
uforeneligt med Biblen. I dag 
er det de færreste, der kan 
tænke sig Folkekirken uden 
kvindelige præster. 
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Bibelcitaterne mod homofile er 
alle præget af den tid, de er 
skrevet i, og afspejler datidens 
holdninger. Jeg har ikke 
fantasi til at forestille mig, at 
Vorherre ville afvise et 
homofilt par, hvis han mødte 
dem i dag. Personligt er min 
største frygt at komme til at 
stå i vejen eller spærre for 
mennesker, der søger Gud. 
Jeg ser det som min opgave 
som præst at hjælpe 
mennesker på vej. Det er 
Gud, der er vores dommer. Og 
på den sidste dag vil jeg 
hellere dømmes for at have 
hjulpet for mange mennesker 
til Gud end det modsatte. 
  
 
 
 
 
I praksis kommer loven til at 
spille en forsvindende lille rolle 
i vores dagligdag. 
Statistikerne har regnet ud, at 
mens vi årligt foretager 13.-
15.000 vielser i Folkekirken, 
vil antallet af vielser af 
homofile forventeligt blive 
omkring 200. Det er så få, at 
flertallet af præster aldrig vil 
få en forespørgsel i deres 
embedstid. 
 
I mine øjne er lov nr. 106 om 
vielse af homofile en 

landvinding for folkekirken og 
for vores humanistiske 
samfund, der er 
grundlæggende og dybt 
præget af kristen 
næstekærlighed og lovprisning 
af skaberværkets 
mangfoldighed. 
  
Når to mennesker, vore 
kristne brødre og søstre, fatter 
en sådan kærlighed for 
hinanden, at de ønsker at 
indgå ægteskab for Guds 
alter, så kan det i mine øjne 
ikke være begrænsningerne i 
form af køn og manglende 
naturlig frugtbarhed, der er 
det væsentlige. Vi er alle Guds 
børn. Han har skabt os med 
det, vi hver især rummer, 
også vores seksualitet. Jeg 
tror, det er at begrænse Gud 
til noget meget småligt 
menneskeligt at ville 
bedømme, hvorvidt det er 
Ham velbehageligt, om to 
mænds eller to kvinders 
kærlighed og samliv har ret til 
at få prædikatet ”ægteskab” 
for Herrens alter.  
 
Derfor: til lykke til folkekirken, 
til lykke til Danmark og til 
lykke til os alle med den nye 
lov nr. 106. 
 

Marianne Nørsøller, 
præst.  
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SKET I  
MEJRUP KIRKE 
 

Døbte 
 
Julie Harriet Kamene Borg, 
Højdevej 19. 
 
Ida Aarslev Glanz,  
Vester Kirkebakke 15. 
 
Arwen Korsgaard Stokvad, 
Vanddråben 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Mads Sigh, Havfruen 17. 
 
Malucca My Uldahl Fleng 
Lundager, Bannestrupvej 5. 
 
Ciano Risum Mathiasen,  
Birk 13. 
 
Mikkel Jasper Kjærgaard, 
Hodsagervej 22. 
 
Viede 
 
Laura Hauge Hedegaard og 
Henrik Traberg Hedegaard, 
Kalsgårdvej 2. 

 
Anita Holst Stensgård og  
Lasse Holst Plougmann, 
Kværnen 30. 
 
Susanne og Torben Maigaard 
Jakobsen, Snedronningen 5.  
 
Majbritt Sigh Smed og Martin 
Nørgård Nielsen,  
Viborgvej 133. 
 
Lone Rigstrup Nielsen og Claus 
Nielsen, Ravperlen 2. 
 
Louise og Daniel Kvistgaard 
Christensen, Flintøksen 25. 
 
Døde 
 
Hans Kristian Jensen, 
Elkjærvej 91. 
 
Knud Erik Hedegaard, 
Mellemtoft. 
 
Jens Jørgen Holmgaard, 
Flintøksen 66. 
 
 
 
 
 

DEADLINE 
 

på kirkesiderne er 
d. 15. oktober 

hos sp. Marianne Nørsøller. 
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KIRKEHUSMØDE 

 

tirsdag d. 2. oktober 
kl. 14.00 - 16.15 

 
Fhv. forstander på Hadsten 
Højskole, Ole Brunsbjerg, for-
tæller om Grundtvig, kærlig-
heden og hans tre koner. 
 
 
 
 
 
 
Anna og Ella serverer kaffe og 
brød á 20 kr. Enhver er vel-
kommen til en hyggelig efter-
middag. 
 
Næste møde er tirsdag  
d. 6. november, hvor sogne-
præst i Lemvig, Birgitte Krøy-
er, vil fornøje med sine fortæl-
linger: Slip livet løs!  
 
Med venlig hilsen udvalget 
vedr. kirkehusmøder 
 
Grethe Nedergaard  
Lis Olesen  
Kirsten Fogt 
Villy Kirkeby 
Marianne Nørsøller 
 

 
 
 
 

INDRE 
MISSION 

 
Onsdag d. 3. okt. kl. 19.30  
Oktobermøde i Nørrelandskir-
ken. 
 
Torsdag d. 4. okt. kl. 19.30 
Oktobermøde i Nr. Felding 
Missionshus. 
 
Søndag d. 14. okt. kl. 14.30 
Søndagsmøde i Haderup. 
Taler: John Poulsen, Hinnerup. 
 
Tirsdag d. 30. okt. kl.19.30 
Bibelkreds i Kirkehuset. 
 
 
 
 
 
 
 

PLEJEHJEMMET 
MELLEMTOFT 

 
 

Gudstjeneste afholdes 
i Fælleshuset 

tirsdag kl. 14.30 
 

9. oktober 
23. oktober 
6. november 

 

Enhver er velkommen. 
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Børneklub i Mejrup 

 
For alle 5-9årige, som har lyst 
til at hygge sig, få saft og ka-
ge, høre bibelhistorie, lege og 
meget mere. 
 

 
 

 
Vi mødes næste gang 

fredag 
d. 12. og 26. oktober 

kl. 15.30 - 17.00 
i Kirkehuset. 

Herefter fredag i ulige uger. 
 

  
Kontaktpersoner:  
Marianne og Michael Bach  
tlf. 97 40 33 08 
  
Klubben er 
tilknyttet  
 
 

 
 
 

 
 

 
gudstjeneste 
Mejrup kirke 

 
 
 
 

 
 

søndag d. 28. oktober 
kl. 10.30 

 
Anderledes gudstjeneste 
for hele familien, hvor 
alt kan ske. 
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Musikalske aktiviteter: 
 
Spirekor (2. og 3. kl.) 
Tirsdag kl.12.45-13.35 
i Kirkehuset. 
 
Kirkekor (fra 4. kl.) 
Onsdag kl. 14.20-15.50 
i Kirkehuset. 
 
Babysalmesang starter  
d. 4. oktober. Det er  
torsdag kl. 10.15 i kirken  
med efterfølgende  
kaffe/te i Kirkehuset.  
Sidste gang i efteråret  
er d. 29. november. 
Tilmelding på  
mobil 5194 1481 eller  
brittakrarup@hotmail.com   
 
Sangaften i Kirkehuset 
onsdag d. 31. oktober 
kl. 19-21. I pausen nydes  
medbragt kaffe… 
 
Musikalske hilsner fra  
Britta, kirkemusiker 
 
 

Sangaften 
- for alle sanglystne! 

 
Onsdag d. 31. oktober 

Onsdag d. 14. november 
Mandag d. 3. december  

kl. 19-21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til en hyggelig 
aften i Kirkehuset. 

 
Vi synger sange og salmer, 

både nyt og gammelt. 
 

Midtvejs er der kaffepause, 
hvor vi nyder medbragt kaffe. 

 
Musikalske hilsner 

fra Britta, 
mobil 5194 1481 

 

INDSAMLINGER 
I oktober og november samles 
der ind til kirkens børne- og 
ungdomsarbejde.  
Alt hvad der lægges i kirkens 
indsamlingsbøsse går  
ubeskåret til  
KFUM og KFUK. 
Tak for bidragene. 
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OFFENTLIGT 
MENIGHEDSRÅDS 

MØDE 
 
 
 

tirsdag d. 23. oktober 
 kl. 17.00-20.00 

 i Kirkehuset 
 

Dagsorden og beslutnings-
referat ligger til gennem-
syn i kirkens våbenhus i 
hvidt ringbind samt på kir-
kens hjemmeside 

www.mejrupkirke 
 

GRAVSTEDER 
 

 
 
 
 
Pårørende opfordres til at gøre 
deres gravsteder klar til gran-
dækning. Det gøres ved at 
fjerne sommerblomster o.a. 
  
Julepyntning af gravene påbe-
gyndes midt i oktober. 
  
På forhånd tak for hjælpen. 
 

Med venlig hilsen 
graverne. 

ALLEHELGEN 
 
Den første søndag i no-
vember fejrer vi Alle  
Helgens Dag. Det er i år  
 

den 4. november 
 
Der holdes gudstjeneste i  
 

Mejrup kirke kl. 10.30 
 
Det er en gammel skik, at 
vi den dag mindes vore af-
døde. Det gør vi ved at 
nævne navnene på dem, 
der er døde i sognet siden 
sidste Alle Helgens Søndag 
og tænde levende lys i kir-
ken.  
 

 
Så vær hos os i sorgen, 
og lad det under ske, 
at vi din påskemorgen 
må gennem skyen se. 
 
Da takker vi for livet, 
vor Fader, og vi tror, 
de døde du har givet 
en fremtid i dit ord. 
 
K.L. Aastrup 1965 
Salmebogen nr. 549 
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GUDSTJENESTER I MEJRUP KIRKE

KIRKETAXA til Mejrup kirke tlf. 70 22 30 40

Søndag d. 7. oktober  18. søndag efter trinitatis 
10.30 Marie Overlade Larsen Joh. 15,1: Jesus er vintræet 

Søndag d. 14. oktober 19. søndag efter trinitatis 
10.30 Marianne Nørsøller  Joh. 1,35: Disciplene kaldes

Søndag d. 21. oktober  20. søndag efter trinitatis 
9.00 Marianne Nørsøller  Mt. 21,28: Vingårdsejeren 

Søndag d. 28. oktober  21. søndag efter trinitatis  
10.30 Marianne Nørsøller Lk. 13,1: Tårnet i Siloa  
Børn-Unge-Sogn-Kirke 

Søndag d. 4. november  Alle Helgens Dag  
10.30 Marie Overlade Larsen Mt. 5,13: I er salt og lys  

Søndag d. 11. november 23. søndag efter trinitatis  
10.30 Marianne Nørsøller  Mk. 12,38: Den fattige enke  

Søndag d. 18. november  24. søndag efter trinitatis  
9.00 Asger Petersen Joh. 5,17: Faderen og Sønnen  

Søndag d. 25. november  Sidste søndag i kirkeåret  
10.30 Asger Petersen Mt. 11,25: Træthed og tunge byrder

Søndag d. 2. december  1. søndag i advent  
10.30 Marie Overlade Larsen Mt. 21,1: Indtoget i Jerusalem 

Søndag d. 9. december  2. søndag i advent 
9.00 Asger Petersen Lk. 21,25: Menneskesønnen 

Onsdag d. 12. december  Børnegudstjeneste 
17.00 Marianne Nørsøller 
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60 14 47 00 under linden 1, 7500 holstebro

Gratis prøvebehandling  
Ved hjælp af min træningssimulator kan jeg 
på min klinik tilbyde dig hjælp med bla.:
 
• Figur trimning gennem muskeltræning
• Lindring af muskelspændinger
• Muskel genoptræning
• Smertelindrende behandling

Pris pr. behandling: 187,50 kr/stk

Ring og hør nærmere:
karina stobberup, terapeut
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NY SQUASH-sæson 
starter d. 1. oktober!

Den 1. oktober starter en ny squash sæson!

 Hvis du har lyst til at spille squash på banen i den nye hal er priserne:
 

1. oktober til 31. marts kr 800,-
 Eller spar 200,- ved at købe 1 år til kr 1300,-

 
HUSK, at man med sit medlemskab kan spille så ofte man vil!

 
Hvis du ønsker at være medlem, skriver du en mail til 

Allan Sørensen på squash@komfort.dk med:
Navn

 Telefonnr.
Email-adresse

 
 Hvis du er under 18 år skal du også skrive din alder.

  
Så sender vi hurtigst muligt et kontonr. til dig og når vi kan se betalingen 

sender vi også et login og en kode til bookingsiden, 
hvorfra du kan se, hvornår banen er ledig og selv booke tider.

  
Hvis du spiller sjældent eller hvis du lige vil prøve et par gange, før du køber medlemskab 

kan du kontakte Mejrup Hallerne på tlf. 9741 0920. 
 

Se i øvrigt www.mgu.dk under badminton/squash

  
Med venlig hilsen

 Badminton/Squash
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                 El-installationer i Landbrug. 

 El-installationer i Industri. 

  El-installationer i Bolig m.m. 

  El-arbejde med Garanti. 

  El-arbejde med god Service.       
      
  
 
 
 
 

        
 Aut. El-installatør                       Bil  20428070       

Viborgvej 149 7500 Holstebro    Mejrupskaveel@mail.dk 
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 Jeg står for en seriøs og
effektiv undervisning.

Derfor har mine elever en 
meget høj beståelsesprocent. 

Og priserne er blandt  
de bedste, du kan finde!

         Martin Kallesøe, kørelærer 

kallesøe-køreskole.dk

9.500
KUN KR.

FOR HELE DEN LOVPLIGTIGE PAKKE*

            KØRESKOLE I MEJRUP

* Priseksempel på kørekort 
til almindelig bil, kategori B

Elkjærvej 50  I  Mejrup  I  7500 Holstebro
Mobil 21 93 88 27  I  www.kallesøe-køreskole.dk

Almindelig bil - Kategori B
Trailerkørekort - Kategori B/E
Lastbil eller bus - Kategori C/D
Taxakørekort
Generhvervelse

Ring til køreskolen på 
21 93 88 27 eller besøg
kallesøe-køreskole.dk
for holdstart og meget
mere!

            KØRESKOLE I MEJRUP            KØRESKOLE I MEJRUPNY
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Hermed svar på fremsendte spørgsmål 
vedr. bassinet syd for Ravperlen

Vestforsyning er af Holstebro Kommune blevet 
pålagt at etablere et regnvandsbassin på regn-
vandsudløbet fra Mejrup by. (Udløbet opsamler 
regnvand fra hele Mejrup undtagen byggemod-
ningen øst for Storåvej).

Bassinet etableres dels for at reducere den 
hydrauliske belastning ved udløbet til Storå dels 
for at tilbageholde nogle af de stoffer, der er i 
vandet.

Bassinet bliver etableret syd for Ravperlen, da 
det er der vores regnvandsledning løber ud i 
Storå.

Anlægget består af to bassiner. Det lille bassin 
fungerer som sandfang.

Der kommer til at stå vand i begge bassiner. 
Der skal stå vand i bassinerne, da det hjælper 
med at nedsætte vandhastigheden, så vi kan 
få bundfældet og tilbageholdt, det stof, der 
ledes med vandet. Desuden sikrer vandfasen, 
at der sker en omsætning af det tilbageholdte 
materiale. Det er således et krav fra Holstebro 
Kommune, at bassinerne har et permanent 
vandspejl.

Af sikkerhedsmæssige årsager bliver bassinet 
udformet med et fl adt skråningsanlæg på 1:5, 
hvorfor der ikke vil blive opsat hegn omkring 

Borgerforeningen 
i Mejrup har bedt om en 
redegørelse for 

VANDRESERVOIR 
og har fået denne rede-
gørelse

Fo
to

: T
om

m
y 

Ba
y
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bassinet Det er muligt, at kommunen sætter fåre-
hegn op ligesom det er tilfældet i dag.

Det er tænkt, at anlægget skal fremstå som et rekreativt område, når anlægsarbejdet 
er færdigt

På grund af den store vandtilførsel skal bassinet være temmelig stort. Dette medfører 
selvfølgelig, at der skal køres meget jord væk fra området.

Vi har gjort meget for, at det skulle foregå så lempeligt som muligt. Vi har etableret 
en kørevej ind over det nye byggemodningsområde, således at vi ikke skulle køre på 
Ravperlen. Vi har vandet marken for at reducere støvgener for naboerne.

Det kan ikke undgås, at der vil være noget jord på vejene i løbet af dagen, mens arbej-
det pågår. Vi fejer vejene, hver aften til fyraften efter aftale med Holstebro Kommunes 
Park- og vejafdeling. Når arbejdet er helt færdigt, vil vejene selvfølgelig blive grundigt 
rengjorte.

Entreprenøren har oplyst, at meget tung kørsel er stærkt reduceret de næste tre uger. 
Han har ligeledes oplyst, at de ikke normalt starter kl. 4.45 om morgenen. Han vil dog 
ikke udelukke, at der er blevet kørt en maskine derud tidligt om morgenen en enkelt 
gang.

Vi forventer, at arbejdet er helt afsluttet med udgangen af oktober.

Bassinanlægget har været sendt ud i nabohøring inden påbegyndelse.

Grundejerforeningen Mejrup Syd har fremsendt høringssvar. De indsigelser, der frem-
kom i høringssvaret er blevet indarbejdet i projektet.

Grundejerforeningen Mejrup Syd er også blevet orienteret om tidspunkt for projekt-
start m.m.

Foto: Tommy Bay
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 H O L S T E B R O 

Hostrupsvej 4 

7500 Holstebro 

T 9610 6161 

 S T R U E R 

Torvegade 2 

7600 Struer
T 9684 2000

 U L F B O R G 

Harbogade 51

6990 Ulfborg

T 9749 1366

www.kroyerpedersen.dk

 
Medlem af 
RevisorGruppen Danmark

regnskab
skat

revision
rådgivning

S T A T S A U T .  R E V I S O R E R
fra venstre

Tage Hjortkjær

Bent Rønnest

Hans Madsen
Uffe Larsen

Søren Knudsen

Klaus Tarpgaard Kristensen

Kent Godiksen Holmgaard
Henrik Holm

Jan Noer Sahl









Salg af træpiller, træ  og brikeer  

Tlf. 21931210  

Thomas Brødbæk  

Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro 

www.tb-biobrændsel.dk 

Støt 
vore annoncører 
– de støtter os
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Har åbent når andre har lukket 
Og kan lbyde: 

Fysiurgisk massage 
Ansigts- og hovedbundsmassage samt Hotstone 

Tlf. 5130 6062 
Www.fysiurgiskmassage.com 

Dorte Grodt Asmussen 
Østerled 1, Mejrup Kirkeby 

PORTRÆT, BØRN, BRYLLUP

Elkjærvej 5, Mejrup
Tlf. 30 35 77 46

www.berggreenfoto.dk

Berggreen Foto











Lægårds Farve Hus
              -kvalitet, erfaring og inspiration

9741 3924 - 4091 3924 - Bülowsvej 13 - Holstebro - www.laegaards-farve-hus.dk
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Støt vore annoncører 
– de støtter os

Lys Healing
v/ Inge Marie Busk Nielsen
Kobberupvej 99, Mejrup
7500 Holstebro

Tlf. 97 42 63 84
www.imbn.dk · mail: healer@imbn.dk

Lys Healing
energi for krop, sind og sjæl
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Mejrup 
Husholdningsforening

Besøg hos HOLSTEBRO AUKTIONER
Stationsvej 76, 7500  Holstebro

Mandag den 22. oktober 2012 kl. 19.00
Vi besøger Holstebro Auktioner hvor Hans Jørgen Eriksen

vil fortælle om auktionshuset.

Der vil være mulighed for at få et par ting vurderet,
(desværre kan alle ikke nås)

Som sædvanlig skal vi også have vores kaffe.

Pris for medlemmer 75,- kr.
for ikke medlemmer 90,- kr.

Der er fælles kørsel, for de der ønsker,
fra Mejrup Sognegård kl. 18.30

Tilmelding til Lilian Jørgensen, tlf. 5153 1749
Senest den 15. oktober 

MHF
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Sportmaster Holstebro 

støtter SPORTEN 

i Mejrup
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v. Jørgen Kjeldsen
Tlf. 51 21 33 09 . www.kjeldsens-koreskole.dk

Kjeldsen’s Køreskole

Teoriundervisning i TDC-hallerne i Mejrup

Hele undervisningsforløbet
varetages af kørelærer Jørgen Kjeldsen

Der er rift om pladserne – ring til Jørgen på 51 21 33 09

Kjeldsens Køreskole er sponsor for Mejrup Fodbold og Ønskefonden

Opstart af nye hold:
10. oktober 2012 kl. 17.30

13. november 2012 kl. 17.30
9. januar 2013 kl. 17.30
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag       LUKKE T
Tirsdag     9 .00-17.00
Onsdag    9 .00-17.00
Torsdag  12.00-20.00
Fredag     9 .00-17.00
Lørdag     9 .00-12.00

TLF:97701000
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STYRKETRÆNING – MÆND 
 
Opstart: Mandag d.1.oktober 2012 
Hvornår: Hver mandag 
Tid: 19.00 – 20.15 
Hvor: Mejrup Hallen 
 
Så er det op af sofaen og ned i hallen for at få ”lidt” motion. 
Vi starter med opvarmning til musik. 
Derefter laver vi styrketræning, hvorefter vi slutter af med 
gulv-hockey. 
Alt foregår i en hyggelig og fornøjelig atmosfære. 
 

Knud Nielsen 
Kobberupvej 99 

Tlf.: 97426384 / 22207704 
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HØJ KVALITET - HØJ SERVICE

v. John Kristensen
Elkjærvej 50, Mejrup . 7500 Holstebro
Tlf. 40 19 10 76 . info@johns-autopleje.dk
www.johns-autopleje.dk

HØJ KVALITET - HØJ SERVICE

John’s Autopleje

Støt vore annoncører – de støtter os

 . info@johns-autopleje.dk

NYHED!

Dårlig lugt fjernes effektivt
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Mejrup 
Fodbold

Mejrup 
Fodbold

Mejrup Fodbold inviterer til 

SERIE 1 KAMPE 
på Eurocon Arena

Idrætsefterskolen Lægården gæster 

stadion i halvlegen, hvor de vil 

underholde med gymnastikopvisning.

Lørdag 6. okt. 2012 kl. 16.00 Mejrup GU-Koldby/Hørdum IF

Lørdag 20. okt. 2012 kl. 15.00 Mejrup GU-Nykøbing Mors IF

Lørdag 27. okt. 2012 kl. 14.00 Mejrup GU-Holstebro B

Mejrup Fodbold – en klub med visioner og ambitioner
 www.mejrup-fodbold.dkMejrup

GRATIS 
Slagtergriller m. brød 

til de 10 første betalende tilskuere

KAMPENE SPILLES PÅ EUROCON ARENA, ELKJÆRVEJ 26, MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO

o B
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HOVED-SPONSORER

Munk &Co Holstebros største udvalg i bland-selv-slik

HOVED-SPONSORER

o Hols

GULD-PARTNERE

SØLV-PARTNERE

Nyholmvej 19, 7500 Holstebro, Tlf.: 96 85 85 85vej 19, 7500 Holstebro, Tlf.: 96 85Nyholmv
TJ BYGJ BYGJJJ BYJ BYGGGGGGGGGGGGGGGG

SLAGTERBERTELSEN

Kaj Poulsen
Aut. kloakmester
Tlf. 40 17 33 16

Malerfi rmaet
Hougaard og Nielsen AGCO CENTER

Viborgvej 79 - 7500 Holstebro - Tlf. 9742 0966l BØNDERGAARD VVS a
s

Kjeldsen’s Køreskole
Mejrup - Holstebro

ole

ULD-PARTNERGU

55 85 8585

RE

TTJTTJTTJTTJJTTJ

ØLV-PARTNEREE

K
ØSØ

John’s Autopleje
HØJ KVALITET - HØJ SERVICE

VISION – den mest attraktive fodboldklub i Holstebro Kommune

Mejrup Fodbold – SPONSORER

Mejrup

Vestergades 
Slagtererr

b i Holst

Borbjerg
Sparekasse

VeV tstergadde
Sl t

eees s

enn
er

Slagte

Nordvestjysk
Galvanisering A/S

raktive fodboldklubraktive ldklub

MISTER »O«

SLAGTERBERTELSELSE
R
EE

Bent Lund 
& Søn ApS

Aut. VVS-Installatør 
og blikkenslager

Aut. kloakmeste
Tlf.Tlf. 4040 17 317 33 13 1

erer
1616

R
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tebro Kommunetebro K

erg
asse

Malerfi rmaet

Co stebros største udvalg i bland-selv-slikHols
TØJ-PARTNER SUPER-PARTNER ARENA-PARTNER

t

PORTRÆT, BØRN, BRYLLUP
www.berggreenfoto.dk

Berggreen Foto

err

ysk
ing A/S Mejrup

& Søn ApS
Aut. VVS-Installatør

og blikkenslager

& S

Hougaard og Nielll NDERGAARD VVVSVS a
s

M

llseenn BØN

Tømrer- og Snedkerfi rmaet

BRONZE-PARTNERE

BorbjeOO« erg

Scan-Plast A/S

JJohJJoh
ERE

HØJ K
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NIELS KJELDSENS VEJ 25 .  7500 HOLSTEBRO
TLF.  9740 2233 .  WWW.JOHANSEN-GRAFISK.DK

TOMMY BAY er så sød til at 
lave nogle gode foto‘s om-
kring Mejrup – men mangler 
lidt IDEER TIL FOTOS – så 
lad os høre fra dig, hvis du 
har et godt emne.

Vi vil gerne have fotos fra 
andre i Mejrup, hvis du 
har et godt billede.

Foto: Charlotte


