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FRISK DIT BADEVÆRELSE OP 
 

Hans Grohe Ecostat brusetermostat 925,- kr. incl. moms 
Håndvask batteri Focus 70 892,- kr. incl. moms 

 

  
 
 

TROLDE BUTIKKEN  
Sdr. Feldingvej 23A, Troldhede 
6920 Videbæk www.stakrogesmede.dK tlf. 97 19 40 83 
 

                                  
  

 
 



                                      Troldhede Hallens Cafeteria

                                       v/ Tove Kølbæk

                                      Idrætsallè 1,  6920 Videbæk

                                          

   Troldhede Hallens Cafeteria

            v / Tove Kølbæk

Idræts alle 1,

Troldhede 6920 Videbæk                                          
Vi tilbyder både små og store 

selskaber

Ring og få en aftale på

      telefon 97 19 42 66
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Troldhede Hallens Cafeteria

v/ Tove Kølbæk

1,  6920 Videbæk



 
 
 
 

 
 
Troldhede Kultur- og Idrætscenter 

 
Siden sidste nr. af Troldeungen, har der været afholdt 
generalforsamling i hallens bestyrelse. 
  
konstitueringen af den nye bestyrelse er: 
 
Formand: John Kousgaard Mikkelsen, 6179 4395 
Næstformand: Ulrik Vendelbo-Korskjær, 2170 4437 
Kassere: Jonna Christensen, 3013 4523 
Bestyrelsesmedlem: Leo Christensen 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Nørgaard Jensen 
 
Der er stadig plads til mere udlejning af hallens faciliteter. 
Vores nyrenoverede lokale i kælderen, kan bruges til mange 
forskellige ting. TGIF’s ungdomsklub bruger den flittigt 2 
gange i ugen. Hvis du har en god ide til at bruge lokalet, så 
kom i hallen og få en snak med Tove. 

/Bestyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

                                 

Skolen, maj 2019.
En lille opdatering fra skolen J
Skoleåret er igen ved at være tæt på sin afslutning – kun en 
måned tilbage. Det kommer bag på os hvert år J
Det betyder sædvanen tro travlhed og rigtigt mange 
aktiviteter.
I begyndelsen af marts havde 6. klasse indbudt hele skolens 
elever til at hygge til MGP-aften sammen.
Det blev en stor succes med discolys, ”drinks” og slik og 
andet guf – et dejligt initiativ.
Få dage senere havde skolebestyrelsen arrangeret skolefest 
og dette arrangement havde osse stor opbakning J
Der var arrangeret underholdning for alle samt boder med 
kage, slik, is og chips og meget meget andet. Vi nød alle 
aftenen meget. 
I slutningen af marts var hele mellemtrinnet på en 
oplevelsestur til Dejbjerg Jernalder på en af vore fredage 
med udafhuset-aktiviteter.
Efter påskeferien stod årets tværsuger for døren og vi fik på 
7 dage ved koncentreret og meget engageret fælles hjælp –
ikke mindst fra eleverne - ført komedien ”Hvabeharbar og 
de 40 døve røvere” til succes –og mange gæster 
overværede generalprøven om formiddagen og 
gallaforestillingen om aftenen.
Vore skønne elever leverede en pragtpræstation –
skuespillet, sceneshowet, kulisser og kostumer var så helt 
igennem velgennemført og imponerende flot.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I begyndelsen af maj havde vi årets tilbagevendende 4-
skolers dag – dagen, som 3., 4., 5. og 6, klasses elever 
tilbringer med de samme klassetrin fra Videbæk, Vorgod-
Barde og Fjelstervang Skoler. 
 
I år var det 5. klassernes tur til at være hos os, og de 
øvrige klassetrin var ude af huset. 
6. klasserne tilbragte dagen med de kommende 
klassekammerater på Videbæk Skole. 
Vores 6. klasse med 3 fra personalet ankom til Berlin den 
20. maj og der tilbragte de hele ugen. 
Eleverne havde længe set frem til turen og har gjort en stor 
indsats for sammen at samle penge ved mange forskellige 
aktiviteter for at gøre turen til Berlin så billig som mulig. 
Den 28. til 29. maj var det vore øvrige elevers tur til at 
komme af sted på lejr. 
Indskolingen drog til Hemmet og 3., 4. og 5. klasse tager til 
Thyborøn. Her vil hyggen og samværet være i højsædet. 
Lige før sommerferien havde vi osse spændende ture i 
kalenderen, så var rigtigt spændende – lige til og med 
sidste skoledag. 
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TILFØJELSE AUGUST 2019: 
Helt speciel var vores netop overståede første skoledag for 
vore nye skønne elever i børnehaveklassen. 
Vi havde en dejlig dag med flaghejsning, morgensang og 
morgenkaffe sammen med forældrene og de sidste 2 timer 
var eleverne før første gang i klassen helt selv. 
Naturligvis er der mange spørgsmål denne dag – det er jo 
en helt ny verden, der venter J 
Billeder fra dagen vil blive lagt på vores Facebookside. 
                     
 
 
På det administrative område har vi 
travlt med at lære alt omkring AULA – 
SkoleIntras efterfølger – som skal 
være klar til at ”gå i luften” med efter 
næste efterårsferie.  
Vi klør på med krum hals og er 
spændte på at komme i gang med det helt nye system og få 
hverdagen til at fungere med det. 
På kontoret har vi ændret vore 
træffetider. 
Telefontiden er fremover: mandage, 
onsdage og fredage fra kl. 10:30 til 12:00 
– som hovedregel. Dog kan der let være 
ændringer, da vi ofte er ude af huset til 
møder og kurser og andet. 
Vi kan dog altid træffes på mail: 
b.thomsen@rksk.dk og mads.degnbol@rksk.dk. 
Med denne hilsen vil vi alle ønske jer alle en pragtfuld 
sommer og håber, at sommerferien gav jer masser af 
skønne oplevelser. 
Mange solskinshilsner fra os alle    
 



 
 
 
 

    
 
                          Seniorklubben 
 
Torsdag den 12. september kl. 14.00 
Underholdning ved Videbæk Harmonikaklub.  
Alle er velkomne. 
 
Torsdag den 10. oktober kl. 13 – 17 
Løvfaldstur med Torben Nørregaard. 
Pris: 150,00 kr. inklusive kaffen. 
Mødested ved Ældrecentret kl. 13. 
Tilmelding til Tove Hansen tlf. 2343 1843   
senest den 4. oktober 2019. 
Alle er velkomne. 
 
Torsdag den 31. oktober kl. 14,00 
Generalforsamling.  
Banko og amerikansk lotteri.  
Klubben er vært ved kaffen.  
 
Torsdag den 28. november kl. 14,00  
Advents- og julehygge ved 
Klaus Møberg, Assing. 
Alle er velkomne.       
 
 
 
   



            
Troldhede Kirke
Kirkegårdsvandring og menighedsmøde
Tirsdag den 17. september kl. 18.15  inviterer 
udvalget for minihøjskolen og meninghedsrådet til en 
kirkegårdsvandring hvor graveren vil fortælle om, 
hvorfor kirkegården i disse år bliver ændret og omlagt 
til andre former for gravsteder.
Efterfølgende er der menighedsmøde og kaffe m.m. i 
kirkens bygninger, og menighedsrådet vil fortælle om 
aktiviteterne.
Alle er velkomme.

Med venlig hilsen
Udvalget og menighedsrådet.     

Istandsættelse
Montering
Renovering
Nybyg

Tømmerarbejde efter 
Tilbud eller fast pris.
V/ Jan Carlsen tlf: 29660304



Troldhede og omegns Borgerforening
Program for resten af 2019

14. september:
Kræmmer- og veterantræf overfor hallen.
Der er endnu plads til kræmmere, så kom frisk. Se opslag 
andetsteds i bladet

4. november:
Banko kl. 19.00 i hallen.
Fine præmier og pausebanko. Der kan som sædvanlig købes 
lidt godt til ganen i Troldecafeen. Kom og få en hyggelig aften.



Program for resten af 2019

1. december:
Julemarked: Vi mødes i kirken kl.10 til gudstjeneste. 
Tamburkorpset spiller. Efter gudstjenesten går vi hen på torvet, 
hvor juletræet tændes.

Derefter går vi hen til hallen kl.11, hvor vi danser om juletræet, 
børnene får godteposer og julemarkedet med spændende boder 
venter med masser af juleting og sager.

Troldhede og omegns Borgerforening



Troldhede og omegns Borgerforening

Godt nyt:
Vi har søgt og fået bevilget penge fra Ildsjælepuljen til indkøb 
af haveredskaber, havetraktor m.v., som blandt andre ”Den 
grønne Bande” kan låne. Vi byder enhver hjælpende hånd 
velkommen, så vi kan holde vores by ren og pæn.

                



Troldhede og omegns Borgerforening
Troldhede Vagtværn på Facebook!

Denne gruppe er blevet oprettet som platform for deling af 
info, hvis der skulle være optræk til f.eks. uro, tyveri, hærværk 
og lign. i byen. 
Meld dig endelig ind i gruppen, del, like og vær aktiv, så vi 
kommer banditterne i forkøbet.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi glæder os til at se dig/jer 
Venlig hilsen Troldhede Borgerforening 

Kræmmer -og veterantræf i Troldhede 
Lørdag d.14. sept. Fra kl. 10 - 15 

Idrætsallé over for hallen 

Gratis stadeplads for alle kræmmere

 
Kontakt Annette på tlf. 26256143 eller 

Mona på tlf. 25610665 
 
 Veteranbiler af enhver slags er velkomne 

 

Mad og drikke kan 
købes 
Hygge, leg og aktiviteter

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
September. 
Ti. d. 3. Fødselsdagsmøde  

v. pens. missionær Simon Overgård Pedersen, 
Holstebro. 

Ti. d. 10. Bibelkredse. 
Fr. d. 20. Kl. 18.00 Fællesspisning og Høstfest  
 v. Pensioneret sogne- og sygehuspræst, forfatter 
 Preben Kok Vejle. (Se omtale på troldhede.nu) 
Ti. d. 24. Bibelkredse. 
 
Oktober. 
Ti. d. 1. Kl. 19.00. Oktobermøde med gudstjeneste i 
Skjern kirke.  v. sognepræst Poul Nyborg, Dejbjerg. 
To. d. 3. Oktobermøde i Fjelstervang missionshus.  
 v. lærer Simon Hauge Lindbjerg, Århus. 
Ti. d. 8. Bibelkredse. 
Ti. d. 15. Undervisningsaften.  
  ”Verdens vigtigste boksekamp” v. Sprint. 
Ti. d. 22. Kl. 18.00 Spisning og generalforsamling i 

missionshuset. 
29. okt. - 1. nov. Halmøder i Ringkøbing Skjern Kulturcenter, 

Skjern. 
  Se omtale i dagspressen. 



 
 
 
 

 
 
 
November. 
Ti. d. 5. Soldatervennefest ”sangaften”. 
 v. Anne og Allan Schrøder, Karup. 
Ti. d. 12. Bibelkredse 
Ti. d. 19. Alle Hjem. Besøg fra Blå Kors. 
 v. Den Blå Mølle i Kibæk. Yvonne Iversen, 
Ti. d. 26. Bibelkredse 
 
December. 
Ti. d. 3. Adventsmøde. 
 v. pensioneret lærer Kurt Nielsen, Holstebro.  
Ti. d. 10. Julehygge. 
Fr. d. 13. Kl. 17.00, Spire/Turbo julefest. 
 Nærmere program senere. 
Ti. d. 29. Kl. 14.30. Julefest. (5 juledag)  
 v. missionær Heri Elttør, Aulum.       
        
Hvor ikke andet er anført begynder møderne kl. 19.30 

 
Troldhede missionshus: Kirkegade 14, Troldhede 
 
Formand: Marius Christensen 24 93 85 29 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Aktivitets kalender 

04-09 Skole Lær dansk          Velkomstgruppen 
 
08-09 Kulsøen Svampedag              Velkomstgruppen
  
12-09 Hal 14.00 Underholdning                Seniorklubben 
 
14-09  10.00 Marked                       Borgerforeningen 
 
17-09 Kirken 18.15 Kirkegårdsvandring og orientering af    
  Menighedsrådet. 
 
10-10 13.00 Løvfaldstur                 Seniorklubben 
 
31-10 14.00 Generalforsamling         Seniorklubben 
 
04-11Hal 19.00  Banko                        Borgerforeningen 
 
15-11 17-21  Åben By Night           Velkomsgruppen 
 
28-11 Hal 14.00 Adventshygge                 Seniorklubben 
 
01-12 Kirke 10.00 Advents gudstjeneste    Menighedsrådet 
 
01-12 Hal 11.00 Julehygge                   Borgerforeningen 
 
 
Troldungen udgives af følgende: Troldhede Borgerforening, Troldhede Missionshus, 
Troldhede Børnehus, Nr.Vium –Troldhede Skole, Kultur og Idrætscenteret, Seniorklubben. 
 
Opsætning og omdeling: Rita Jensen 
 
 



 
 
 
 

 
VELKOMSTGRUPPEN TROLDHEDE 

 
Lær dansk  

 Opstart d.4/9 Nr. Vium Troldhede skole 
 

  
 Svampe dag d.8.september 13-16 

 
Marianne Guider os rundt om Kulsøen for at finde alle de 
spiselige svampe. Efter turen, er der smags prøve på vores 

gode svampesuppe. Vi får en snak om svampene. Kom 
frisk.  

 
 

 Troldhede by Night D. 15/11 kl.17-21 
 

Sæt kryds i kalenderen, Vi er godt i gang med at arranger, 
det bliver hyggeligt og sjovt. 

 
 

Velkomstposer til tilflytter/nyfødte 
Kom gerne med mere til velkomstposerne. 

 
Tilflytter 

 
Hjælp os, give et kald, når i hører om nye tilflytter, 

Vi arbejder på at få alle tilflytter samlet. I hører nærmere. 
 

Følg os på diverse offentlige medier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Din lokale købmand 

Åben hver dag kl. 06.30 – 20.00 
 



> www.troldtekt.dk

Et Troldtekt loft sikrer en god akustik og et sundt 
indeklima. Og så er det et 100% naturprodukt.

6 gode grunde til at vælge Troldtekt®

• God akustik

• Sundt indeklima

• Dokumenteret bæredygtighed

• Effektiv brandsikring

• Naturlig styrke

• Fleksible designløsninger

God akustik, helt naturligt

Vinder af CSR 
Strategy Prize


