
 

Har du en sulten hund eller kat…? 

Så har vi et stort udvalg af foder f.eks. 

 

Natur hundefoder 10 kg sæk 

 152,50 kr. 

 
 

OKE katte foder 10 kg sæk 

148,75 kr.  

 
 
 
 
 

TROLDE BUTIKKEN  

Sdr. Feldingvej 23A, Troldhede 

6920 Videbæk Tlf. 97 19 40 83 

www.stakrogesmede.dk                    
 

http://www.stakrogesmede.dk/


Borgerforeningen. 

Efter generalforsamlingen den 5/2 er der sammensat en ny 

bestyrelse med følgende: 

Formand:  Annicha Mortensen         tlf. 28110867 

Næstformand Christian Krægpøth    tlf.   23818204 

Kasserer Karen Frandsen                tlf.    27295314 

Sekretær Anja Jensen                tlf.    61202250 

Menig Siff Eskildsen                        tlf.    30323228  

 

Der er ikke sket så meget med Borgerforeningen, da der blev 

lukket ned i marts på grund af corona epidemien.  

 

Derfor måtte vi desværre aflyse Sant Hans bålet. 

Der er blevet sat en kæde op ved rundkredsen, det skydes, at 

der ikke må køres haveaffald derned mere. 

 

Kræmmermarked vil også være aflyst i år, 

Bankospil mandag den 9/11, håber vi kan gennemføres, lige 

som første søndag i advent. 

Her i september vil vi komme rundt med medlemskort, og vi 

håber i vil støtte os. 

 



Vi i bestyrelsen har lidt forskelligt vi arbejder med i den nære 

fremtid. Der vil blive arbejdet med Hundeskoven, så den igen 

kan blive tiltrækkende for vores hunde i Troldhede. 

I samme ombæring er vi ved at få etableret et insekthotel nede 

ved området omkring Rundkredsen, for at stabiliserer flora og 

fauna. 

Vi har fået en ide forslag ind, som vi har valgt at gå videre 

med, vi vil male alle bænke i hele Troldhede Kongeblå, med 

hjælp fra frivillige. 

Det vil skabe et indtryk af sammenhæng og give et frisk pust til 

byen. Vi vil også friske skiltene op ved indfaldsvejene. 

Kræmmermarked er jo aflyst, men vi satser rigtig meget på 

juleoptog og julemarked. 

Vi er også nødt til at komme med en opfordring til vore 

husejere og lejere i byen. Det er vigtigt for os alle at byen tager 

sig godt ud og ser indbydende ud, vi gør opmærksom på at det 

er husejerens ansvar at fortov og evt. hæk er ryddet for ukrudt 

og sne. Hvis ikke det bliver ordnet jævnligt bliver kommunen 

nødt til at fjerne dette. Udgiften hertil vil blive trukket over 

husejerens ejendomsskat. 

Vi her i Troldhede er godt hjulpet af den grønne bande, men de 

hverken kan eller skal være alle steder. 

Vi skal huske at løfte i flok, sammen er vi stærkere. 

 

Mvh. Bestyrelse/ Annicha Mortensen. 

 



Seniorklubben 

 
Torsdag den 20. august kl. 14.00 

Banko og amerikansk lotteri.  

Alle er velkomne. 

 

Torsdag den 17. september kl. 14.00 

Underholdning ved 

Videbæk harmonikaklub. 

Alle er velkomne. 

 

Torsdag den 1. oktober kl. 13 - 17 

Løvfaldstur med Torben Nørregaard. 

Pris: 150 kr. inklusive kaffen. 

Tilmelding til Tove tlf. 23431843 

senest 23. september. 

 

Torsdag den 29. oktober kl. 14,00  

Generalforsamling. 

Banko og amerikansk lotteri. 

Klubben er vært ved kaffen. 

 

Torsdag den 26. november kl. 14.00 

Advents- og julehygge ved 

Vilhelm Værge, Mejdal. 

Alle er velkomne. 

 

                           En stor TAK  

       til alle, der har sponsoreret klubben. 

 



 

 Industrivej 16, Troldhede 6920 Videbæk. 



August.  
Ti. d. 11. Kl. 18.00. Opstart hos Mette og Marius  

Christensen, Bjørslevvej 6 Troldhede - derefter 
 gril tur til Ulvedalene v. Birthe & Peder Brøgger. 
Ti. d. 18. Bibelkursus i Troldhede v.  Missionær Villy B. 
 Sørensen, Hammel. 
On. d. 19. Bibelkursus i Sædding missionshus v. pastor 
 emeritus Orla Villekjær, Skjern. 
Ti. d. 25. Bibelkredse. 
 

September. 
Ti. d. 1.  Kl. 18.00. Spisning og fødselsdagsmøde v.      
                        Missionær Bjarne Lindgren Christensen,   
                        Ringkøbing. 
Ti. d. 8.  Bibelkredse. 
Fr. d. 18.   Høstfest v. landmand Jørgen Vindum Sand,  
 Hammerum. 
Ti. d. 22. Vores egen aften. Emne: ”Dietrich Bonhoeffer”.   

V. Marius Christensen, Troldhede 
ti. d. 29. Bibelkredse 

 

Oktober. 
Ti. d. 6. Kl. 19.00. Oktobermøde i Ringkøbing kirke med 
 gudstjeneste v. pastor Jørgen Moeslund,  

Ringkøbing.  Derefter i missionshuset,  
Bibelforedrag v. Erik Kloster, Ringkøbing. 

To. d. 8. Oktobermøde. Astrup forsamlingshus v. pastor 
 Simon Møller, Borris. 
Ti. d. 20. kl. 18.00 Spisning og derefter generalforsamling.  



 

Uge 44 Halmøder i Ringkøbing-Skjern kulturcenter. Se 
programmet  i dagspressen. 
 

November. 
Ti. d. 3. Undervisningsvideo v. Bodil Skjøtt. Emne: ”På 

vandring  til Emmaus”. 
Ti. d. 10. Bibelkredse. 
Ti. d. 17. Alle Hjem v. tidl. organisk Elsebeth Kvistgaard,  

Vildbjerg.  
Ti. d. 24. Bibelkredse. 
 

December.  
Ti. d. 1. Kl 18.00 spisning og ca. Kl. 19.00 adventsmøde v. 

pastor Ole Vinther, Gudum. Marianne S. Nielsen 
kommer med bogbord.. 

Ti. d. 8. Pyntning af juletræet. 
Fr. d. 11.  Spaghettigudstjeneste med Spiren / Turbo     
                        Julefest. Se nærmere omtale i kirkebladet. 
Ti d. 15. Julehygge. 
Ti. d. 29.  Kl. 14.30. Julefest v. pastor emeritus Leif Kjøller-
 Rasmussen,  Kibæk. 
 

Hvor ikke andet er anført begynder møderne kl. 19.30 
 

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



 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 

 Gå i gang  

(Hensyntagende motion)        930  - 1100 

  

Badminton (børn)  1630 - 1730 

  

Body FIT                        1730  - 1830 

  

Badminton voksne         1830  - 1930 

 

FIVE-A-SIDE (hver 14. Dag) 1930- 2030 

(Opstart 6. sept) 
  

Strikke/hækle cafe                       1900  - 2100 

(20,- pr. gang) (halleje ?) 

  

  Dart                                                          1900  -  2100 
    

                  Tirsdag 

Idræt om dagen  1400 - 1600 

  

BOWLS    1330- 1600 

  

Tons & Tummel (4-7 år)   1600 - 1655 

  

Børnehåndbold (U5-U8)   1700- 1800 

  

Børnehåndbold U11  1800 - 1900 

 

Serie 3 damer håndbold  1930- 2100 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Onsdag 
  

Fælleshold efter jul  1600 - 1800 

  

Mave, baller, lår  1800 - 1900 

  

Damer med fut  1900 - 2015 
 

Fodbold herrer  2015 - 2115 

 

Torsdag 
 

Mor, far, barn                      1700 - 1800 

  

Body FIT                                            1800 - 1900 

Badminton voksne                      1900 - 2100 

Indoor cyckling                      1810 - 1910
 

Indoor cyckling                      1930 - 2030 

Lørdag 

                      Dart                                                          1400 - 1600 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalenderen 

 

 9. sep. 17.00 Fællesspisning i Hallen 

17.sep 14.00 Underholdning Seniorklubben 

Uge 39    opstart af indendørs aktiviteter TGIF 

  Se særskilt omtale 

  1. okt. 13.00 Løvfaldstur, Seniorklubben 

29.okt. 14.00 Generalforsamling Seniorklubben 

  9. nov. 19.00 Bankospil Borgerforeningen 

26.nov. 14.00 Julehygge Seniorklubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Husk du kan få nye info og følge kalenderen på  

www.troldhede.nu 

eller se spændene billeder fra Lokalarkivet på 

www.troldhedearkiv.dk 

 

 

Troldungen er udgivet af: 

Troldhede og omegns Borgerforening, 

Seniorklubben, Troldhede GIF, 

 & Troldhede Missionshus 

 

Tak til annoncørerne: Troldtekt, Troldhede Smede, 

Min købmand, JT Byg Kibæk, Din bilpartner Troldhede,  

& Troldhede Hallens Cafeteria. 

 

 

Opsætning og omdeling Rita Jensen 

 

 

 

 

http://www.troldhede.nu/
http://www.troldhedearkiv.dk/


Troldungen  

 

Da det er byens blad, og gerne skal afspejle, hvad der rører sig 

i og omkring Troldhede, vil vi gerne være flere - derfor har det 

været oppe at vende, om alle nedsatte udvalg, arbejdsgrupper 

og foreninger skal have en klumme med uden beregning. 

 Det vil blot kræve, at der findes sponsorer, som er villige til at 

finansiere Troldungen helt, mod evt. at få 1 side til information 

og reklame for egen virksomhed. Man vil stadig kunne beholde 

reklamer/billeder. 

Vi appellerer hermed til ALLE arbejdsgrupper, udvalg mm. i 

Troldhede og omegn, om at melde ind, om dette kunne have 

interesse. Man behøver ikke skrive ret meget, et par billeder af 

gruppens arbejde er også fint. 

 

Hvis dette har vakt din/Jeres interesse, så hører vi gerne fra Jer, 

så vi kan arbejde videre med ideen. 

Kontakt redaktør Rita Jensen   

22903647  


