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Spjald Fritid
I Spjald Fritid har vi seks aktivitetsudvalg; gymnastik, håndbold, svømning
fitness, floorball og badminton. Information om Spjald Fritid og
aktivitetsudvalgene kan findes på www.spjaldfritid.minisite.dk. Ved spørgsmål
kontakt Lene Kamp på tlf. 30 35 19 10 eller e-mail: info.spjaldfritid@gmail.com.

Gymnastik
I gymnastikudvalget dyrker vi gymnastikken på alle niveauer. Helt fra
mor/far/barn og puslingegymnastik til spring gymnastik.

Sæsonen løber over vinterhalvåret fra september til marts, hvor årets helt store
højdepunkt er vores lokale forårsopvisning i Spjald Fritidscenter. Derudover har
vi også flere hold med til forårsopvisningen i Ringkøbing.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Louise Ø. Andersen på tlf. 26 84 90 54
eller e-mail: louiseramskov@hotmail.com.

Håndbold
Spjald Fritids håndboldudvalg har aktiviteter for både børn og voksne i alle
aldersklasser. Vi mener, at det skal være sjovt at gå til håndbold. Der skal være
plads til alle, og vi skal samarbejde og respektere hinanden.

Vi starter sæsonen sidst i august og bliver ved til april. Vores hold deltager i DGI
eller JHF turneringer. Vi træner og spiller hjemmekampe i Spjald Fritidscenter.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Marianne Damkjær på tlf. 30 55 96 36
eller e-mail: mariannedamkjaer@yahoo.dk.

Svømning
Svømning i Spjald holder til i Spjald Fritidscenters nyrenoverede svømmehal. Vi
har aktiviteter for alle aldre. Vort motto er: ”Det skal være sjovt at svømme.”

Vi tilbyder en årlig svømmelejr, hvor alle interesserede børnesvømmere samlet
tager af sted med en overnatning. Derudover har vi mærkesvømning, hvor børn i
alle aldre samlet svømmer ca. 60 -70 km.

Har du lyst til at deltage som svømmer eller træner, er du altid velkommen hos
Spjald Fritid Svømning.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Vinni Linddal på tlf. 40 48 50 23 eller
e-mail: via@topdanmark.dk.
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Badminton
Badminton i Spjald Fritid er en aktivitet, som er rig på traditioner, hvor
sammenhold sættes i højsædet, og hvor der er plads til alle uanset alder og
niveau.

Badmintonsæsonen løber i vinterhalvåret fra september til og med marts, hvor vi
udbyder tre forskellige former for badminton:

∂ Ungdomsbadminton (0.-10. klasse)
∂ Seniorbadminton (med holdturnering)
∂ Motionistbadminton (baneleje)

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Lone Olesen på tlf. 25 52 41 66 eller e-
mail: lone.olesen@mail.tele.dk.

Fitness
Fitness tilbyder træning ved maskiner i vores nyrenoverede center samt træning
på forskellige hold, der er målrettet forskellige behov.

Der er adgang til centeret i åbningstiderne i Spjald Fritidscenter. I instruktørtiden
kan du komme og melde dig ind. Se hvornår du kan møde en instruktør i centret
på vores hjemmeside. De kan hjælpe dig med at få lagt et individuelt
træningsprogram.

Vi tilbyder desuden forskellige hold i spinning, step og styrke, tabata m.m.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Danni Dam på tlf. 23 69 33 39 eller e-
mail: d_dam77@hotmail.com.

Floorball
Floorball i Spjald Fritid handler om at få motion sammen med andre og et godt
grin. Vi træner i Spjald Fritidscenter én gang i ugen.

Der er plads til alle til floorball, hvor vi altid har det sjovt og får sved på panden.

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Jonas Lykke på tlf. 27 11 17 42 eller e-
mail: jonaslykke@gmail.com.
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Spjald Sommerspil
Spjald Sommerspil er en gruppe under 3 foreninger (Spjald / Grønbjerg
Musikforening, Spjald Borgerforening og Erhvervsgruppen Spjald), som hvert
andet år (i lige år) i august laver en udendørs musical i Åparken i Spjald.

Vi kan tilbyde at være med i et dejligt socialt samvær, hvor man kan være med
på scenen eller i orkestret, sørge for kostumer, lave scene og mange andre ting.

Forberedelserne startes omkring 1. februar, hvor der afholdes audition, og hvor
alle er velkomne.

Kontakt Gitte Kærgaard på tlf. 21 68 97 15 eller på e-mail:
gitte.kaergaard@hotmail.com.

Spjald Brejning Jagtforening
Spjald Brejning Jagtforening er en forening med ca. 120 medlemmer, som
mødes til aktiviteter vedr. jagt og natur året rundt. Der kan bl.a. nævnes:

∂ Jagthornsblæsning
∂ Hundetræning
∂ Riffelskydning og flugtskydning på baner i lokalområdet
∂ Bukkepral
∂ Sjov lerdueskydning, som er et årligt indslag, hvor vi afslutter med gril i

det fri.

Se mere på www.spjaldbrejningjagtforening.dk eller kontakt Flemming Meldgård
på tlf. 40 6810 57 eller e-mail: flemming@spjaldtomrer.dk. Nye medlemmer kan
tilmelde sig ved kasserer Torben Snogdal på tlf. 40 96 52 32 eller e-mail:
t.snogdal@altiboxmail.dk.

Brejning Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv
Brejning Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv, som er beliggende Skolegade 12,
6971 Spjald (den gamle skolebygning), fortæller Brejning sogns historie gennem
genstande, billeder og beskrivelser på papir og på DVD. Samlingerne findes i tre
etager. Se også www.egnsmuseum.dk.

Medlemsskab: kr. 50,00 pr. husstand pr. år.

Åbningstid: 1. oktober - 1. maj hver mandag kl.10-12, eller efter aftale.

Kontakt formand Johannes J. Lund på tlf. 97 38 14 55 eller på e-mail:
johannes_j_lund@hotmail.com.
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Spjald / Grønbjerg Musikforening
Spjald / Grønbjerg Musikforening kaldet SGM er en privat musikskole, som
tilbyder både musikundervisning og koncerter af forskellig art. Foreningens
formål er at formidle musikundervisning i Spjald/Grønbjerg området samt at
fremme musiklivet i området på alle områder, bl. a. ved samarbejde med andre
foreninger og gennem koncertvirksomhed.

Vi har enkeltundervisning i de fleste slags instrumenter og undervisning i grupper
efter behov samt voksenkor. Alle aldre både børn og vokse går til undervisning i
vores forening, hvor undervisningen løber over det meste af skoleåret.

Find mere info om vores tilbud i vores brochure på http://spjald.dk/foreninger-i-
spjald/spjald-groenbjerg-musikforening eller kontakt Linda Søgaard Andersen på
tlf. 20 99 84 28 eller e-mail: laspjald@privat.dk.

Støtteforeningen - Spjald Fritidscenter
Støtteforeningen - Spjald Fritidscenter blev stiftet i forbindelse med indsamlingen
til centrets renovering. Foreningen så dagens lys den 20. november 2008.
Foreningens formål er ved medlemstegning og arrangementer at skaffe midler til
nye tiltag og nyanskaffelser i fritidscentret, samt at være med som sponsor til
arrangementer, der kan fremme brugen af Spjald Fritidscenter.

Vi har hvert år et motionsløb, Spjald Løbet. Siden 2016 er løbets afviklet, som en
del af byfesten. I år, 2018, afholdes løbet for 10. gang. Det er vort håb, at løbet
fortsat vil være en del af byfesten og de arrangementer, der er kommet for at
blive.

Siden starten er der givet ca. 150.000,- kr. i støtte til forskellige indkøb eller
arrangementer.

Vi tegner også medlemmer. Det giver os mulighed for at støtte op om centrets
tiltag, til gavn for alle brugere. Her er firmaer, husstande eller personer
medlemmer, der betaler et kontingent hvert år. Med kontingentet følger der også
startnumre til løbet. Så det er op til medlemmerne selv, om de er aktive eller
passive medlemmer.

Der sker også andre ting hen over året. Vi har deltaget i kræmmermarked. Har
haft vinsmagningsaften. Støtter ”Spræl i Spjald” økonomisk. Og sidst i 2017
havde vi endda arrangeret valgmøde med de 3 borgmesterkandidater.

Foreningens hjemmeside hedder www.st-sf.dk og vi er også på Facebook.

Ved spørgsmål kontakt Mogens Christensen på tlf. 20 43 14 79 eller e-mail:
mogenschristensen@familie.tele.dk.
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KFUM og KFUK i Spjald – Spjald Teentræf
KFUM og KFUK i Spjald er en kristen ungdomsbevægelse. Vi tilbyder i øjeblikket
Teentræf, som er en teenklub for alle i 6.-8. klasse.

Vi mødes på KFUM, Hovedgaden 18 i Spjald, hver mandag aften kl. 19.30 –
21.30, hvor vi hygger, griner, spiser kage, snakker om livets store spørgsmål og
laver en masse sjove aktiviteter.

Kom og prøv, alle kan være med! Det koster ikke noget de første måneder. Få
mere information på http://www.spjald.dk/foreninger-i-spjald/kfum-og-kfuk.

Ved spørgsmål kontakt Jette Tang på tlf. 24 22 48 80 eller e-mail:
jbtang@mail.dk.

Brejning-Hover Havekreds
Brejning-Hover Havekreds hører under ”Det Jydske Haveselskab”, og man kan
blive medlem for et årligt kontingent på 380 kr. Som medlem modtager man
bladet "HAVEN" 11 gange om året.

Alle er velkommen til foreningens arrangementer, hvoraf nogle foregår sammen
med Videbæk Havekreds.

Se evt. annonce og omtale i Videbæk-Spjald Avisen. Find informationer og
årsprogram på vores hjemmeside http://www.spjald.dk/foreninger-i-spjald eller
kontakt formand Niels Erik Sig for spørgsmål på tlf. 97 34 81 49.

Luthersk Missionsforening Spjald
Luthersk Missionsforening er en landsdækkende organisation, der arbejder på
samme kristendomsgrundlag som Den danske Folkekirke. Vi tror på bibelens ord
om Jesus Kristus, som verdens frelser.

∂ Mandag er vores mødeaften, hvor vi begynder kl. 19.30.
∂ Torsdag kl. 19.00-20.45 er der juniorklub for alle børn fra 3.-8. klasse.
∂ Fredag kl. 16.00-17.00 er der børneklub for alle børn fra 3 år til og med

2. klasse.

Alle er hjertelig velkommen – unge som ældre. Vi samles i vores missionshus,
Bethania, Vestergade 9 i Spjald.

Kontakt Carsten på 50 98 14 28 eller på e-mail: lmformandspjald@gmail.com. Se
flere informationer på www.spjald.dk.
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Luthersk Missions Frimenighed i Spjald
LM’s frimenighed i Spjald samles ca. 1 gang om måneden til gudstjeneste. Vi
arbejder på samme kristendomsgrundlag som Den danske Folkekirke. Vi ønsker
at være sammen om Bibelen, det kristne fællesskab, nadver og dåb.

Ved hver gudstjeneste er der indslag for børn og mulighed for pasning af de
mindste.

Vi har ofte frokost, kaffe eller hygge efter gudstjeneste, det hygger både børn og
voksne sig meget med.

Alle er meget velkommen til vore gudstjenester og vi samles i vores missionshus,
Bethania, Vestergade 9 i Spjald søndag formiddag kl. 10:00.

For mere information se www.spjaldfrimenighed.dk eller kontakt Peter på tlf.
60 91 73 26 eller på e-mail: formand@spjaldfrimenighed.dk.

Landbruget Spjald
Landbruget Spjald er en forening for landmænd og for firmaer med stor relation til
landbruget.

Vores formål er, gennem Landbruget Spjald, at støtte og bakke op om aktiviteter i
lokalområdet, især de aktiviteter, der er rettet mod børn og unge mennesker.
Vores kontingent går ubeskåret til støtte i lokalområdet.

Kontaktperson: Jørgen Vig, e-mail: jvig@mail.dk.

Spjald og Omegns Rideklub
Spjald og Omegns Rideklub - SPOR - er en klub under Dansk Rideforbund,
distrikt 11/13. Rideklubben har en lang historie på stedet og er kendt for sin gode
beliggenhed. Klubben råder over 2 udendørs dressurbaner, 1 springbane og en
ridehal med ny ridehusbund. Derudover har vi den flotte natur, som vi ofte
benytter i fællesskab og tager på ture sammen.

Spjald og Omegns Rideklub er en klub med plads til alle – både de ambitiøse og
de hyggende – og til dem, som skifter plads midtvejs. Fællesnævneren er et godt
sammenhold og hygge på kryds og tvær i alle aldre.

Vores stald rummer private ejede heste, og der er undervisning i både dressur og
spring, ligesom der afholdes dressurkurser og stævner året rundt

Se www.facebook.com/sporrideklub eller kig forbi, hvis du kunne tænke dig at
være med i vores klub. Kontakt: spjaldrideklub@live.dk.
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Spjald Borgerforening
Spjald Borgerforening, som har eksisteret siden 1914, har til opgave og formål er
at virke for Spjald byens og Brejning Sogns fremgang og udvikling og at varetage
borgernes interesser.

Borgerforeningen er det naturlige bindeled mellem borgerne og Kommunen o.a.
Fremgang og udvikling kommer ikke af sig selv, men det er absolut vigtigt for
lokalsamfundet, at vi ikke alene følger med udviklingen, men gerne må være
først. Udvikling og fremgang er grundlaget for at butikker, skole, børnehave,
foreningsliv osv. kan eksistere og vokse.

Borgerforeningen knytter trådene for byens mange “arbejdsgrupper”, som
igangsætter aktiviteter som Sct. Hans, Høstfest, Fastelavn, Affaldsindsamling,
m.fl.. Samtidig igangsætter og afvikler foreningen også selv diverse
arrangementer til gavn for byens borgere. Det er aktiviteter som fx.
“Fællesspisning” som kører første mandag i måneden i vinterhalvåret, hvor man
bare møder op og spiser, og hvor der er garanti for en masse god snak og social
hygge.

Kontaktperson: Mikkel Østergaard, tlf. 41 10 05 00, e-mail:
mikkel_oestergaardkristensen@hotmail.com

Spjald Løbe og Cykel Klub
Spjald Løbe og Cykel klub er en klub, hvor fællesskab er en stor del af klubbens
grundlag, men der er bestemt også plads til den enkeltes ønske om at udfordre
sig selv og andre.

Vi har plads til alle. Det eneste krav er, at man er over 14 år og har betalt
kontingent.

Der er træning 6 dage om ugen:

∂ Løb: mandag, onsdag og lørdag
∂ Cykling: tirsdag, torsdag og søndag.

Vi løber og cykler, så alle kan være med. Så mød op, det er sjovere at træne
sammen med andre. Træningstider og arrangementer kan ses på vores
hjemmeside www.spjaldlck.dk.

Ved spørgsmål kontakt os på e-mail: Spjaldlck@gmail.com.



9

Spjald Ungdomsforening
Voksenfolkedans: Spjald Ungdomsforening arrangerer Voksenfolkedans
sammen med Højmark. Der danses hver tirsdag aften, en uge i Højmark
forsamlingshus, og den anden uge i Spjald Skoles gymnastiksal, fra kl. 19.30 til
kl. 22.15. Er du begynder eller øvet spiller ingen rolle alle kan være med. Vi
starter op først i september. Hold øje med Videbæk/Spjald Avisen.

Yderlige oplysninger kontakt Niels Kr. Kyndesen på tlf. 97 17 24 16

Krocket: Er du mere til en stille og rolig sport så er Krocket måske noget for dig.
Spjald Ungdomsforening har ”udstyr” der kan lånes.

Yderlige oplysninger kontakt Villy Brogaard på tlf. 97 38 13 21

Petanque: Fredag formiddag og tirsdag aften bliver der spillet petanque ved
atletik banen ved Spjald Skole. Alle kan være med.

Yderlige oplysninger kontakt Niels Kr. Kyndesen på tlf. 97 17 24 16.

Spjald Indre Mission
Indre mission i Spjald er en kristen forening med tilknytning til folkekirken. Der er
bibelstudiegrupper for dem, der gerne vil læse og vide mere om biblen. I
missionshuset er der ugentlige møder, foredrag og andre aktiviteter så som
sang- og musikaften, familieaftner og julefest. Se mere på hjemmesiden
www.spjald.dk/foreninger-i-spjald/indre-mission-spjald.

Missionshusets adresse er: Hovedgaden 18, 6971 Spjald. Indre Mission i Spjald
er en del af Indre Mission i Danmark, www.indremission.dk.

Kontakt Indre Missions formand: Laura Nørremark, tlf.: 40 43 96 83, e-mail:
laura53@live.dk.

Brejning Aftenhøjskole
Brejning aftenhøjskole er en kulturel forening, som 8 gange i løbet af en vinter
tilbyder foredrag med underholdende og oplysende indhold. Foredragene foregår
i Spjald kulturhus.

Find programmet og mere information på http://spjald.dk/foreninger-i-spjald.

Kontaktperson: Hanne Kristensen, tlf. 97 38 14 52 / 61 66 29 52, e-mail:
hkspjald@gmail.com.
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Fredagsklubben
Fredagsklubben er kristen børne- og juniorklub for børn i alderen 3 år – 5. klasse.
Vi hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og tilbyder et godt
fællesskab med fokus på kristendom i børnehøjde. Vi mødes på fredage kl. 15.00
– 16.30 i missionshuset Tabor, Hovedgaden 18, 6971 Spjald. Vi starter med
forfriskning. Bagefter hører vi noget fra bibelen, og den sidste tid bruges på
aktiviteter og leg. Det koster kr. 150,- om året at være med, og alle børn er
velkomne!

For mere info se http://www.spjald.dk/foreninger-i-spjald/spjald-fredagsklub eller
kontakt Helene Nygaard Jensen på tlf. 24 98 73 67 eller e-mail: pbj@mydsl.dk.

Spjald Billardklub
Spjald Billardklub er en klub, hvor der bliver spillet billard på alle niveauer.
Klubbens 1. hold spiller i landets bedste række, som er elitedivision, men klubben
er meget mere end det. På nuværende tidspunkt har vi fem hold med i
turneringer.

Klubben har 35 aktive medlemmer + 10-15 passive medlemmer, som spiller om
formiddagen. Klubben er en ”nøgle-klub”, så er det muligt at spille når du har tid.

For mere information kontakt Søren Olesen på tlf. 97 38 20 29 eller e-mail:
huddi@mail.tele.dk.

Spjald IF (Fodbold)
Spjald IF er en klub med stolte traditioner – både på senior- og ungdomsniveau.
Altoverskyggende er vi en breddeklub hvor det sociale aspekt til en hver tid står
foran det sportslige. Når man påfører sig den røde trøje er man del i et stort
fællesskab, med 400 medlemmer samt et utal af frivillige.

Hvert år i sommerferien arrangerer vi Ramsing Cup – et ungdomsstævne for
bredden, hvor Spjald by står sammen og befolkningstallet for en weekend er
tredoblet.

Spjald IF favner hele familien – ungdomshold i alle årgange, 3 herresenior hold,
damehold, oldboys- og veteranhold. Se meget mere om klubben og vore tilbud
på www.spjaldif.dk.

Ved spørgsmål kontakt formand, Jørgen Vig på e-mail: jvig@mail.dk.
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Spjald FDF
Spjald FDF hører primært til i Moseskoven på Kratvej. I vores dejlige
skovområde, vores nye bålhytte og vores 2 shelters laver vi hver uge masser af
naturaktiviteter for børn og unge i lokalområdet.

FDF er et folkekirkeligt børne - og ungdomsarbejde, som giver børn og unge
masser af udfordringer i naturen og med sig selv. Vi laver mad på bål, klatrer i
træer, bruger fantasien, leger, laver naturaktiviteter, synger, laver drama, tager
på weekendture og meget mere. Vi er mange engagerede voksne, som hver uge
står klar til at møde børnene med et nyt program.

∂ Tumlingene: 2.- 3. klasse, holder møde tirsdage kl. 16 - 17.30
∂ Piltene: 4.- 5. klasse, holder møde tirsdage kl. 19 - 20.30
∂ Væbnere og seniorvæbnere: 6.- 8. klasse mødes torsdage kl. 19 - 21.00
∂ Seniorerne - 8 klasse og opad mødes engang om måneden

Kort sagt; kan du lide at lege, bevæge dig, være i naturen, overskride egne
grænser, udfordre din nysgerrighed - tja, så er Spjald FDF stedet for dig.

Se mere på vores hjemmeside www.fdf.dk/spjald eller kontakt vores kredsleder
Vagn Sangild på tlf. 22 30 91 11 eller e-mail: vagnsangild@gmail.com.

Brejning-Nr. Omme Skytteforening
Skytteforeningens lokaler findes i kælderen ved indgangen til svømmehallen. Vi
råder over salonrifler, pistoler og revolvere. Der er altid en instruktør til rådighed
så det er muligt for nybegyndere at deltage og lære om både korrekt håndtering
og de forskellige skydediscipliner.

Indendørssæsonen strækker sig fra 1. oktober – 1. maj. Vi skyder hver onsdag
kl. 19.00-21.00. Vi starter med salonriflerne. Hele året rundt benytter vi terræn-
og langdistancebanerne på Ulfborg Skyttecenter. Datoer og tidspunkter mailes til
medlemmerne.

Efter aftale kan der arrangeres skydning i kælderen for foreninger, skoler,
fødselsdage, polterabends, firmaer og andre grupper.

Medlemskab pr. år (giver adgang både indendørs og udendørs):
Senior 450 kr., Børn 350 kr.

HUSK… til hver træning skal der minimum medbringes 25 kr. til en serie patroner
med 25 stk.

Kontakt formand Christian Jeppesen på tlf. 40 88 61 66 eller på e-mail:
aclj@mail.dk for spørgsmål og arrangementer.



12

Spjald Seniorklub
Spjald Seniorklub er en forening, hvis formål er at samle seniorer fra 55 år og
opefter om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. Vi arrangerer:

∂ foredrag
∂ udflugter og virksomhedsbesøg
∂ gymnastik
∂ fester
∂ sangeftermiddage m.m.

Kom til et af vores arrangementer og se, om det er noget for dig, inden du bliver
medlem.

Kontaktperson: Maja Nielsen tlf. 52 38 28 00 / 21 29 53 68, e-mail:
majaogvilly@gmail.com.

Spjald Tennisklub
Hvis du trænger til frisk luft og motion kan tennis være løsningen. Spjald
Tennisklub råder over én tennisbane, hvor alle, som har interessen, har mulighed
for at leje sig ind.

For interesse kontakt formand, Bo Eriksen, tlf. 20 25 59 19, e-mail:
beriksen@mail.dk.

Velkomstgruppen i Spjald
Spjalds Velkomstgruppe består af en gruppe af byens borgere, som gerne vil
byde nye tilflyttere velkommen samt støtte og hjælpe dem til at gøre det
nemmere at falde til i Spjald.

Vi aflægger tilflyttere et kort visit for at byde velkommen og gør derefter, hvad vi
kan for at gøre det nemmere for dem at falde til i byen. Spjald har et rigt
foreningsliv, og vi vil gerne præsentere tilflyttere for noget af det, som de
interesserer sig for.

Vi anbefaler også at følge byens aktiviteter på Facebook-grupperne
”6971 Spjald-borger” og ”Spjald Borger”.

Kontaktperson: Connie Tilsted, tlf. 25 36 56 16, e-mail: connietilsted@gmail.com.

Vi glæder os til at se dig i Spjalds aktive foreningsliv.
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Informationer om foreningerne kan også findes på www.spjald.dk


