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Lokal byrådskandidat

Skolen og erhvervsuddannelserne
I min tid som skolebestyrelsesformand 
havde vi fokus på, hvordan man sikrede en 
fair og åben rådgivning i forhold til elever-
nes fremtidige uddannelsesvalg . På den 
baggrund udviklede skole, skolebestyrelse 
og ikke mindst de lokale virksomheder et 
forløb, så eleverne på alle trin kom i kon-
takt med erhvervslivet . Afhængig af årgang 
var det besøg på landbrug, minkfarm, TMK, 
BM Silo, Actona osv . 

Alle virksomheder vi kontaktede stillede 
velvilligt op, og lagde energi og kræfter i 
opgaven med at etablere gode og spæn-
dende forløb for eleverne . Noget man kig-
gede på med misundelse fra andre skoler i 
kommunen . 

Formålet var at åbne elevernes øjnene for 
de mange spændende job- og karriere-
muligheder, som man i familierne måske 
ikke lige var opmærksomme på . Ofte var 
overraskelsen stor, når det viste sig, hvor 
mange forskellige jobfunktioner, der var i 
de forskellige virksomheder . 

Forløbene på skolen kører stadig, og forhå-
bentlig kan det fortsat åbne elevernes øjne 
(og deres forældres) for de mange gode og 
fornuftige erhvervsuddannelser der tilby-
des – rigtig mange af dem i nærområdet .

Lange videregående uddannelser er vigtige 
for et samfund, og det er faglige erhvervs-
uddannelser også – ellers går det hele i stå . 

” Vi har alle et ansvar for at tale 
erhvervsuddannelserne op – det 
er mindst lige så fint, at være en 
dygtig håndværker i Vestjylland, 
som at være akademiker i Århus 
eller København.”

Som altid er I meget velkomne til at kon-
takte mig med gode input eller spørgsmål .

Vi snakkes ved . 

Per N. Mortensen
formand for Tvis Borgerforening

og byrådskandidat (V)
T: 4062 4631 | per@kommerz.dk

Af Per N. Mortensen
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Går du/I med tanker om at sælge hus i Tvis, indenfor det nærmeste år?  
I/du er måske skrevet op til en af de nye boliger på Engholmgård, eller af 
helt andre årsager ønsker at sælge, så hører vi meget gerne fra dig/jer. 
Vi er villige til at vente på den rette bolig!

Boligønsker:
 Minimum 160 kvadratmeter 

 Helst 1 plan

 Max pris 2,8 millioner

 Vi søger bolig i kvartererne:  
Egevænget, Vestergårdsvænget, 
Engparken, Bannestrupparken, 
Klostervej, Egetoften, Egelund

Så har du/I et hus der endnu ikke har nået boligsiden, eller kender du nogen 
der har, så hører vi meget gerne fra jer 

Ring til Steen på 24455149 eller send os en mail på steen@frederichsen.dk
Vi lover fuld diskretion, ved alle henvendelser. 

Mvh
Gitte og Steen 
Barslund Frederichsen

HUS SØGES
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Motion og Natur

Turleder:
Bent Bak

Tlf . 26 81 98 98

Velkommen
i

Tvis Kulturelle
Samvirke

Tvis Kulturelle Samvirke
Frisk – Fælles – Forårstravetur

•    Afgang fra Tvis Skole kl. 18.30 i privatbiler .

•    Frisk travetur (5-7 km) i vekslende terræn inklusive skovstier, hvor 
det går op og ned .

•    Bentøjet skal altså være nogenlunde i orden .

•    Gode travesko anbefales .

•    Der gøres et par ophold undervejs .

•    10 kr . pr . tur til TKS . 

•    Medbragt kaffe og kage nydes efter turen .

Onsdag d.  5. maj: Tvis Kloster, Mejdal, by og natur .  

Onsdag d. 12. maj: Nordre Felborg Plantage .

Onsdag d. 19. maj: Storådalen, Nibsbjerg, Krondyr .

Onsdag d. 26. maj: Skovlund, Arboret, Historie .
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Læserbrev

Kommunens landsbystrategi skal 
understøtte Tvis lokalstrategi
Arbejdet med at fastlægge Tvis nye lokal-
strategi er gået i gang . En lokal udviklings-
gruppe er blevet nedsat . Gruppen skal over 
de kommende måneder tilvejebringe en 
ny lokalstrategi for Tvis via inddragelse af 
resten af sognet . Et vigtigt arbejde! For det 
handler om at klarlægge, hvor vi ser Tvis i 
fremtiden . Og ikke mindst om, at vi får en 
fælles arbejdsplan for, hvordan vi realiserer 
de fastlagte mål og delmål .

Tanken er så, at Tvis lokalstrategi skal funge-
re i et samspil med kommunes strategi for 
landsbyudvikling . Den sidste er på trapperne 
og forventes inden længe politisk godkendt . 
En strategi der bl .a . vil fastlægge kommu-
nens tilgang til og ambitionsniveau for Tvis .

Jeg arbejder derfor på, at Tvis får et særskilt 
fokus i kommunens landsbystrategi . Vi skal 
ikke skæres over én kam med de øvrige 
landsbyer tæt på Holstebro . Vi bør være i en 
kategori for os selv . Sådan som det er tilfæl-
det med Thorsminde, der med sin beliggen-
hed ved Vesterhavet og turismepotentiale 
skiller sig ud .

For vi skiller os tilsvarende ud, når det kom-
mer til bosætnings- og erhvervspotentiale . 
Vi er den største landsby og det eneste 
sogn med fremgang! Vi har 800 lokale 
arbejdspladser og to af kommunes største 
virksomheder . Erhvervsudstykningen langs 
Skautrupvej har samtidig gjort plads til 
flere . Og endelig vil en genetablering af Tvis 
trinbræt skabe nye muligheder for at kunne 
pendle til og fra Tvis .

Lad os udnytte Tvis’ potentiale, som ”Por-
ten mod syd” . Og lad os gøre det ved, at 
Holstebro Kommune i sin landsbystrategi 
behandler Tvis i en kategori for sig selv . Det 
vil samtidig give de bedste forudsætninger 
for at nå de mål og delmål, der nu skal fast-
lægges i den nye lokalstrategi for Tvis . Det 
arbejder jeg for .

Af Anders G. Jacobsen

Anders G. Jacobsen (Rad)
Lokalt valgt byrådsmedlem

i Tvis 2010-2020
Tidl. formand for Tvis Borgerforening

Én gang Tvisbo – altid Tvisbo 
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www.carstenslyk.dk   |   T.: 20 41 55 16   |   cs@carstenslyk.dk
Vestergaardsvænget 3, Tvis   |   7500 Holstebro

www.carstenslyk.dk   |   T.: 20 41 55 16   |   cs@carstenslyk.dk
Vestergaardsvænget 3, Tvis   |   7500 Holstebro

jordvarme
solceller/solvarme
alternativ energi
vvs 
rørskader
badrenovering
ventilation
totalentreprise

Ringkøbingvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 22 34 00 85

www.energivvs.dk
Email: jt@energivvs.dk

Aut. Energi- & VVS-installatør 

John Thomsen
-  d i n  g r ø n n e  i n s t a l l a t ø r
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HVAM SMEDE- & VVS
T. Amstrup

Skivevej 189 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68

mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde
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Kirkeblad for
Nr. Felding og 

Tvis sogne

Så syng da, Danmark!
Er der noget, som vi har savnet i kirken i lang tid, så er det fællessan-
gen. Rigtig mange har fravalgt gudstjenesterne i den seneste tid, netop 
fordi det simpelthen var for trist og mærkeligt, at vi ikke kunne synge 
sammen. Det må vi nu igen – og Gud ske lov for det!
Her i Maj måned fejrer vi jo både Kristi Himmelfart og Pinse. Særligt 
Pinsen er en tid, der handler om begejstring, om at være optændt af 
noget – ligesom disciplene, der var optændt af Guds ånd, Helligånden, 
da de begyndte på deres rejse ud i verden for at udbrede den nye 
kirke, kristendommen. Pinsen er derfor kirkens fødselsdag – her hvor 
det hele begyndte. Og her kommer sangen og vores nye muligheder 
ind i billedet – for vi skal selvfølgelig synge fødselsdagssang for vores 
allesammens kirke! En fødselsdagssang kan simpelthen kun synges i 
fællesskab – for det er sådan, man hylder en fødselar, som man holder 
af. Det kan vi nu vise ved at synge alle Pinsens triumferende salmer 
sammen.
Når der er nogen eller noget, der har fødselsdag, så hører der også en 
fortælling med om fødselaren; hvordan det hele begyndte. Vi menne-
sker vi har også hver især en fødselsdags-fortælling. Jeg ved ikke hvor 
mange af jer, der har fået fortalt, hvordan det gik til dengang, I blev født. 
Men jeg ved, at de fleste børn synes, der vildt spændende at høre om 
den dag, hvor de kom til verden. Da jeg var lille fortalte min far gerne, 
hvordan vejret var den dag, da jeg kom til verden:  Hvordan der var alt 
muligt forskelligt slags vejr ind imellem hinanden. Der var både sol og 
regn, torden og hagl, stormvejr og stille vejr. Og så fortalte han mig, at

Maj 2021
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med så dramatisk noget vejr, så var han sikker på, at det var en stor 
mand, der kom til verden den dag. Jeg håber, jeg har kunnet leve op til 
min fars forventninger!
Når man fortæller et barn om dets fødselsdag (den allerførste), så 
fortæller man jo om dets livs første øjeblik. Om dengang da alt var nyt 
og godt – og ren og skær glæde. Man fortæller barnet på en kærlig 
måde, om hvordan det var SÅ godt, at det netop lige var dig, der kom til 
verden og om hvor meget du med det samme var elsket. Og igennem 
fortællingens ord bliver den første kærlighed barnet modtager levende. 
Sådan en fortælling kan derfor godt give et barn en masse livsmod 
og indgyde en overbevisning om, at det er enestående, værdifuldt og 
elsket.  
Kirken har også en fødselsdags-fortælling – bl.a. i Johannes-evange-
liet og i Apostlenes Gerninger. Måske kan de fortællinger også ind-
gyde os livsmod – os, der udgør kirken som medlemmer, uanset om 
vi nu bruger den lidt eller meget. Der er nemlig en fortælling om, at vi 
som døbte i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn er med i et fæl-
lesskab og i en historie, der er enestående. Det er en historie, der vil 
indgyde os livsmod ved at fortælle, at vi er værdifulde og elskede. Det 
er dén historie, som Guds ånd vil fortælle dig, når du beder den om det:
1.  Helligånd, tag mig ved hånden, vis mig din herlighed, skænk mig 

retning og mening, Fyld mig med kærlighed.
2.  Helligånd, rør ved mit hjerte, nede hvor livet gror. Plant dér blidt og 

sagte tillid til Jesu ord.
3.  Helligånd, gør mig nu modig, opvej min frygt med fred. Midt i ver-

dens virvar vis mig min plads, mit sted.
4.  Helligånd, opklar mit indre, så jeg kan se igen. Så jeg evner at være 

andre en ægte ven.
5.  Helligånd, tag mig ved hånden, fremelsk min tak og tro, lad mig leve 

af nåden og altid hos dig bo.
(Pia Perkiö, 1979 / Henrik E. Frederiksen)

(Læs Johannes-evangeliet kap. 14 v. 22-31)

Maj-hilsen fra
Jacob W. Storgaard-Christensen
Sognepræst i Nr. Felding & Tvis
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Tirsdag 4. maj 09:30 og 12:30 i Tvis Kirke

Babysalmesang
Vi kan nu få lov til at samles 10 personer i kirken, og derfor skynder vi 
os at sætte et hold babysalmesang i gang. Det kommer til at foregå kl. 
9:30 og 12:30 i Tvis kirke. Man skal tilmelde sig via hjemmesiden og der 
gælder først til mølle princip. Der er 9 gange frem til slutningen af juni 
og man tilmelder sig til hele forløbet.

Onsdag 5. maj 17:00 i Tvis Kirke
Torsdag 6. maj 17:00 i Nr. Felding Kirke

Børnegudstjeneste / Dåbsjubilæum
Det er blevet tid til at fejre 
dem som er døbt i 2018,2019 
og 2020 i Tvis eller Nr. Fel-
ding kirke eller bosat i et af 
sognene.
(I tillæg er 2017 fra Nr. Fel-
ding også inviteret, da dåbs-
jubilæet sidste år blev aflyst)
Traditionen tro er der en lille 
gave til dåbsbørnene, derfor 
har vi brug for at vide, hvem der kommer og hvilken kirke de er døbt i. 
De, der er døbt i kirkerne, har fået en personlig invitation i postkassen. 
De, der er døbt i en anden kirke, men bosat i sognet, er også velkomne.  
Alle andre børnefamilier er selvfølgelig også velkomne, men vi har brug 
for, at I tilmelder jer, da pladserne er begrænsede.
Vi plejer at spise sammen bagefter, alt efter vejret og restriktionerne så 
bliver der noget aftensmad. Præcis hvordan offentliggør vi på hjemme-
siden/Facebook dagen før.

Tilmelding senest 3. maj – gerne før.
Dorte: 3030 1042 – eller kkm@nftkirker.dk
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Torsdag 6. maj Nr. Felding Præstegård

Seniorcafé

Maj måneds program med besøg i præstegården kan desværre 
ikke afvikles, da det endnu er for usikkert at samles mange.
Hvis du sidder derude og savner fællesskabet, så er du velkom-
men til at tage kontakt til Dorte eller Jacob, oplysninger bagerst i 
bladet her.

Onsdag 12. maj kl. 10:00 Kirkehuset Tvis

Gå-tur (5. maj) og
Mini onsdagskaffe (12. maj)

Vil du med ud at gå en lille tur, så kan du møde op på kirkeplad-
sen ved Tvis kirke onsdag i lige uger(5.maj) kl. 10:00. Så går vi 
en tur på ca. en time.
Vil du hellere sidde ned og drikke en kop kaffe, så kom onsdage i 
ulige uger (12. maj) kl 10:00.
Der drikker vi en kop kaffe og får et rundstykke og hyggeligt sam-
vær en times tid onsdag formiddag. 
Du skal tilmelde dig til kaffen, til Dorte dagen før, så vi ved om vi 

bliver én eller to grup-
per.
Ring eller læg en  
besked på telefon:  
3030 1042.
Vi holder selvfølge-
lig god afstand og 
overholder gældende 
restrikstioner.
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Torsdag 13. maj kl. 09:30 (Tvis) 11:00 (Nr. Felding)

Kristi himmelfartsgudstjeneste

Igen i år er konfirmationerne blevet udsat, og derfor er der lagt en 
almindelig gudstjeneste i begge kirker på 
Kristi Himmelfartsdag.
Hvis du har lyst til at bruge dagen på lidt 
familiehygge, så kan du jo bage ”Kristi 
fødder” til kaffen. Send gerne et billede på 
kirkens facebook af jeres kaffe kage  

PS. kan laves af vandbakkelse eller marengs… 

2. pinsedagsgudstjeneste

Der bliver ikke en fælles gudstjeneste ved Musikteateret i år.

Søndag 13. juni kl. 10:00

Friluftsgudstjeneste v/ Tvis Kloster

Vi samles i lunden ved Tvis kloster,  
og menighedsrådet er værter ved  
en kop kaffe og et rundstykke efter  
gudstjenesten. Dette år deltager  
minikonfirmander fra Tvis også.
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Ny gravermedhjælper
ved Nr. Felding og Tvis kirker 

Pr. 1. april er Gitte Damgård Kirk, 57 år, ansat 
som gravermedhjælper ved Nr. Felding og Tvis 
kirker. 
Gitte bor i Vemb, oprindelig uddannet social- og 
sundhedshjælper og har 2 voksne sønner. Hun 
blev bekendt med arbejdet, da hun begyndte i 
praktik på Tvis Kirkegård, 6. nov.  
Det er noget, hun trives godt med, og søgte derfor 
den ledige stilling.

I hendes fritid elsker hun at motionere, være kreativ, passe haven og 
plejer venskaber.
Vi ønsker Gitte Kirk velkommen i vores arbejdsfællesskab.

Der sker nyt på Tvis Kirkegård 
Som på alle andre kirkegårde, har vi også på Tvis Kirkegård mange 
tomme gravsteder fordi vores begravelseskultur har ændret sig. Mange 
foretrækker i dag urnegravsteder.
Holstebro Provsti har i den forbindelse opfordret os til at få udarbejdet 
en helhedsplan, der beskriver, hvordan vi gerne vil have kirkegården 
udvikler sig de næste mange år. Vi har her ønsket flere urnegrave og en 
skovkirkegård over mod Hingebjergvej.
I løbet af kort tid modtager vi for-
slag til denne plan fra vores kirke-
gårdsarkitekt. Når vi i samarbejde 
er i nået i mål med planen og har 
fået den godkendt af provstiet vil vi 
langsomt arbejde hen mod planen.

På menighedsrådets vegne
Tove Sabro



15

Aktiviteter og gudstjenester
ved Nr. Felding & Tvis kirker

(kk) = Kirkekaffe efter
gudstjenesten
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Nr. Felding og Tvis Kirkers ansatte
Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk  
Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag
Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis.
pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716.
Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00
Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen
kkm@nftkirker.dk – Tlf. 3030 1042.
Organist og korleder: Birgitta Maria Wiklund
organist@nftkirker.dk – Tlf. 3030 0498
Graver Nr. Felding: Gitte M. Clemmensen, tlf. 9742 5240, 
clemmensen.os@gmail.com. Bedst ml. kl. 12-13 på tlf. 2237 8048 
Graver Tvis: Mikael Altenburg, tlf. 2346 1665
graver.tvis@nftkirker.dk

Menighedsrådet

Begravede/bisatte:
Else Marie Bohl Pedersen (Tvis)

Svend Erik Iversen (Nr. Felding) Kurt Preben Elkjær (Nr. Felding)

Formand:
Jens Kristian Jensen, Nr. Felding

4018 8402
jenskristianjensen@post.tdcadsl.dk

Næstformand:
Elin Toft, Tvis

3030 4374
eltoft@outlook.com

Læs mere på vores hjemmeside
www.nrfeldingkirke.dk  •  www.tviskirke.dk
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MAJ & JUNI 2021
er vores torsdagsmøder i TVIS SENIORERNE

aflyst

Vi glæder os til et gensyn
TORSDAG den 12 . august 2021

De bedste ønsker for en god 
sommer

TVIS SENIORERNES BESTYRELSE
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ÅRSMØDE
i Tvis Badminton

mandag 17. maj 2021 kl. 19.00
i Bannestrupparken 13, Tvis

Dagsorden
1 .    Valg af dirigent .

2 .    Formandens beretning .

3 .    Regnskab .

4 .    Forventninger til det kommende  

år samt budget .

5 .    Indkomne forslag . (afleveres skriftligt senest 7 dage før)

6 .    Valg af udvalgsmedlemmer .

7 .    Eventuelt .

Tilmelding på mail: svanholm2005@gmail.com – senest 4 dage før.

Tvis Badminton
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Generalforsamling i 
Tvis Fitness

Mandag den 10 . maj 2021 kl 19 .00 
i Tvis Centret

Dagsorden
1 . Valg af dirigent og stemmetæller

2 .  Bestyrelsens beretning for 2020 og  
visioner for fremtiden

3 .  Forelæggelse af regnskab for 2020  
til godkendelse

4 . Behandling af indkomne forslag

5 . Fremlæggelse af budget for 2021

6 . Valg til bestyrelsen

7 . Valg af revisor og revisorsuppleant

8 . Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ind-
sendt skriftligt til bestyrelsen senest den 3. maj på:

trma@mail.dk

Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Tvis Fitness

Vi prøver igen 
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Årsmøde 2021 i

Tvis Krocket, Petanque & Stavgang
Mandag den 17. maj 2021 kl. 19.00 i Tvis Centret

Dagsorden:
1 .   Valg af dirigent .
2 .   Formandens beretning til godkendelse .
3 .   Afdelingens regnskab til godkendelse .
4 .   Indkomne forslag .
5 .   Fremlæggelse af afdelingens budget  

herunder kontingent 2021:  
(kontingentet er 150,- kr .)

6 .   Valg af medlemmer til bestyrelse og  
suppleant . 
På valg er:  Kasserer Arne Tuholt (modtager genvalg) .

Sekretær Agnete Jakobsen (modtager genvalg) . 
Valg af suppleant .

7 .   Evt .: Forslag til aktiviteter i klubben . Fortsætter som hidtil .

Forslag til pkt . 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  
generalforsamlingen .

Klubben er vært ved en kop kaffe og et stk . brød .

Udvalget



21

Tvis Gymnastik indkalder til
årsmøde

Dato: Tirsdag d . 11 . maj 2021
Tid: kl . 19 .00 

Sted: Tvis Centret
Dagsorden:
1 .  Valg af dirigent
2 .  Formandens beretning til godkendelse
3 .  Afdelingens regnskab til godkendelse
4 .  Fremlæggelse af afdelingens budget
5 .  Behandling af indkomne forslag
6 .  Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
7 .  Evt .

Forslag sendes senest 4 . maj til Sally Thusgaard  
sallythusgaard@gmail.com

Har du gode forslag eller ideer? Er du nysgerrig? Vil du høre lidt om 
bestyrelsesarbejdet? – Så kom endelig  
og støt op om vores forening .

Vi byder efterfølgende på en  
let anretning .

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Tvis Gymnastik
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Dagsorden iflg. vedtægter:

1 .    Valg af dirigent og referent .
2 .    Formandens beretning .
3 .    Forelæggelse af det reviderede regnskab .
4 .    Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens  

virksomhed i det kommende år samt drøftelse af budget .
5 .    Indkomne forslag .
6 .    Valg af 

  a .  Formand og sekretær
  b .  En suppleant til forretningsudvalget
  c .  1 revisor for en 1-årig periode
  d .  Indstilling af 2 personer til Tvis Centrets bestyrelse samt 

indstilling af 2 suppleanter til Tvis Centrets bestyrelse
  e .  Indstilling af 1 person til Tvis Skoles bestyrelse

7 .    Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 
skriftligt til formand Annika Yding på theyding@me.com – senest den 
4. maj 2021.

Mange hilsner fra Forretningsudvalget

Tvis Idræt

Generalforsamling
Tvis Idræt

tirsdag den 18. maj kl. 19-21 i Tvis Centret
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Modtager du ikke
Pulsen 

og bor indenfor bygrænsen kan du
kontakte Birthe Spangsmose på:

23 72 21 93
– så vil hun sørge for, at du får bladet.

OBS: Bor du i oplandet til Tvis kan  
du selv hente bladet hos: 

SPAR Tvis, Tvis Pizza og Kebab,  
Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret

– da vi af økonomiske årsager desværre 
ikke kan omdele Pulsen i oplandet.

BYENS BEDSTE OG HURTIGSTE KURSUS!
Teori afholdes i vores nye lokaler på Struervej 141

– lige ved siden af FITNES X

Teori mandag og torsdag kl. 17.30 til 20.00

Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart:

www.trafikskolen-holstebro.dk/
Online tilmelding eller ring på tlf. 21 90 19 42

Mvh. kørelærer Per Nielsen

“Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort”

Trafikskolen
Holstebro

MORREVEJ 7 · TVIS
DK-7500 HOLSTEBRO

Tlf. +45 97 43 50 66
Fax +45 97 43 50 49

Mail: info@bmsilo.com
www.bmsilo.com

Annoncer i



Tvis Tømrerfirma aps
Tømrerforretning og maskinsnedkeri

Martin Bak Nielsen

Tlf. 24 25 29 06

E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker
Alt i:

Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener
Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

TVIS PIZZA OG KEBAB
Hovedgaden 8, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 91 98 66 61 • www.tvispizza.dk

Pizza og grill... forkæl dig selv

Åbningstider:
Mandag - onsdag 15.00 - 21.00  •  Torsdag - søndag 12.00 - 21.00


