Tilføjelser og korrektioner til bogen:
Saustrup skave Trabjerg - beretninger
Tilføjelse til side 63:

Skave Fitness

Der blev afholdt stiftende generalforsamling 2. maj
2007, hvor der blev dannet en bestyrelse. Bestyrelsen
kom til at bestå af: Karina Falsig, Thomas S. Kastberg,
Louise Soelberg, Birte Mark, Inga Bergmann og suppleant Aksel Pedersen. Bibi Mundbjerg blev kontaktperson til projektgruppen ”Skave 2010”.
Fra det første bestyrelsesmøde stod det klart, at der var
et stort stykke arbejde der skulle udføres, inden Skave
Fitness kunne slå dørerne op.
Tilbygningen ved Skave Hallen skulle gøres færdig.
Der var en gruppe lokale borgere der tog sig af dette, og
de gjorde et fantastisk stykke arbejde.
Der skulle findes 16 instruktører, som skulle uddannes
gennem DGI. Der skulle købes maskiner. Der skulle
købes tøj til instruktørerne. Der skulle findes musikanlæg. Der skulle indrettes. Der var EDB-opgaver.
Der skulle udsendes reklame for Skave Fitness. Der
skulle registreres hos Holstebro Kommune. Der skulle
laves låsesystem til medlemmerne, og ikke mindst
skulle der skaffes penge!
Og da vi kiggede på maskiner hos Staby Efterskole og
Ulfborg Fitness, blev vi klar over at vi var nødt til også
at have spinning på vores program. Så udover de penge
som vi skulle bruge på maskinerne, måtte vi til at finde
ud af, hvordan vi kunne skaffe penge til spinningcyklerne.
Der var også nogle fitnessinstruktører, der skulle på
ekstra uddannelse som spinninginstruktør. Til at starte
med havde vi en ”låne”instruktør: Tina fra Struer Fitness. Og det gik rigtig godt.
I Danske Bank lånte vi 400.000 kr. til maskinerne.
Og cyklerne fik vi råd til ved at diverse firmaer kunne
sponsorere en cykel for et engangsbeløb på 5000 kr., de
fik så deres logo på cyklen og kom på reklametavlen i
fitnesscenteret.
Vi ansøgte også DGI om lån og fik bevilliget 200.000
kr. rentefrit.
Lånet skulle betales tilbage over 5 år. Det hjalp straks
på økonomien.
Skave Fitness åbnede 1. november 2007, og forinden
var der over 50 personer, der havde tilmeldt sig som
medlem og også betalt. Der blev udsendt 2600 foldere
om Skave Fitness og gennem årene har der været over
600 medlemmer igennem Skave Fitness.
Skave Fitness har ud over alm. fitness og spinninghold
tilbudt fællesfitness 60 år+, bodyspinning, juniorfitness,
crossfit, løbehold og det fortsætter sikkert med nye
tiltag.

Økonomien var rigtig god, og da de første 5 år var gået,
havde Skave Fitness betalt lånet tilbage til DGI, og
kassekreditten var halveret. Et fitnesscenter har ikke
kun indtægter, men også mange udgifter for at fungere.

fortalt af Inga Bergmann

Nyt billede til side 132, 1. spalte
Bækgårdvej 8

Ekstra billede til side 138, 2. spalte
Grønnevang 14, tidl. Saustrup Skole.
Billedet er fra ca. 1920 og viser lærer H. P. Kristensen
og hans nabo Rasmus Jørgensen i haven.

Nyt billede til side 145, 1. spalte:
Hesselåvej 17 “Lille Hessel” Skave Maskinstation

Tilføjelse til side 148
Hesselåvej 41b
Holstebro Speedway Klub
Speedwaykørerne Jens Kirk, Holstebro og Chr. Ager,
Skave søgte i 1984 Holstebro Kommune om tilladelse til
og hjælp til at oprette en speedwaybane. De fik i første
omgang afslag; men efter to års ihærdigt arbejde gik
kommunen med på ideen og købte 4 hektar her på Hesselåvej, som de stillede til rådighed.
Økonomisk støttede kommunen efter krone til krone
princippet og fordoblede de midler, klubben havde fået
fra sponsorer, tipsmidlerne og lån fra Danmarks Idræts
Forbund.

Hesselåvej 41c
Holstebro Moto Cross Club - Troldkjærbanen.
Moto Cross-banen ligger i tilknytning til Skave Speedway, og en gammel sten fortæller, at ejendommen
tidligere hed Troldkjær.

Moto Cross klubben startede i 1992, men fik først egen
bane i 2001. Siden da har der været mange stævner på
banen, og klubben blev kåret til Årets Motorsportsklub i
2011.
Nyt billede til side 160, 2. spalte:
Over Savstrupvej 10

I 1986 tog borgmester Kurt Nygaard det første spadestik,
og arbejdet med anlæg af banen gik i gang.
Der skulle flyttes ca. 7000 kubikmeter jord til anlæg af
tilskuerpladser og støjvolde.
Gennem Holstebro Kommune og Mellemfolkeligt
Samvirke fik klubben hjælp fra en arbejdslejr med unge
fra hele verden til planering, græssåning og opsætning af
barrierer.
I 1987 var banen klar til brug. En speedwaybane af international standard med plads til 10.000 tilskuere for en
pris på 1.000.000 kr.

Skave Speedway Stadion en stille og varm sommerdag i 2014

Nyt billede til side 180, 1. spalte:
Trabjergvej 4 “Trabjerg Mølle”

Sdr. Savstrupvej 22 og 24
“Prærien”
Ejer: Else Krog Byskov og Torben DJ Andersen
Overtaget 1994. Opført 1950.
Tidligere ejere: Henny og Jørgen Iversen
Jørgen Iversen købte en hedeparcel i 1948 fra Bramskov i
Mejrup og begyndte at opdyrke heden i 1949.
Han påbegyndte byggeriet i 1950 og blev i 1952 gift med
Henny Pedersen Rask fra Århus. Jørgen blev født i 1925
som søn af forstander Iversen, Saugstrup Drengehjem.

Henny og Jørgen lagde stor vægt på at forskønne området. De anlagde skov og have, og gik allerede i 1960’erne
meget op i økologi og bæredygtighed. Denne interesse
førte til udviklingen af ”VJ-Center” som var et recyclingsanlæg, som, lidt forenklet forklaret, skulle modtage
organisk affald til kompostering. Varmeudviklingen fra
komposteringen skulle opvarme vand i bassiner med
produktion af ål og vandhyacinter. De primære salgbare
slutprodukter skulle være kompost og ål.
Det var et højtprofileret EU-projet, som blev officielt
indviet i 1990 af daværende fiskeriminister Kent Kirk.
Desværre fik VJ-centret som helt anlæg kun kort levetid - især på grund af vanskelige finansieringsforhold og
generel afmatning. I den officielle EU-rapport står der, at
hele projektet nok var forud for sin tid!
Herefter blev der i en tid produceret ål på centret.
Henny og Jørgens børn: Helene født i 1953, Iver 1956,
Johanne Marie 1957, Niels Verner 1960 (han døde
samme årstal) og Annette 1961.
I 1994 erhvervede Else Krog Byskov og Torben DJ
Andersen Prærien. Else er datter af Karen Krog og
Svend Byskov, Trabjerggård i Trabjerg, og Torben er fra
Rughavegård i Nr. Lyndelse på Fyn. Deres børn er Anna
Lea født i 1993, Ditte 1995 og Mads Emil 2000.

I begyndelsen drev Henny og Jørgen traditionelt landbrug med svin og kvæg. Senere gik de over til opdræt af
slagtefjerkræ, og i 1966 begyndte fabrikationen af pottemuld, som fik navnet ”Præriemuld”.
I 1970 konstruerede Jørgen Iversen en selvkørende
vandingsmaskine, der fik navnet ”Prærietrold”. Den blev
produceret på Prærien, og der blev solgt en del af dem til
mindre landbrug og gartnerier.
Med årene udvikledes fremstillingen af ”Præriemuld”.
Der blev bygget flere haller, og mange fik arbejde på
fabrikken.
I dag drives der fortsat erhverv på Prærien.
TDJ Andersen K/S er en handelsvirksomhed, som man
måske bedre kan betegne som en grossistvirksomhed,
der i mange tilfælde springer detailleddet over og sælger
direkte til slutkunden.
Der importeres og eksporteres til adskillige lande, og det
primære salg foregår gennem webbaseret markedsføring
og salg.
Firmaets primære hjemmeside er www.tdj.dk

