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Bidrag l bladet kan indsæ es på konto nr. 
7780-1063700 i A/S Skjern Bank. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer. 

Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern 

BORRIS SOGNEBLAD - du kan også se en web-udgave på www.borris.dk 

BORRIS SOGNEBLAD - har du en god idé l en ar kel, kontakter du os bare. 

 BORRIS SOGNEBLAD –   har fået en gæsteskribent, nemlig Anni Bern-

hard, der har lovet at være med l at skrive 1 eller 2 ar kler l en udgivelse, alt e er 
antal emner og den. Dejligt, og vi glæder os l samarbejdet.  

STÆREN 
Sig nærmer snart den, en stær dukker op, 

han sæ er sig træt i sin top 
Og snart vil vi høre hans dejlige fløjt, 

lidt kulde rager ham en døjt. 
Han sidder så s lle med ho’det på sned 

og siger som hønen et sted. 
Han er en filur 

men er aldrig sur. 
Han kan som et menneske le. 

Lyrifax 
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El-bycykler i Borris i foråret 2018 
 

Som mange nok har hørt, blev der i november sidste år uddelt 2 x 15.000 kr. l 
2 by-elcykler i Borris – 1 fra Påske-traktortræk og 1 fra Borris Genbrug.  

Borris El har lbudt, at cyklerne kan stå i en gammel skurvogn bag Borris El og 
lbudt at installere el og lys i skurvognen.  

Dagli’Brugsen i Borris har lbudt at stå for nøgleuddelingen. 

En stor tak fra Borris l de 3 givere og Dagli’Brugsen   

Mange i Borris beny ede sig af chancen for at prøve en elcykel, da Borris del-
tog i en konkurrence om flest kørte km. med Højmark og Lem i 2017 – trods en 
stor lokal indsats vandt Højmark ! 

Jeg blev den, der modtog gaverne og lbuddene, men for at få det l at lykkes, 
skal der etableres en startgruppe af interesserede, som skal være med l at 
købe cyklerne, få etableret endelige a aler med relevante partnere samt få 
beslu et den endelige organisa on omkring cyklerne. 

Startgruppen skal også stå for renoveringen af den gamle skurvogn. 
 

Organisationsforslag:		

Der etableres elcykelforening. 
Der laves vedtægter 
Der fastsæ es et årligt med-
lemskon ngent, og der laves en 
medlemskortordning. 
Der laves en forsikring 
Der laves en servicea ale m.h.t. 
cyklerne. 
 

Interesserede bedes henvende sig l mig snarest muligt, så vi kan komme i 
gang. 

Venlig hilsen Jes R.Nissen – mobil : 21226440 eller mail : jes.nissen@live.dk  
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Nyt fra Gymnas k i Borris 
 

Vi øver og øver og glæder os 
l at vise jer alle, hvad vi har  

lært i denne sæson…... 

 
 
 
 
 

Lørdag d. 3. marts kl. 14:00 har vi opvisning i Borris Sports- og Kulturcenter.  
Se opvisningsprogram på en anden side i sognebladet. 

Vi øvede fællesserie for alle gymnas khold en lørdag i januar, som vises afslut-
ningsvis l opvisningen - det bliver så flot. Alle var hur ge l at lære serien, så 
der var også d l hygge og leg på tværs af holdene. To mer med højt humør 
og masser af liv i hallen. 😊 

TAK l Lindvig VVS for ny pumpe l vores airtrack.  
Lørdag d. 3. februar var små-  og stor spring/rytme på DHE et par mer. Her 
lærte rytmepigerne en serie med vimpler, og springerne fik afpudset deres 
spring, så de er klar l opvisning. 

På gymnas kudvalgets vegne Je e Sandager Gosvig 
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Program	for	
Gymnastikopvisning	lørdag	d.	3.	marts	2018	

Ret l ændringer forbeholdes 
 
 
 

 14:00 Velkomst     

  14.15 Forældre/barn: Gi e, Louise og Lisbeth. 

  14:27 Små Spring: Signe, Sidse, Ida, Peder, Severin, Morten, Ebbe og Frederik. 

14:39 Puslinge: Mona, Simon, Heidi, S ne, Victoria, Frida og Rikke. 

14:51 Ringkøbing-Skjernegnens Sprinterne: Lea, Frederikke, Lea og Malene. 

15:11 Kaffepause.  

15:30 Krumspringer: Laura, Sara, Anne Sophie, Simon, Laurids, Flemming, Trine, 
  Maja, Jenny, Trine 

15:42 Kaffeholdet: Thilde, Laura, Jeppe og Kristoffer 

16:00 Damer med Fut: Tove, Iben og Tina 

16:12 Store spring og rytme: Laura, Sidse, Signe, Severin, Peder, Jens og Ron 

16:24 Gaveregn og Info 

16:45 Fællesserie 

16:55 Farvel og TAK 

 

 

 
HÅBER VI SES I HALLEN …………. 

Alle er velkommen, Gymnasterne glæder sig l at give jer alle en 

dejlig e ermiddag fyldt med skøn gymnas k. 

Entre 50 kr. for voksne, Børn gra s l og med 6. klasse. 

Hilsen Gymnas kudvalget                     



8 

 

LEGENDER I BORRIS 
 

Poul Erik Højer er det, Peter Gade er det, mon 
Viktor Axelsen bliver det ? 
Borris kan mønstre mange legender indenfor 
badminton, og de er vel at mærke ak ve fort-
sat. 
Vi skruer den lbage l 1975, hvor Borris 
Hallen stod færdig og klar l mange ak vite-
ter, blandt andet badminton. 
Tove Søndergaard og Lilian Wagener havde 
spillet et par år i skolens gymnas ksal, men 
var selvfølgelig klar l at stø e op omkring 
hallen. Med mere plads var det oplagt med en 
double, så de spurgte Elin Nielsen og Kirsten 
Bech, om de ville være med.  
Og som nok gæ et af de fleste. De spiller fort-

sat double mandag a en kl. 18.30 på samme bane. De første år var der run på 
hal derne l badminton, så Tove mødte troligt op 2 mer før star dspunkt for 
reservering og betaling af baner, for det skulle være som de foregående år. Der 
har været andre inde over holdet i kortere og længere perioder, og de fore-
trækker også at være 5 på holdet, da det er rart at kunne blive afløst, når der er 
behov for det.  
På en anden bane spiller 4 herrer, der for 
nogens vedkommende har været med i 
ligeså mange år. Yngste mand, Niels Jørn 
Westergaard, på 70 har kun været med i 
12 år, medens Viggo Nielsen, 72 år, starte-
de ved hallens åbning. Erling Søndergaard, 
78 år, og Per Hansen på 84 år havde dli-
gere spillet i gymnas ksalen og kom så 
med over, og startede sammen med Vig-
go. Der har så været flere inde omkring i 

den, blandt andet Frederik Nielsen, Hel-
ge Christensen m.fl.  
Som lskuer l en duel tænker jeg 40 år 
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lbage. Også dengang havde Per Hansen en dræbende skruende venstrehånd, 
som kunne jage modspillerne rundt på banen. Det har han så stadigvæk   
For begge baners spillere er energien og kampgejsten stadig intakt. Drillende 
kommentarer fyger på kryds og tværs, og et godt smash, der ikke nås af mod-
standeren, føles stadigvæk rart. Alle siger samstemmende, at de fortsæ er, 
ind l de ikke kan mere. Lysten er der, det er sundt, og så er der jo også lige det 
sociale aspekt.  
Selvom det er badminton, har de også ”3. halvleg”. De mødes i hallens cafete-
ria, hvor de køber en sodavand, og er der én af mændene, der har fødselsdag, 
koster det en øl l de andre herrer. Og med de fødselsdagsfejringer, de har 
ha , holder alderen ikke. Henover bordene drø es verdenssitua onen, og de 
sidste nyheder bliver udvekslet.  
Damerne lægger en skilling i en kasse hver gang, og når der er sparet en pæn 
sum sammen, mødes de og hygger sig, enten privat eller f.eks. ved at overvære 
en revy på Pejsegården eller Nørre Wosborg. Hvert år ved jule d er det en tra-
di on, at de mødes l en festlig juleafslutning hos Tove og Erling, hvor de får 
gløgg og æbleskiver.  
Mo on har ingen alder, bare glæden er der. Hvorfor pendle rundt i de mange 
mo ons lbud, der er, hvis man trives ved sin sport.  

Lili og Knud Erik  
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NÅR SURPRISE LYKKES   
 

Lisbeth fra Borris 
Sogneforening 
ringede l Helse-
center Midt Bor-
ris og bes lte d 
ved læge Mar n 
Fjeldsted 
Aagaard, så han 
kunne kigge på 
”hendes dårlige 
fod”. 

Og foden var så 
dårlig, at hun 
må e have Erna 
og Heidi Gammel-
mark, ligeledes 
fra sogneforenin-
gen, med som 
stø epersoner   

På sin skærm i 
konsulta onen kunne Mar n se, at næste pa ent var Lisbeth, og at hun 
havde scannet sit sygesikringskort. 

Intetanende gik han ud i venteværelset for at hente hende, men hun var 
der ikke. Og sygeplejerskerne Louise og Eva var også væk. Mys sk, så 
han lukkede døren op l frokostrummet…. En måbende Mar n kunne så 
konstatere, at her sad ikke mindre end 5 kvinder rundt om bordet.  
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”Tillykke Mar n – 
du og din klinik er 
blevet ldelt årets 
ini a vpris” 

Borris Sognefor-
ening og Borris 
Rådet ldeler her-
med Helsecenter 
Midt Borris Ini a-

vprisen 2017. 
Med Mar n Fjeld-
sted Aagaard i 
spidsen for Helse-
center Midt Borris 
skaber du og dit 
personale med 
smil og posi v 
kundebetjening et 
super dejligt læge-
hus med en stor 
service.  

Prisen skal forstås som et skulderklap og anerkendelse af den indsats, du 
og dit personale i Helsecenter Midt Borris yder. I skaber tryghed for bor-
gerne i Borris og omegn.” 

Mar n Fjeldsted Aagaard er 41 år, og han har siden 2015 drevet lægekli-
nikken på Storegade 37 i Borris, og fra maj 2017 har han også drevet kli-
nik i Skjern. 

Lili Kristensen 



12 

Nye lejeboliger i Borris? 
Vi arbejder i øjeblikket på at undersøge grundlaget for at etablere 6-7 nye leje-
boliger på hjørnet af Vestergade og Tarpbjerg. Det er dermed en meget central 
placering tæt på dagligvarebu k, skole, idrætshal og togsta on.  

Vi arbejder med de e, fordi vi tror, at der er et behov for sådanne lejligheder, 
men vi er ikke helt sikre. Oplægget er boliger på cirka 90 m2 l en anslået må-
nedlig leje på omkring 6200 kr./md., og boliger på cirka 110 m2 l en anslået 
månedlig leje på omkring 6800 kr./md. Priserne er uden forbrug, som dog vil 
være på et lavt niveau, da der er tale om helt nye og energivenlige lejeboliger. 
Der tages forbehold for lejepriserne, da disse a ænger af de endelige bygge-
omkostninger. 

Vi har brug for at vide, om der er en reel mulighed for at kunne udleje disse 
boliger, så derfor vil vi gerne have en helt uforpligtende lkendegivelse fra de 
personer og familier, som kunne se de e som en frem dig bosæ else. Hvis du 
er interesseret, så kan du udfylde det spørgeskema, som er medtaget på mod-
sa e side i bladet. Spørgeskemaet klippes ud og sendes l: 

Lars Rahbæk pr. mail på lars.rahbaek@live.com eller med post l adressen 
To gårdvej 3, Borris, 6900 Skjern. Spørgeskemaet kan selvfølgelig også afleve-
res l Lars Rahbæk personligt. På Facebook siden Borris Sogn kan du udfylde 
spørgeskemaet elektronisk. 

Hvis du har bekendte udenfor Borris, som kunne have interesse i sådanne leje-
boliger, så må du meget gerne aflevere en kopi af disse sider, eller henvise l 
opslaget på Facebook siden Borris Sogn. Så har de også mulighed for at udfylde 
og aflevere skemaet. 

Vi håber, at I vil være behjælpelige med at indsamle disse oplysninger, og vi ser 
frem l at høre fra Jer. 

Med venlig hilsen 

Borris Sogneforening & Borris Rådet 
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Tal-dansk Café 
En tv-udsendelse fra Ådum om deres lek e-café for udlændinge sa e 
nogle tanker i gang hos Kirsten Jensen, Hanne Jensen, Gerda Vendelbo 
og Alice Westergaard, og snart kom der en a ale i stand om at besøge 
Ådum for at se, hvad det gik ud på. 
 
Vi har en del udlændinge i Borris, og tanken er, at det må være l fordel 
for alle parter, hvis vi lærer hinanden lidt bedre at kende og hjælper dem 
med at blive en del af fællesskabet her i sognet.  
 
Derfor blev der e er sommerferien lavet en invita on på forskellige 
sprog , hvor de blev inviteret l at komme og få en kop kaffe/te, hygge 
sig sammen med os, lære os, vores by og omegn at kende, og få hjælp 
med det danske sprog og andre ng, som det kan være svært at finde ud 
af i et nyt land. 
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En del har været på dansk sprogskole, andre ikke, men fælles for de fle-
ste er, at de naturligt nok taler deres modersmål hjemme i familien, og 
på arbejdspladsen er sproget t engelsk, så lidt træning og vejledning i at 
tale dansk er væsentlig. 
 
Vi mødes i skolekøkkenet på Borris Skole hver onsdag kl. 16-17:30, hvor 
vi sidder i mindre grupper og snakker - på dansk! - om, hvad der må e 
være aktuelt. 
Det er gra s, og der er ingen lmelding, så man møder bare op. 
 
Vi er i øjeblikket 11 frivillige, som deler dagene mellem sig, og der kom-
mer sædvanligvis 5-10 udlændinge på besøg pr. gang, litauere, rumæne-
re, polakker, syrere, ukrainere, englændere osv. imellem hinanden,  og 
der er plads l flere, hvis man skulle få lyst l at være med. 
 

Hvis nogen er interesseret i at høre nærmere, kan I kontakte 
 

Kirsten Møller Jensen   Storegade 58   2646 8265 
Hanne Bach Jensen   Storegade 2   3025 1518 
Alice Oversø Westergaard To en 4    6154 6098 
Gerda Vendelbo    Storegade 56  2443 8270 

Knud Erik        
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PÅSKETRÆK 2017 
Påsketræk afslu es ikke i påsken, men den sidste lørdag i november, 
hvor alle frivillige inviteres l julefrokost i Borris Sports- og Kulturcenter.  
Tradi onen er også, at der l julefrokosten uddeles penge l lokalsam-
fundet – en udlodning af årets overskud ved påsketrækkets a oldelse. 
Borris by fik 15.000 kr. l en elcykel (læs mere herom i anden ar kel i 
bladet), og oveni har Borris Genbrug også sponseret en elcykel, så der i 
sognet vil komme 2 elcykler l gra s beny else.  
Dagplejen i Borris fik 5.000 kr., som skal bruges l en udflugt. 
Grøn Bande i Borris, der holder byen ren, fik 5.000 kr. l en julefrokost. 
Borris Skoles Venner fik 5.000 kr. l ak viteter.  

 
PÅSKETRÆK 2018 

 
Forberedelserne l årets Påsketræk er i fuld gang. Påsketrækket a ol-
des søndag den 1. april kl. 10.00. 
Vi håber på godt vejr, selv om påsken falder dligt i år. 
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A nerne går lige nu med klargøring af traktorer. Borris Karosseri håber 
at blive færdig med en lastbiltrækker, og Chris an Larsen er med på last-
bilholdet med sine krea ve ideer, så det bliver spændende -  GLÆD JER. 
Vi er også i år i kontakt l udlandet, og her er vi igen spændte på, hvor 
mange der har lyst l at deltage - Følg med på Facebook. 
Det er altsammen vildt spændende, men vi kan ikke gøre det uden jer.                    
Håber I er klar l at give en hånd med igen i år, så vi ved fælles hjælp kan 
få en herlig dag og sammen sæ e Borris på landkortet. 
 

Kom og vær en del af denne fantas ske dag !! 
 

Med venlig hilsen 
Borris Pullingarenas bestyrelse  

 

Spejderhy e l leje.  
Mangler du et sted l din næste fest eller møde, er 

spejderhy en i Borris måske en mulighed. 
Den koster kun 700,- pr. dag. 

Interesseret så kontakt formanden for hy en Allan 
på tlf. 29114373 
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Borris skole 
Vi er nu lidt over midtvejs i skoleåret 2017/2018 og hermed kommer lige et 
indblik i, hvad første halvdel af skoleåret har budt på her på Borris skole. 

I løbet af e eråret har vi ha  særlig fokus på at få sat de nyeste teknologier i 
spil med skolens elever. Vi er for alvor kommet med ind i spidsen af kommu-
nens skoler i forhold l integra on af IT og læring. Vi har ha  robothockey-
forløb, 3D print og programmering, alt sammen bl.a. takket være en velvillig 
dona on fra Borris skoles Venner i form af robo er l skolens elever. E er uge 
42 har vi deltaget i et projekt med såkaldte Mikrobits. Et forløb, der startede i 
England sidste år og nu har bredt sig l den danske folkeskole. Mikrobits-
forløbet har taget sit udgangspunkt i forståelsen af elektriske kredsløb og ikke 
mindst programmering, og man kan se eleverne er interesseret.  

Derudover har vi som noget nyt ha  daglige samlinger med sang og faglige em-
ner. Vi kan mærke, at eleverne har taget vores nye samling l sig, og vi nyder,  

 6.klasse på Bornholm i september 
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når de nu 109 elever lidt i kl. 10.00 fylder skolen med sang. Endelig har vi ha  
en del ak viteter ude af huset for eksempel en fantas sk tur med 6.klasse på 
Bornholm og ikke mindst en dejlig julekoncert lige op l december måned. 

Skoleåret 2017/2018 er også det skoleår, hvor vi har budt velkommen l en stor 
andel af elever med en anden baggrund end dansk. Det har medført, at vi har 
indført et nyt koncept kaldet ”venskabsfamilier”. En venskabsfamilie er en sko-
levant familie, som er blevet lkny et en af vores flersprogede familier. Målet 
har været at le e indgangen l den danske folkeskole og dennes kultur samt 
ikke mindst de tradi oner, der gør Borris skole l noget særligt.  
Vi har i øjeblikket derfor 8 venskabsfamilier lkny et vores nuværende 0. klas-
se. De 8 danske venskabsfamilier har været en god stø e i skolens proces med 
at inkludere ”nye” familier med en anden baggrund end dansk på skolen. Dem 
skylder vi en stor tak  
Generelt kan jeg bare konkludere, at indbyggerne i Borris skoledistrikt er meget 
optaget af at få vore ”nye” udenlandske familier l at føle sig velkomne og blive 

Julekoncert	d.23/11	
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integreret. Det betyder kolossalt meget for de enkelte børn, men også for de-
res forældre og byens ins tu oner. 
Hvis man, når nu man læser de e, får lyst l at bidrage med noget, og det kan 
være lige fra en god ide, l en stø eindsats i forhold l fx læsning e er skole-

d, er man meget velkommen l at kontakte mig. 
Med venlig hilsen  
Ole Ehmsen Kronborg 
Skoleleder Borris skole 
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Børnehaveklassen er fly et i nye lokaler. 
 

Midt i november fly ede børnehaveklassen fra den gamle skolebygning. Børne-
haveklassen  havde en dejlig oase for sig selv i den gamle bygning, men lokalet 
trængte l en renovering. Desuden var der flere af eleverne, som udtrykte øn-
ske om at få et toilet i samme bygning. Derfor valgte vi, at børnehaveklassen 
skulle fly e i nye lokaler ovenpå SFO’en.  
 
Biblioteket blev hur gt indskrænket, og pedellen, Børge gik i gang med at lave 
et fint klasseværelse l os. Kort d e er var vi klar l at fly e ind.  
Børnene nyder at være tæt på alle de andre elever og tæt på SFO’en, men ikke 
mindst er det blevet meget nemmere at komme på toile et.  
Mille fortæller: Her er en meget bedre udsigt, og Artem synes, det er nemmere 
at gå l samling med hele skolen.  
Rakel nyder at kunne hente mælk i kælderen uden at skulle udenfor.  
Mathilde kan se fordelen i, at det er nemt at gå l biblioteket.  
 
Alt i alt ser alle børnene posi vt på flytningen. 
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U14 Piger Borris – Rk. Mølle 
Øverst fra venstre: Laura Hvid, Juliane Holk, Anne Marie Gjaldbæk, Clara Bjerg, 
Line Hansen og Træner Mia Hansen 
Nederst fra venstre: Cecilie Haar, Me e Bonde, Laura Bech og Sarah Christen-
sen 
Trænerne Nikoline Dammark og Louise Møller manglede v/fotograferingen 

Børn og voksne er faldet rig g godt på plads i vores nye klasseværelse, og 
imens er Børge gået i gang med at renovere det gamle klasseværelse. Med -
den ønsker skolen at fly e faget håndværk og design l den gamle skolebyg-
ning. 
Hvis I har lyst, er I hjertelig velkomne l at kigge forbi og se det nye klasseloka-
le. 

Lo e Hvid, leder af børnehaveklassen 
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Nyt fra håndbold …. 
 

Så er vi godt i gang med anden halvdel af sæsonen, og vore hold har generelt 
klaret sig ganske fint ind l videre. U12 piger er rykket op i A-rækken e er jul, 
og det går godt for dem. U10 piger er rykket op i B-rækken, og har endnu deres 
første sejr l gode. Seniorherrerne er også rykket op og spiller i serie 2 her e er 
jul, pt. ligger de på en delt 3.plads i deres pulje. De øvrige hold spiller i samme 
række som før jul, og generelt klarer de sig fint. 
 
I julen deltog U12 og U14 holdene fra Borris – Rk. Mølle – se omtale om stæv-
net andet sted i bladet. U14 pigerne vandt sølv i deres pulje og fik en pokal med 
hjem l klubbens samling – Tillykke med det piger  Vi - BGU håndbold – hjalp 
desuden l med afvikling af Jule Cup stævnet, som var arrangeret af Skjern 
Håndbold. Derfor blev der spillet kampe i Borris Sports- og Kulturcenter den 28. 
december, hvor hold fra hele landet deltog. Stemningen var fantas sk under 
kampene, og det var en god oplevelse. I den forbindelse vil vi gerne sige en 
STOR TAK l jer, der hjalp os med at sidde i dommertårnet eller gav en hånd 
med ved andre prak ske ng i forbindelse med stævnet.  
 
I februar mødtes U8 og U10 holdene en fredag a en l ak vitet i hallen. Her 
blev der dystet i forskellige discipliner, spist a ensmad sammen, hygget og 
gang i den på tværs af holdene.  
 
I påsken deltager U14 pige- og drengeholdene i Rødspæ e Cup i Frederikshavn. 
Det er et stort stævne, som strækker sig over 5 dage. 
 
Den 6.-8. april deltager U10 og U12 piger og drenge i et overnatningsstævne i 
Ikast. Vi har valgt at prøve de e i år i stedet for Brørup Cup, som vi har deltaget 
i de sidste par år. Det er en rig g god måde at slu e sæsonen af, og det er dej-
ligt at være flere hold af sted, så vi kan heppe på hinanden og have det sjovt 
sammen  
Har du ris eller ros l klubben, så lad os høre fra dig. Det samme gælder, hvis 
du skulle have lyst at hjælpe i klubben enten som træner, forældrehjælp eller 
andet, så kontakt os – vi kan al d bruge ekstra hænder ….  
 

Forårshilsner fra håndboldudvalget 
Frank, Alex, Louise, Inger, Maria & Lise 
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Fællesspisning 
 

Torsdag d. 15. marts  kl. 17.30 i 
Hallen 

Menu: 

Flæskesteg m/ rødkål, kartofler og 
god sovs 

 

Tilmelding i Dagli' Brugsen senest 
mandag d. 12. marts 

0-2 år gra s      3-12 år 30 kr      

13-? år 60kr   

Vi ses - Borris Sogneforening 
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Søndags-hygge-kaffe 
 

Ved Madpakkehuset i Krokodilleparken 

3 søndage kl. 14.30 

d. 1/7,  8/7 og 15/7 

 

Medbring kaffekurv, og hvad I ellers 

har brug for l kaffe i det fri 

(bord, stole, eller tæppe) 

måske et udendørs spil og en bold. 

 

Alle, store og små, unge og gamle 

der har lyst l søndagshygge 

en me eller to, er velkomne. 
 

Vi ses 
Borris Sogneforening 
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Den lille pige og svovls kkerne... 
 

H. C. Andersens berømte eventyr er sik-
kert blevet fortolket på mange måder, og 
nu også med blomster. Eventyret var et 
af de temaer, som Lene Højris Jensen 
under sin deltagelse i Skills i Herning, 
skulle lave en båredekora on over. Et 
resultat, som dommerne bedømte l en 
flot 2. plads.  

DM i Skills skal eksponere erhvervsud-
dannelserne på en posi v måde ved at 
vise de dyg gste eud-elever, der gennem 
konkurrencer yder deres bedste. Desu-
den skal mesterskabet ses som talentple-
je for de dyg gste elever, ved at de får 
muligheden for at yde det ypperste og 
dermed måske ende som Danmarks, ja 
måske verdens bedste faglærte murer, 
maler, konditor eller blomsterdekoratør. 
Endelig er der den interna onale dimen-
sion. Ved deltagelse i interna onale me-
sterskaber – EuroSkills og WorldSkills får 
deltagerne i DM i Skills muligheden for at 

få prøvet deres kunnen af i en interna onal sammenhæng. Ved samme lejlig-
hed får de unge og deres lærere et interna onalt netværk og muligheden for 
at se nye og andre løsningsmodeller end dem ,de kender fra Danmark. 

Lene deltog som blomsterdekoratørelev l danmarksmesterskabet i Skills, som 
løb af stablen fra den 18. - 20. januar 2018. 6 dyg ge dekoratørelever dystede 
mod hinanden i at frems lle de mest fantas ske dekora oner og buke er, alle 
e er et tema. Lene var udpeget af lærerne på skolen, hvor hun har gået under 
sin uddannelse. Der er 2 fagskoler i Danmark, nemlig Handelsfagskolen i Skåde, 
syd for Århus og én på Sjælland, og der var udpeget 3 fra hver skole.  

Det blev nogle dage, som Lene sent vil glemme. 3 dage, hvor hun skulle lave 
forskellige blomsterdekora oner / buke er med forskellige teknikker. Hun 
skulle blandt andet binde en brudebuket e er s et teknik og en dekora on i 
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et bildæk. Sjove opgaver, der krævede 
fantasi, men også at reglerne blev fulgt. 
Alle 6 blomsterdekoratører fik udleveret 
de samme blomster og materiale. 

Meget specielt var det også, fordi det hele 
foregik med publikum tæt omkring hende 
alle tre dage. Jeg besøgte Skills på finale-
dagen med godt en me lbage af kon-
kurrencen. Der var mange forbi, som be-
undrede de flo e værker, de unge deko-
ratører havde lavet dagene i forvejen. Fle-
re blev stående og kiggede på, medens 
blomsterdekoratørerne lavede deres fina-
leværk, der var en installa on i de skønne-
ste forårsfarver, skabt på søjle/podie, og 
som skulle bruges ved indgangen l for-
årsmesse 2018.  

Da uret ringede, kunne Lene se lbage på nogle hek ske dage, men også sam -
dig slappe af, for nu var det op l dommerne at finde en vinder. Desværre blev 
det ikke Lene, der løb af med sejren, men det havde været en kæmpe oplevel-
se. Og hun er ikke blevet afskrækket for at deltage i nye konkurrencer. Dom-
merne var meget posi ve og vilde med hendes ideer, men hun skulle måske 

blot lære at styre dem.  

Lene er i lære som blomsterdekoratør hos 
Acacia by Blomsterfeen i Skjern, men star-
tede sin uddannelse i oktober 2016 hos 
Blomsterfeen i Varde. Hun blev færdig 
med sin fagprøve her i midten af februar 
med en skri lig rapport og 2 binderier, 
der har relevans l emnet. Uddannelsen 
er normalt på 2 år, men da Lene er ud-
dannet salgsassistent, har hun fået ½ års 
merit. Når hun er udlært, har hun fået lov 
at fortsæ e i bu kken.  

Anne Marie Kristensen 
 

Se også buket på forsiden 
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Åbningstider 
mandag: lukket 
ti: 8.30 - 17.00 
on: 8.30 - 17.00 
to: 8.30 - 18.00 
fr: 8.30 - 17.00 
lø: 8.30 - 12.00 
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FÆLLES FASTELAVNSFEJRING 
Borris Gymnas k- og Ungdomsforening, Borris Idrætsforening, Torsdags-
klubben, Børnebanden og Borris Menighedsråd begyndte for nogle år siden et 
samarbejde omkring en fastelavnsfest for hele sognet.  

Arrangementet starter kl. 10 med familiegudstjeneste og dere er tøndeslag-
ning og kåring af bedst udklædte. Så er det d for mad, og her serveres suppe 
og hotdogs. Dagen slu es med kaffe og fastelavnsbolle.  

Dejlig tradi on, hvor børnene møder op i sjove dragter og soler sig i deres rolle 
for en dag. Prinsesser, engle, gamle damer og superheltene – de var der alle 
sammen. Og fedt at være sammen med alle vennerne, slå hårdt på fastelavns-
tønderne, spise slik og fastelavnsboller, drikke sodavand og være der i nuet. Og 
så vide, at vinterferien er lige om hjørnet. 

Der kom ikke så mange ældre l arrangementet, men l gengæld var der rig g 
mange børnefamilier. Der blev uddelt 81 slikposer, så det fortæller lidt om an-
tallet af børn. Arrangørerne er glade for at se, at tradi onen kan holdes i hævd, 
da de kan se nye og yngre familier hvert år.  

Lili Kristensen 
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En god dag i Torsdagsklubben 
 

Det summer af liv 
og glade børne-
stemmer i Storega-
de! 
35 børn er på vej 
fra både SFO og 
børnehave, for at 
komme i Torsdags-
klubben i Missions-
huset. 
En af lederne, Maj-
bri  Lomholt, byder 
mig velkommen 
ved huset, mens 

andre har hentet og ledsaget børnene fra pasning l klub. 
Snart er gangen fyldt op af tasker, støvler, jakker, flyverdragter, huer, luffer og 
ja, selv en farvestrålende drage og en bamse er medbragt. 
 
Klubben har lige nu børn i alderen 3-9 år og mødes hver anden torsdag fra 
16,15-17,30. 
Det seneste år har de oplevet en fordobling af deltagerantallet og glædes over 
at der er så mange børn, også af forskellige na onaliteter der ønsker at komme 
i klubben. Her mødes børnene, får sa  og frugt, tager på opdagelse i Bibelen, 
snakker, synger sange, leger og er krea ve. 
Indenfor sidder børnene hur gt og hygger sig ved bordene. Der er også i dag 
nye børn i klubben og de præsenteres for de andre, der siger hej, så det hur gt 
er trygt, også for de nye deltagere. 
Undertegnedes ankomst er heller ikke overset. Flere børn har allerede udenfor 
spurgt: ”Hvem er du?” og nu fortæller Majbri  hvorfor jeg er her i dag. Helt i 
børnehøjde forklares ngene og der bliver spurgt ”Hvem ved hvad Sognebla-
det er?”. Flere rækker hånden op og en pige svarer ”Det er det blad man læser 
hvis man gerne vil vide noget om Borris” Rammende og helt enkelt. Så er det 
på plads! Snart spørger en anden ”Skal vi ikke snart i gang?” Han ved nemlig 
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godt at der i dag er 
sa  og sørøverboller 
på menuen.  
Dagens bibelemne er 
et af Jesu undere: 
Helbredelsen af en 

gger, blind fra føds-
len. Virkningsfuldt 
forklaret og fremført, 
med rig mulighed for 
at s lle og få svar på 
spørgsmål. De e vi-
dereføres i forskellige 
lege, hvor børnene 

kan opleve hvordan det er ikke at kunne se. Blindebuk, blindtegning, blindsøg-
ning og kast med bind for øjnene. Det giver stof l e ertanke og medfører god 
snak blandt børn og voksne. I dag er emnet levendegjort via udklædning og 
fortælling. Ved andre lejligheder bruges en flonellograf, en fil avle med utallige 

lhørende figurer, så bibelfortællingerne også her opleves visuelt og dermed er 
mere forståelige og interessante for 
børnene. 
 
Når klokken har rundet 17, samles 
alle i rundkreds l en farvelsang, og 
så står den ellers på oprydning og fri 
leg, ind l børnene bliver hentet af 
familien eller følges med en af de 
andre hjem.  
En fornøjelse at se børn og voksne, i 
et samvær med både leg og læring, 

lpasset de fremmødte børn. Tid l 
bøn og d l leg, godt planlagt af 
erfarne voksne og unge hjælpere.  
Tak for gæs rihed, ord l e ertanke 
samt sa  og sørøverboller  

Anni Bernhard 
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Fælles generalforsamling i Borris for  

Borris Gymnas k- og Ungdomsforening 

Borris Idrætsforening 

Borris Sports- & Kulturcenter 

Borris Rådet 

Borris Vandværk 

Borris Sogneforening 

torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00  

i Borris Sports- & Kulturcenter.  
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De 10 år der er gået, fra da jeg gik ud 
af Borris Skole l nu, har budt på 
mange spændende og lærerige ople-
velser.  

 

De første tre år brugte jeg på Hede-
mølle e erskole ved Bjerringbro, hvor 
jeg afviklede 8., 9. og 10. klasse. Det 
var her, selvstændigheden for alvor 
begyndte at vokse. For første gang 
skulle man stå på egne ben, og ens 
forældre var ikke lige i nærheden l at 
gribe ind og hjælpe på samme måde, 
som man dligere have været vænnet 

l.  

Det var tre fantas ske år, der fløj af 
sted, og det var en perfekt kombina -
on af socialt samvær, skole, oplevel-
ser for livet og en masse sport i fri -
den. Det er et sted, som jeg virkelig 
forbinder med tryghed grundet lærer-
nes engagement både i og udenfor 

merne.  

Det er en d, der har været med l at 
danne rammerne for min frem d, og 
jeg er dybt taknemmelig over, at 
de e har været en mulighed for mig. 
Ikke nok med, at det har givet mig 
fantas ske minder og læring, så har 
det også givet mig venskaber, som er 
noget helt specielt. Det, at man laver 
alt sammen med disse personer, giver 
en helt særlig lknytning, og det har 
resulteret i, at jeg i dag har veninder 
for livet.  

 

E er de tre år valgte jeg at starte på 
HF i Herning, og det var en stor om-
væltning. Der skulle nu l at arbejdes 
langt mere selvstændigt, end jeg dli-
gere havde været vænnet l. Man 
blev revet ud af de trygge rammer fra 
e erskolen, hvor der var faste regler, 
og hvor man vidste, hvad der skulle 
ske, og lærere der tog hånd om ens 
læring. HF var anderledes, her er man  

 

10 år e er   
af Bole e Thinggaard Munk, 

da er af Tove og Henrik Munk 
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sin egen lykkes smed, så hvis du ville 
have noget ud af denne d, så skulle 
der arbejdes for at komme i mål. Men 
det lykkedes, og i 2012 fik jeg den blå 
hue. Det var en skøn d, nu var ver-
den åben, og jeg skulle finde min kurs 
for livet.  

 

E erfølgende valgte jeg at holde to 
sabbatår, og på daværende dspunkt 
havde jeg hverken lysten eller planer 
om at skulle ud og rejse, for jeg havde 
det godt med der hvor jeg befandt 
mig. Jeg valgte at arbejde de to år, 
først var jeg på plejehjemmet i Borris 
og e erfølgende i hjemmeplejen i 
Skjern. Jeg er glad for, at jeg har ha  
denne d, hvor jeg arbejdede med 
mennesker på et plan, hvor man vir-
kelig skulle være noget for nogen. Der 
hersker ingen tvivl om, at det var en 
prøvelse, og nogle dage kunne være 
rig g hårde, men de gode dage var så 
givende for mig, at jeg ikke kunne ha-
ve drømt om noget bedre at lave end 
netop de e. Jeg savner t den d, for 
jeg befandt mig godt i den branche, 

og jeg nød virkelig at hjælpe og hygge 
om de ældre. Jeg følte virkelig, at jeg 
gjorde en forskel i deres hverdag og 
bragte dem smil og glæde.  

 

I mine sabbatår valgte jeg også at tage 
handelsskolens grundforløb i Herning, 
for det gav mig endnu et springbræt 
for frem den. Det resulterede i, at jeg 
i 2014 startede som bu kselev. Her 
havde jeg igen samme følelse som 

dligere, at det at kunne hjælpe an-
dre var fantas sk og virkelig givende. 
Jeg synes, det er spændende at skulle 
sæ e sig ind i en anden persons be-
hov og derfra kunne hjælpe dem l at 
komme frem l netop det, de ønsker. 
Der l gav det mig også en stor per-
sonlig udvikling, for der skal man være 
åben og imødekommende på en må-
de, man fra dagligdagen ikke er væn-
net l, og det har givet mig nogle go-
de personlige værktøjer.  

E er at have lagt en masse tøj sam-
men i to år, og langet et par poser 
over disken, blev jeg færdig somme-
ren 2016 i Coast Skjern. Så nu kunne 
jeg kalde mig bu ksassistent, velvi-
dende om at jeg endnu ikke var nået i 
mål med min uddannelse.  

Jeg havde søgt ind på Handelsøkonom 
uddannelsen i Silkeborg på Erhvervs-
akademi Dania, og i mellem den valg-
te jeg at fly e sammen med min kæ-
reste Nicolai i Skjern, så det blev en 
lang tur l Silkeborg hver dag. Jeg var 
dog glad for, at jeg havde valgt at in-

Student 2012 
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vestere i en bil, så den lille UP fik kørt 
en masse kilometer det første stykke 

d, men for mig har det været det 
hele værd. Inden jeg startede i Silke-
borg, havde jeg fået arbejde ved TP 
Kjoler i Skjern som salgsassistent, og 
her fortsa e jeg som skolepige, da jeg 
startede på studiet.  
Jeg fandt hur gt ud af, at studiet var 
mit re e element, da måden vi arbej-
der på er ved at koble teorien sam-
men med praksis. For mig har det væ-
ret en meget givende måde at lære 
på, for det ruster en på en helt anden 
måde l den dag, man står og skal ud 
i den virkelige verden e er studiet. 
Der l har alle lærerne en inspireren-
de baggrund indenfor det felt, de un-
derviser i, og kan derved bidrage med 
egne erfaringer, når de skal undervise 
i teori, og det giver et helt andet flow 
i undervisningen. Det første år på stu-
diet foregik kun på skolebænken, og 
andet år, som jeg er i gang med nu, er 
8 måneders prak k.  
 

De første fire måneder af prak kken 
valgte jeg at tage i Vietnam. Det var 

en stor udfordring at skulle rejse så 
langt væk fra alt herhjemme og skabe 
en ny hverdag i Ho Chi Minh City. 
Men jeg vidste, at hvis jeg ikke kom af 
sted nu, så havde jeg nok aldrig fået 
den oplevelse i livet. Jeg arbejdede 
for en interna onal virksomhed, TRG 
Interna onal, hvor jeg sad med ar-
bejdsopgaver indenfor marke ng og 
digital marke ng. Det var spændende 
at skulle lpasse sig en helt anden 
arbejdskultur, og det var en nødven-
dighed at integrere sig bedst muligt 
for at kunne bidrage l deres arbejde.  

Jeg er glad for, at jeg valgte at tage af 
sted, for det har givet mig en person-
lig udvikling og der l en langt bedre 
indsigt og forståelse for den verden, 
vi lever i, for Asien er meget anderle-

Sapa rismarker 

Frokost udsigt i Vung Tau 



39 

des, og det har givet mig en langt 
bedre forståelse for deres folkefærd.  

 

De fire måneder bød også på d l at 
rejse rundt i Vietnam. Jeg boede sam-
men med Anne fra min klasse, og det 
var en tryghed i lværelsen dernede, 
at man al d havde hinanden i alt det 
nye og udfordrende.  

Da vi ankom l Ho Chi Minh City, hav-
de vi en uge, inden vi startede i prak-

kken, og den brugte vi på at lære 
byen at kende. Men i en by med 10 
millioner indbyggere og 8 millioner 
scootere, så var det hele meget over-
vældende og føltes som kaos i forhold 

l den struktur, som vi normalt er om-
givet af herhjemme i Danmark. Yderli-
gere fik Anne og jeg brugt en del 
weekender på at rejse rundt i landet, 
hvor vi besøgte Vung Tau, Mekong 
floden, Mui Ne, Chu Chi tunnelerne, 
Ha Noi, Hua Lu, Sapa og Ha Long Bay. 
Vi havde nogle fantas ske ture, og 
det gav ro fra den stressede storby, 
hvilket vi begge sa e meget stor pris 
på.   

Da jeg kom hjem fra Vietnam i slut-
ningen af oktober, skulle jeg fortsæ e 
min prak k. Jeg havde lavet en prak-

ka ale med min dligere chef fra TP 
Kjoler, og her sidder jeg som Web 
Marke ng Maneger. Det er en spæn-
dende og alsidig hverdag, og jeg ny-
der, at jeg stadig kan få mer ude i 
bu kken i weekenderne, da det giver 
lidt adspredelse fra hverdagen foran 

en computer. Prak kken slu er d. 28. 
februar, og dere er har jeg tre måne-
der l at skrive hovedopgave, og jeg 
kan l sommer kalde mig for handels-
økonom, og jeg glæder mig meget.  

Jeg bor 
stadig i en 
lejlighed i 
Skjern med 
Nicolai, 
men vi ar-
bejder på 
projekt 
nybygger i 
2018, og vi 
ønsker at 
blive her i 
Skjern. Det 
er en 
drøm, der er gået i opfyldelse, så det 
er noget, vi ser meget frem l, og vi 
regner med at fly e i hus l septem-
ber.  

Jeg nyder at bo i det vestjyske, mine 
forældre har taget et godt valg ved at 
bosæ e sig netop her.  

Da jeg var yngre, forstod jeg ikke at 
sæ e pris på det, men nu kan jeg ikke 
fores lle mig noget bedre sted at bo.  

Jeg glæder mig l at se, hvad frem -
den bringer, når jeg kommer ud på 
den anden side af uddannelsen.  

Det var mit liv 10 år e er, kort fortalt. 
Tak fordi jeg fik muligheden for at 
dele mine 10 år med jer, jeg ønsker 
jer alle et fantas sk 2018.  
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AKTIVITETSKALENDER FOR 
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 

Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter, der 
foregår på Åstedparken.  

I dagligdagen bages der småkager og a oldes madklub på bestemte dage. Der 
er formiddagshygge, spil, kvalitets d, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang.  

Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak vitetska-
lenderen på Åstedparken.  

 
MARTS: 
01. kl. 19.00 Bankospil v/Vennekredsen. 
07. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
08. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
14. kl. 10.00 Musik og sang v/Rigmor, Jens og Frank. 
15. kl. 14.00 Besøg af Susannes tøjbu k. 
19. kl. 10.00 Besøg fra Stauning Plejehjem. 
21. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
22. kl. 14.30 Gudstjeneste i kirken.  
26. kl. 17.30 Ålegilde. 
28. kl. 10.00 Musik og sang v/ Rigmor, Jens og Frank.  
 
APRIL: 
04. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
05. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
10. kl. 09.30 Besøg på erhvervsskolen. 
11. kl. 10.00 Musik og sang v/Rigmor, Jens og Frank. 
18. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
19. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
23. kl. 14.00 Ud i det blå 
25. kl. 10.00 Musik og sang v/Rigmor, Jens og Frank. 
26. kl. 14.30 Gudstjeneste. 
 
MAJ: 
02. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
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09. kl. 10.00 Musik og sang v/Rigmor, Jens og Frank. 
16. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna. 
17. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
23. kl. 10.00 Musik og sang v/Rigmor, Jens og Frank. 
25.-27. Dalager Marked. 
30. kl. 10.00 Musik og sang v/Frank og Nanna.  
30. kl. 17.00 Grilla en. 
31. kl. 14.30 Gudstjeneste. 
   
Fødselsdagskalender: 
10.03. Jens Lindeberg   70 år. 
20.03. Ester Bjørnholt   95 år. 
29.03. Peder Brøndlund Jakobsen 71 år. 
07.04. Lars Lydiksen   95 år. 
13.04. Svend Beck Hostrup  83 år. 
17.04. Gerda Thorup   88 år. 
03.05. Søren Nørrelykke   87 år. 
05.05. Arne Hansen   81 år. 
 
Velkommen l: 
Karsten Wirring 

Hans Rahbek Nygaard Rasmussen. 

 

Informa oner fra Åstedparken: 
 

Vi kunne godt bruge flere frivillige på Åstedparken. 

E ermiddagsvært: Sidde og drikke kaffe sammen med beboerne kl. 14.30 – 
15.30 onsdag og fredag. 

Skubbere: Gå eller køre en tur med beboere formiddag eller e ermiddag. 

 

Henvendelse l enhedsleder Carsten Vixø Kristensen, tlf.nr. 9974 2244.  
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Gudstjenesteliste 
Dato Borris Faster Evangelium 

4. marts 
3. søndag i 

fasten 

17.00 
Spaghe guds-

tjeneste 

10.30 
Børneak viteter,  

samkørsel 
Joh 8,42-51 

11. marts 
Midfaste 

10.10 Kirkekaffe 
10.30 

Børneak viteter 
9.00 Joh 6,24-35 

18. marts 
Mariæ  

Bebudelses 
dag 

Gudstjeneste i Borris 
9.00 

Poul Ivan Madsen 
Luk 1,46-55 

25. marts 
Palme 
søndag 

9.00 

10.30 
Minikonfirmand 

afslutning, samkørsel, 
lægmandslæsning,  

kirkekaffe 

Mark 14,3-9 

29. marts 
Skærtorsdag 

10.30 
Prædikant: Jonas 

Axelsen 

19.00 
Prædikant: Jonas Axelsen Joh 3,1-15 

30. marts 
Langfredag 9.00 10.30 

Samkørsel Luk 23,26-49 

1. april 
Påskedag 

10.30 
Børneak viteter, 

Kirkekaffe 
Kollekt: KFUM/K 

9.00 
Kirkekaffe og Samkørsel 

Kollekt: KFUM/K 
Ma  28,1-8 

2. april 
Anden  

påskedag 
9.00 10.30 Joh 20,1-18 

8. april 
1. søndag 

e er påske 
Ingen 

10.00 
Konfirma on 

Kollekt 
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Gudstjenesteliste 

15. april 
2. søndag 

e er påske 

10.00 
Konfirma on 

Kollekt 
Ingen   

22. april 
3. søndag 

e er påske 
9.00 

10.30 
Konfirmandaltergang, 
børneak viteter, sam-

kørsel, lægmandslæsning 

Joh 14,1-11 

27. april 
Bededag 

Gudstjeneste i Borris 
10.30 Ma  7,7-14 

29. april 
4. søndag 

e er påske 

Gudstjeneste i Faster 
10.30 

Samkørsel 
Joh 8,28-36 

6. maj 
5. søndag 

e er påske 
9.00 

10.30 
Børneak viteter, sam-
kørsel, lægmandslæs-

ning, kirkekaffe 
Kollekt: Mission øst 

Joh 17,1-11 

10. maj 
Kris   

Himmelfarts 
dag 

Gudstjeneste i Faster 
9.00 

Mar n Jensen 
Luk 24,46-53 

13. maj 
6. søndag 

e er påske 

Gudstjeneste i Borris 
19.00 

Mar n Jensen 
Joh 17,20-26 

20. maj 
Pinsedag 

10.30 
Børneak viteter 
Kollekt: Mission 

øst 

9.00 Joh. 14,15-21 

21. maj 
2. pinsedag 

10.30 
Frilu sgudstjeneste i Møllegårdsskoven Joh. 6,44-51 

27. maj 
Trinita s 
søndag 

9.00 
Kirkekaffe  

9.30 
Dalager Marked 

19.00 Ma . 28,16-
20 

Dato Borris Faster Evangelium 
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At tjene og lade sig tjene  

Hvad er målet eller hvornår er det, at vi har suc-
ces her i livet? Det handler vel om at opnå no-
get. At tage et trin længere op af vores succes-
s ge. Om succesen så er at tjene mere end na-
boen, gøre karriere eller få gode karakterer. 
Eller måske snarere lykkes med familien eller 
ægtefællen. Jeg tror vi alle kender l det, at vi 

stræber e er noget. Der er noget, som i en vis forstand er et pejlemærke for 
vores liv og som driver os frem. Et ønske om et være på toppen.  

Men ser vi på Jesus, så vender han det hele rundt. Dagen før han bliver korsfæ-
stet har han samlet sine nærmeste venner – disciplene. Nu vil det jo være op-
lagt l sådan en afskedsmiddag at gøre status. Blev målene nået? Hvor mange 
blev helbredt, hørte om Gud, kom l tro? Er Guds rige ved sin fuldendelse? 

Jesus gør det anderledes. Han sæ er sig ned og vasker disciplenes fødder. I 
stedet for at vise sig som leder og den, der fører an, 
så gør han tjenerens arbejde. Han tager ikke borden-
den, men pladsen nederst.  

For Jesus er ikke kommet for at lade sig tjene, men 
for selv at tjene og give sit liv som løsesum for man-
ge (Mark 10,45), som han siger kort før påske. Her 
handler det ikke om at opnå mere men mindre. Her 
handler det om at give for at få. Jesus giver sit liv for vores skyld. Han dør for at 
vi kan leve.  

Ved sin død da vinder Jesus det allerstørste l os – frelsen. Der er ikke noget 
mere eller større vi kan opnå i livet. Vores pejlemærke i livet må være korset. 
Jesu udstrakte arme, der viser, at han byder os velkommen hjem. I Guds rige 
handler det ikke om at komme op, men at sæ e sig nederst.  

Da Jesus havde vasket disciplenes fødder, kikker han på dem og siger: ”Jeg har 
givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer (Joh 
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13,15).” Det betyder, at i stedet for at vi forfølger vore egne mål og ambi oner, 
må vi gøre som tjeneren og sæ e os selv l side. At vi må give af vore liv l an-
dre. At vi må sæ e os selv nederst, så der bliver plads l at være noget for an-
dre. Det er ikke let. Men når vi ser og erfarer, hvor meget Jesus gav a ald på 
for vores skyld, da må vi lade det danne og forme vores liv, så at også vi elsker 
vores næste som han har elsket os.  

Forårets koncert 
Asger Buur har modtaget sin musikuddannelse i Odense, Aarhus og Malmø, og 

han har sin debutkoncert den 29. januar i år. Han 
har været musikalsk særdeles ak v siden drenge-
årene, og hans lgang l musikken er præget af 
megen fantasi og lyst l leg. 

Willy Egmose er kendt som mangeårig organist ved 
Skjern kirke, og han er stadig ak v som jazzpianist. 

Selv om der her er tale om et musikalsk møde mel-
lem to genera oner, er de dog begge enige om, at 
musikken skal være intui v, magisk, indlevet og 
bevægende. Som råstof l koncerten bruger de me-
lodier fra den danske sangskat, dvs. både salmer og 
sange, som i deres hænder o e fremtræder helt 
anderledes, end vi er vant l. Der er mange varia -
oner både hvad angår s l, akkordbrug og rytme. 

Man kan tale om en slags forberedt improvisa on. 

Der bliver lejlighed l både at ly e og synge med. 

Koncert med Asger Buur og Willy Egmose 

Mandag den 12. marts kl. 19 

Borris kirke 
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Besøgsven 

Har du lyst l at gøre en forskel for et menneske, som føler sig ensom, eller 
som er bundet l sit hjem på grund af sygdom eller handicap, så skulle du over-
veje at melde dig som besøgsven. Menighedsrådene i Borris og Faster lægger 
stor vægt på, at vi som menighed lbyder at finde en besøgsven l alle, som 
ønsker det. Det er en del af vores ansvar som kristen menighed. 

Et besøg kan bestå i en snak over en kop kaffe. Det 
kan også være en gåtur, som står på programmet. 
Eller du kan læse op eller måske synge for den, du 
besøger – alt e er hvad besøgsværten ønsker. Be-
søgsværten er den, som modtager besøg. 

En besøgsven kan være en e erlønner. Det kan være en person, som er i arbej-
de, men det kan også være et ungt menneske, en studerende. Det er o e gi-
vende at snakke med mennesker, som er i et andet livsafsnit, end man selv er. 

Er du i den situa on, at du trænger l at få en besøgsven, så sig l! Så vil vi prø-
ve at finde en person, som du kan komme godt ud af det sammen med, og som 
vil komme forbi med jævne mellemrum. 

Ny leder af besøgstjenesten er Ebbe Sunesen, Grønborgvej 8, Borris, tlf. 29 45 
18 34. 

Du kan også kontakte sognepræst Simon Møller Olesen, tlf. 97 36 60 11, eller 
kontaktperson l besøgstjenesten for Borris Menighedsråd Egon Dag Nielsen, 
tlf. 21 84 36 24. 

Pinsegudstjeneste 
Frilu sgudstjeneste 2. pinsedag den 21. maj kl. 10.30  

Møllegårdsskoven i Borris  
E erfølgende fællesspisning.  

Pris: 30 kr. for mad & drikke pr. voksen.  
Medbring: Tæppe/stol 
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Konfirma on 
Søndag den 15. april kl. 10 er der konfirma on i Borris hvor følgende skal kon-
firmeres: 

Anton Kainsbak Kristensen Bakken   7 

Linne Langager Moesgaard Feldsingvej   7 

Isadora Anée Bø cher Søndergaard Egernvej  21 

Juliane Holk Thomsen Grøndal   5 

Mads Bundsbæk Rahbek Klokkebjergevej 150 

Anders Mingus Due Svennevig Flodgårdsvej  4 

Magnus Bech Sørensen Borrisvej  35 

Kasper Bak Ostersen Sønderskovvej  10 

Anne Marie Gjaldbæk-Nielsen Vestergade  30 

Mathilde Thusholt Hansen Elmealle   5 

Rasmus Munkgaard Christensen Ahlervej 9 

Anna Rydahl Sørensen Skolevænget  39A 

Jennifer Fisker Dejgård Vestergade  27 

Clara Bjerg Agervej  43 

Caroline Bøgeskov Larsen Ahornvej 67 

Jacob Schrøder Egernvej   4 

Chris an Fjeldsted Aagaard Ahornvej 61 

Sarah Christensen Sønderskovvej  13 

Emil Green Jørgensen Højbyvej   4 
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Broen er bygget i den fra september 2014 l midt på sommeren 2015 

I 1991 kunne man læse i Ringkøbing Amts Dagblad, at kommunen ville holde 
op med at vedligeholde broen over Vorgod Å på Ahlervej, og det blev forbudt 
for biler med en vægt over 5 tons at passere broen. Broen ville ikke mere blive 
vedligeholdt, og når den så blev for ringe, ville den blive revet ned og ikke er-
sta et af en ny.  

De lodsejere, som beny ede broen, skrev under på en protestliste, som de 
sendte l kommunen. Som følge heraf blev lodsejerne indkaldt l et møde med 
kommunens tekniske udvalg. På mødet fastholdt lederen af teknisk udvalg 
kommunens standpunkt. En lodsejer foreslog, at man gav de to søjler, der stod 
ude i vandet og var meget tærede og hvor en del beton var skallet af, en beton 
sok på, så ville broen nok kunne holde længe endnu.  

 

Broen på Ahlervej over Vorgod Å 
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Den gamle bro opført først i 1900-årene. 

Beboeren mente, at det kunne gøres for ca. 70.000 kr. Kommunens repræsen-
tant afviste, at den løsning kunne bruges, og sagde, at der i stedet skulle byg-
ges en ny bro, som kommunen anslog ville koste 700.000 kr., og de penge hav-
de kommunen ikke l det formål.  

Så i 2014 kunne man læse i avisen, at der skulle bygges en ny bro over åen i 
Ahler. Kommunen havde fået et godt lbud fra et firma, som havde opfundet 
en ny måde at bygge en bro på og gerne ville have bygget en bro, som de kun-
ne henvise kommende kunder l at se. Broen kunne opføres for sølle 
3.000.000 kr., hvilket kommunen mente var billigt. I løbet af de 23 år, der var 
gået siden 1991, skulle infla onen så have været så voldsom stor, at når 
700.000 var for dyrt i 1991, så er 3 mio. billigt i 2014. I den fra 1991 l 2014 er 
både borgmester og teknisk udvalg jo blevet udski et, og vi er også kommet 
med i ny stor kommune og ind et nyt årtusinde. Så det er folkene i den ny kom-
mune, der har regnet det ud. Baggrunden for, at man i 1991 ikke ville bygge en 
ny bro, var ifølge kommunen, at broen ikke var nødvendig, det var kun nogle få 
lys iskere, der brugte den. Hvis der f. eks. kun var to lys iskere eller andre om 
dagen i gennemsnit, der brugte broen i 1991, og det så var steget fem i 2014, 
så er der jo en s gning i trafikken på 150 %, og det kan man jo godt forstå, at 
en borgmester mente, at det må e der handles på. Kommunen skal allerede 
før broen blev bygget være gjort opmærksom på, at den nye bros vandslug 
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(den mængde vand der kunne løbe under broen) var mindre end den gamle 
bros var. Svaret var, at man havde ha  folk l at regne på det og mente, at det 
var fuldt forsvarligt, som det var planlagt. Ved dligere oversvømmelser (sidste 
gang en gang i 1970erne) var vandet steget så meget, at det løb over broen og 
vejen. Hvis det skulle ske igen, ville strømmen over broen og vejen blive stær-
kere, og vejen på begge sider af broen ville sandsynligvis blive skyllet væk. 

Da broen var færdig og blev taget i brug, skete det i s lhed, dvs. der var ingen, 
der klippede et rødt bånd over og holdt tale, ligesom der heller ikke var omtale 
af begivenheden i egnens aviser eller i lokal TV.  At kommunen ikke lavede PR 
for begivenheden skyldtes nok, at man indså, at det, at man havde brugt 3 mio. 
kr. på at opføre en bro, man i 25 år havde ment var overflødig, ville der ikke 
være megen forståelse for i befolkningen, og slet ikke i en d, hvor man skar 
ned og lukkede plejehjem og skoler med begrundelsen, at de var for dyre i 
dri . Der var jo heller ikke nogen saglig begrundelse for at bygge en ny bro, når 
de landbrugsejendomme, der ligger øst for Vorgod Å alle undtagen én ikke me-
re havde husdyr og ikke havde brug for leverancer af foder og transport af fe-
desvin l slagteri og kørsel af mælk l mejeri, hvilket betød, at trafikken over 
broen var mindre i 2014, end den var i 1991. 

Lidt historie 

Den første bro over Vorgod Å på Ahlervej blev opført i 1861 og var en træbro. 
Tidligere havde man beny et et vadested, som man kaldte en overkørsel, der 
var beliggende nær Vorgod Ås udløb i Skjern Å. En dag i 1860 skulle Jens Thom-
sen, ejeren af Ahlergård, l Borris. Han kørte i en vogn med et spand stude 
spændt for. Vandet stod lidt højt, men han fortsa e alligevel på vadestedet ud 
i åen. Da studene kom ud midt i åen, tog strømmen både vogn og stude og før-
te dem afsted med strømmen. Jens Thomsen var nu i stor fare for at drukne, 
som han sad der med en vis legemsdel i vandskorpen i vognkassen. Han be-
gyndte at bede og lovede Vorherre, at hvis han slap levende i land, ville han 
bygge en bro over åen, der dengang blev kaldt Gåsdal Å. Han kom levende og 
uskadt i land og byggede broen året e er. En af Jens Thomsens e erkommere 
har nedskrevet beretningen e er Jens Thomsens fortælling. Der blev bygget et 
lille Brohus øst for åen. Her skulle brovagten bo, det kostede nemlig noget at 



52 

komme over den private bro. Brovagten har nok ikke kunnet leve af at opkræve 
bropenge, men har nok ha  forefaldende arbejde på gårdene rundt omkring i 
sognet.  Det har nok været konen, der foruden at passe hus og børn også skulle 
opkræve bropenge. Broen blev senere overtaget af Borris-Faster Kommune og 
ersta et af en jernbetonbro, der stod i omkring 100 år ind l 2014. 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Støt lokalarkivet bliv medlem 

Medlemskab koster 50 kr. om året, og du kan blive medlem ved at henvende 
dig l Knud Jepsen, tlf. 97 36 60 40, Ove Enevoldsen, tlf. 97 36 60 26, Tage Han-
sen, tlf. 24 67 65 59 eller send en mail l borrislokalarkiv@gmail.com og du vil 
blive kontaktet.  

Venlig hilsen Styrelsen 



53 



54 

 

 

 

”En hånd kan blive l fem hænder” 

Borris Skoles Venner 
En stø eforening for ”Vores Børn” 

”Borris Skoles Venner giver eleverne, børn, personalet, skolen og området omkring 
skolen noget ekstra, der gør hverdagen sjovere” 

 
Vi har l formål at skaffe midler l finansiering af elevak viteter for Borris Helheden, 
som omfa er Dagplejen, Børnehaven, SFO og Skolen. Det er midler, som falder uden 
for skolens økonomiske formåen.  
Dit bidrag l Borris Skoles Venner: 
Foreningen er upoli sk, og enhver, der må e ønske det, kan optages som medlem.  

Et medlems bidrag koster 100,-kr. årligt 

Ved medlemsbidrag har man udover stø en også stemmeret på den årlige generalfor-
samling.  

Forældre med børn i Borris Skole er automa sk medlem og har stemmeret (en stemme 
pr. forældre) 

Alle bidrag er velkommen, små som store. Stø en l foreningen kan også være i form 
af naturalier eller anden prak sk stø e.  
Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale 
og elever. 

Foreningens reg.-/konto nr.: 7780 - 1248665 

Formand: 
Jonas Houmann 
Mail jhoumann55@gmail.com 
Telefon: 4070 1611 
 
Næs ormand: 
Jørgen Laursen 
Mail borrisdoktor@dadlnet.dk 
 
Kasserer: 
Preben Enevoldsen 
 

Sekretær: 
Lone Fjeldsted Aagaard 
 
Menigt medlem: 
Niels P. Gosvig. 
 
Suppleant: 
Ron van Vliet 
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Borris IF 
Om et øjeblik starter forårssæsonen for fodbold. Derfor var det rart, om BIF 
kunne meddele præcise opstarts dspunkter mv. Det kan vi desværre endnu 
ikke! Men inden opstart vil der blive lagt informa oner på Borris.dk og Borris 
Sogns facebookgruppe – så hold øje. 
 
I e erår/vinter har der kun været en smule gang i fodbolden. Om torsdagen 
har BIF lejet hallen et par mer l seniorfodbold. Her har været omkring 20 
herrespillere. 
Herfra har to hold deltaget i indendørsturneringen, hvoraf det ene nåede frem 

l regionsmesterskaberne, som de vandt og kvalificerede sig l det jyske me-
sterskab. Her endte det med rig g flot bronzemedalje. 
 

Det var en kort update fra BIF.  

Venlige hilsner fra bestyrelsen. 

 

både maskinelt  

og med dyr 
Kontakt 

Niels Bonde 

Naturpleje 
Pleje af naturarealer 

Tlf: 2049 0831  
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Update fra byrådet 
 

Det nye byråd er så småt kommet igang, og der er mange nye ansigter, der skal 
sæ es ind i byrådsarbejdet. Der er en god stemning, selvom det helt givet ta-
ger noget d, inden kristendemokraterne glemmer, hvordan de blev snigløbet 
af socialdemokraterne i kons tueringen. Der er mange spændende opgaver at 
tage fat på, og som vi tror på skal realiseres i denne byrådsperiode - Søndervig 
Feriepark, Naturkra  i Ringkøbing, skal vi have Na onalpark, 2+1-vej fra Her-
ning l Ringkøbing, trafikplan i Søndervig, testvindmølleområder, osv. 
 

Jeg er stadig i teknik- og miljøudvalget, hvor jeg er blevet "forfremmet" l 
næs ormand. I forhold l sidste periode er det nu også muligt for næs orman-
den at deltage i formøderne l udvalgsmøderne. På de e formøde går vi dags-
ordenen igennem sammen med administra onen nogle dage før den offentlig-
gøres. Normalt får vi først dagsordenen fire dage før udvalgsmødet, og det er 
nogle gange lidt kort d, hvis det er noget, der skal diskuteres i grupperne. Det 
er socialdemokraten John G. Christensen, som er formand, og vi arbejder fint 
sammen og er gode l at ringe sammen, når vi får henvendelser fra borgere, 
som vi skal tage os af.  
 

Her i starten skal vi have lpasset vores vision "Naturens Rige" l, hvad det nye 
byråd synes, vi skal arbejde med. Jeg skriver med vilje " lpasse," da jeg ikke 
håber, vi skal l at lave en helt ny vision, som vi gjorde for fire år siden, for det 
var godt nok en sej omgang, som jeg husker det. Men det er naturligvis vig gt, 
at alle føler ejerskab l visionen, så flest muligt arbejder i samme retning. 
 

En ng, som jeg glæder mig l at følge, er borgmesterens udflytning af borg-
mesterkontoret nogle gange hvert år, og at det nye erhvervsudvalgs møder 
også a oldes udenfor kommunens kontorer. Det skulle gerne gøre, at borgere 
og virksomheder føler, at kommunen kommer tæ ere på og er le ere at kom-
me i dialog med, samt at vi i byrådet får mere føling med, hvad der rører sig i 
kommunen. 
 

De e blev ordene for denne gang 
 

Med venlig hilsen 
Ole Nyholm Knudsen 
Arnborgvej 35, Borris 

6900 Skjern 
Tlf: 40 87 05 53 

Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Medlem af teknik- og miljøudvalget 
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Uddelerens klumme. 

Det går da ok…. 
Så er de første par måneder af 2018 gået. 

Og hvordan er vi så kommet i gang? 
Januar måned havde vi en lille lbagegang i omsæt-
ningen. Mens vi de første par uger af februar havde 

en 5% fremgang. 
Det giver energi, gejst og mod på mere, når de ng 

man arbejder med lykkes. 
 

Kommende arrangementer: 
2/3 Vinsmagning. 

24/4 Årsmøde/medlemsmøde. 

BORRIS 

Åbent HVER dag fra 7-20 
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Som de fleste fort-
sa e også jeg på 
Kirkeskolen e er 7. 
klasse. Klassen blev 
delt i tre, og man fik 
en masse nye ven-
ner. Det var lidt 
anderledes end at 
gå på Borris skole, 

hvor man kendte langt de fleste, men 
den gik dog overraskende hur gt.  

E er folkeskolen havde jeg en idé om, 
at jeg ville være sportsjournalist, og 
valgte derfor at læse videre på gym-
nasiet på den sproglige studieretning 
med fransk og engelsk som hovedfag. 
Jeg indså rela vt hur gt, at det ikke 
var de sproglige fag, der trak i mig, og 
drømmen om at blive sportsjournalist 
forsvandt lige så s lle. Tiden på gym-
nasiet gik meget med at nyde livet og 
være sammen med vennerne, som 
jeg i øvrigt stadig o e ses med i dag. 

Da jeg blev student i 2012, havde jeg 
derfor heller ikke lagt så mange tan-
ker i, hvad der skulle ske e erfølgen-
de. Nu var jeg jo blevet fri og kunne 
gøre, lige hvad jeg ville. Jeg havde 
egentlig ikke nogen planer for, hvad 
jeg ville - udover at få tjent lidt penge 
og finde ud af, hvad jeg egentlig ville 
lave. Jeg endte med at arbejde nede i 
brugsen ved først Iben og dere er 

Allan. Den foreløbige plan var at spa-
re op og så smide lidt l side l at 
komme ud og rejse. Jeg kom dog al-
drig afsted, da den fløj afsted med 
arbejde, fodbold og kammeraterne. 
Jeg havde dog i mellem den også 
fundet ud af, at jeg gerne ville stude-
re videre.  

Valget faldt på ekspor ngeniøruddan-
nelsen i Aarhus, hvilket i store træk 
svarer l en maskiningeniør med eks-
tra fag indenfor kommunika on, for-
retning og ledelse. Som en del af stu-
diet bliver man også opfordret l at 
tage et semester udenlands, hvilket 
jeg valgte at gøre brug af. Jeg fly ede 

l Long Beach (en forstad l Los An-
geles) sammen med 3 andre gu er 
fra mit studie i et halvt års d.  

Vi tog af sted, inden semesteret star-
tede. Vi startede med at købe en læk-
ker bil og tog på roadtrip i det vestlige 

10 år e er 
af Kris an Rindom Therkildsen, 

søn af Bodil Rindom og Jens Therkildsen 
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USA, hvor vi kom forbi byer som San 
Francisco, San Diego og Las Vegas. Vi 
fik også gået på opdagelse i den vilde 
natur og na onalparkerne i områder-
ne. Vi besøgte blandt andet Yosemite, 
Sequioa og selvfølgelig Grand Canyon. 
Da vi kom lbage l Los Angeles, hvor 
studierne snart skulle begynde, fik vi 
lejet et stort hus med udsigt l palmer 

og næsten ua rudt solskin. I det hal-
ve år, jeg boede derovre, regnede det 
sammenlagt omkring 5-10 mer! 

Da vi var fire gu er afsted, kan man 
måske godt regne ud, at det ikke var 
det faglige, der var mest fokus på, 
men derimod at nyde livet i den cali-
forniske varme. Skolen blev selvfølge-
lig passet, men det var nærmere 
stranden, festerne og oplevelserne, 
som trak på det meste af vores op-
mærksomhed. Det blev ikke en billig 
tur, men jeg fortryder næsten, at jeg 
ikke brugte flere penge, for hold da 
op en oplevelse for livet, jeg fik.  

Da jeg kom hjem, blev det pludselig 
hverdag igen. Selvom skolen ikke var 
første prioritet på min tur l USA, fik 

jeg en stor interesse i de mekaniske 
fag, og fik også mulighed for at sup-
plere min ekspor ngeniør med en 
maskiningeniør ved at tage et par fag 
ekstra per semester. Derved ville jeg 
både kunne kalde mig ekspor ngeni-
ør, men også maskiningeniør. En så-
kaldt dobbeltdiplom-uddannelse. Det 
var hårdt at studere med de ekstra 

fag ved siden af, men jeg kom da 
igennem med gode resultater.  
Men da loven om uddannelses-
lo et blev vedtaget i 2017, betød 
det, at jeg kun ville få mulighed for 
at afslu e én af uddannelserne. 
E er at have taget alle de ekstra 
fag, følte jeg lidt, at det havde væ-
ret spildt arbejde, men så er jeg 
blevet det klogere – og jeg får da 
også papirer på de ekstra fag, jeg 

har taget. 

E er nøje overvejelser valgte jeg at 
fortsæ e på maskiningeniøren og har 
det sidste halve års d været i prak k 
ved Højbjerg Maskinfabrik, HMF, hvor 
de laver lastbilmonterede kraner. Den 
største kran kan lø e op l 95 tons, 
én meter fra stammen! 

Jeg har været en del af udviklingsaf-
delingen, hvor jeg blandet andet har 
været med l at designe en kran, som 
skal sælges l det amerikanske mar-
ked. Derudover har jeg arbejdet med 
at op mere på deres nuværende kra-
ner og lave test af ven lblokke l at 
styre kranerne. Det har været rig g 
spændende, og e er jeg stoppede 
som prak kant den 31. januar, er jeg 
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blevet ansat som studentermed-
hjælper og kommer der 1-2 dage i 
ugen.  

Resten af den det kommende 
forår skal gå med at skrive afgangs-
projekt med en af mine kammera-
ter fra studiet. Projektet skal vi 
skrive i samarbejde med Siemens 
Wind Power, og det skulle gerne 
resultere i, at jeg kan kalde mig 
maskiningeniør fra omkring den 1. 
juli. 

OG SÅ SKAL I BARE LIGE VIDE…… 
Allan i Dagli’ Brugsen ekspederede en dag en kunde i DSB-tøj, og spurgte ham 

l ærindet i Borris. Jo, han skulle såmænd bare inspicere arbejdet, der for an-
den gang var udført ved overkørslen. Allan kunne så fortælle, at han håbede, at 
det var i orden, for Dagli’ Brugsen havde et omsætningsfald på 10 % i de dage, 
det stod på. Det chokerede DSB-udsendingen, og der var heller ingen trøst at 
hente…… 

”Det skal laves om for tredje gang”    

 
 

NÅR SNUS HAR ET FORMÅL. 
DCH i Skjern har i e eråret lånt Niels Peter Gosvigs lange græsmarker l spor-
træning med hunde, og hver gang var der 10 hunde, der fik trænet disciplinen.  

Klubben var så begejstrede for forholdene og spurgte om lov l at låne arealet 
lørdag den 17. marts 2018 om formiddagen. Her skal der nemlig a oldes kon-
kurrence med B-hunde fra Midt- og Vestjylland. 

Nysgerrig, så kig ud og se hunde og hundeejeres begejstring for sporarbejde. 
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KIRKEN SOM FRITIDSJOB 
Når snakken i gymnasiet kommer 
ind på fri dsjob, er det for Sara og 
Elise ikke jobs på burgerbar, i hjem-
meplejen eller bu k, der dukker op. 
Deres kammerater måbede da også 
lidt, da de hørte om det første 
gang. 

Menighedsrådet kontaktede piger-
ne for et år siden, da der var behov 
for ekstra personale i forbindelse 
med graverens og kirkesangerens 
fratrædelse. 

Sara Bøndergaard blev spurgt, om 
hun ville træde ind som afløser for 
kirkesangeren, hvilket betød alle 
søndage hver anden måned og an-

dre dage, hvor det kunne passe med hendes skolegang. E er lidt betænknings-
d sagde hun ja, og medlem af menighedsrådet, Tove Madsen, skulle så hjæl-

pe hende i gang. Sara er vant l at komme i kirke og kender således ”slagets 
gang”. Selvfølgelig skal hun jo lige huske det hele, men har i sin salmebog en 
lille huskeseddel, ligesom indgangsbøn og udgangsbøn er lgængelige. Til mit 
spørgsmål ”Jamen, kan du da alle salmerne?” svarer hun klokkeklart nej. Simon 
eller den præst, der skal have gudstjenesten, sender salmevalget l søndagens 
gudstjeneste, så hun har mulighed for at øve sig. Interne ets lyksaligheder 
kommer også her l gode, for der er en hjemmeside 
www.dendanskesalmebogonline.dk, hvor hun kan ly e l melodien og sæ e 
orgelmusik l. Selvfølgelig er der også forskel på organisterne, og her er Sara 
meget glad for Agnethe Mouritsen. Hun er så god l at få os l at være en hel-
hed. 

At synge har al d været en del af Saras liv, og at hun en dag skulle få løn for 
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det, havde hun ikke fores llet sig. Hun er glad for chancen og mener også, at 
hun via jobbet møder en masse mennesker i livets mange face er. 

I sin fri d arbejder hun llige på KFUM-soldaterhjem i Borris. Desuden er hun 
en af de unge frivillige, der hjælper l ved Å-fes valen i Sdr. Felding.  

Sara bliver student fra HHX i Skjern l sommer, og skal så et år l Norge og ar-
bejde på Hermon Høy ellssenter i Geilo. Hvad der så skal ske here er, må -
den vise, men ét er sikkert – hun vil l Aarhus.  

Elise Gosvig har valgt STX på VGT og 
er færdig l sommer ligesom Sara. 
Også et sabbatår regner hun med, 
og måske bliver det på Kramp i 
Skjern, hvor hun i forvejen har fri-

dsjob. At fly e l Aarhus er også 
med i hendes frem dsdrømme, og 
måske bliver det med studiet l sy-
geplejerske. 

Hendes job ved Borris kirke er ikke 
så aktuel mere, da der er ansat en 
ny graver og kirketjener, dog har 
hun lidt afløsertjanser. Men hendes 
fri dsjob var at udføre det prak ske 
omkring gudstjenesten. Også hun 
havde stor fordel af, at hun af og l 

havde været l gudstjeneste, men selvom hun nok vidste, hvad der foregik, var 
hun meget glad for den ”huskeseddel”, som den dligere graver, Bo, havde la-
vet. Desuden har Elise sin gang i Missionshuset og er leder ved Børnebanden.  

For begges vedkommende blev de kastet ud i jobbene, selvfølgelig med assi-
stance fra Tove Madsen, men der var ikke den helt store oplærings d. En ud-
fordring, der har været lærerigt og sjovt, og så tror de også begge, at det er 
godt for CV’et, når de skal ud at søge jobs.  

Lili Kristensen 
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Dalager Marked 2018 
I skrivende stund er der kun 4 måneder l, at det 27. Dalager Marked finder 
sted, nemlig den 25. – 27. maj, så husk at sæ e et stort kryds i kalenderen.  

Vi har brugt de sidste måneder på at få sat et godt og alsidigt program sam-
men, og vi synes selv, at det er lykkedes ret godt. 

Igen i år vil Herning Tivolipark være på pladsen alle dage, og som de foregåen-
de år er programmet sat sammen, så vi henvender os mest l de unge fredag, 
de lidt ældre lørdag og de ældste om søndagen. 

Vi gentager igen i år succesen med at afvikle traktortræk fredag a en. Når 
traktortræk er færdig ca. kl. 23.00, vil der være både herre- og damestrip, og 
Diskotek Venus spiller l kæmpe teltbal i det store telt.  

Lørdag e ermiddag spiller Thomas Pedersen (Den syngende Bager) i det lille 
øltelt for syvende år i træk. Lørdag e ermiddag spiller Tørfisk igen i det store 
øltelt, og vi får også besøg af Videbæk harmonikaklub, som spiller noget godt 
og blandet musik. 

Lørdag a en spiller De Spildte Talenter og dj Kim Birk nonstop blandet musik 
fra 20.00 – 02.00, så der er lagt op l et kæmpeparty lørdag a en. Vi håber 
selvfølgelig på at få teltet fyldt med lige så mange festglade mennesker som de 
sidste år, både unge og ældre! 

Søndag morgen kl. 9.30 bliver der igen i år markedsgudstjeneste i det store 
øltelt. Vi starter med gra s rundstykker og kaffe  

Vi har igen i år booket Kandis l søndag e ermiddag, da vi er ret sikre på, at de 
kan fylde teltet, som de plejer! I det lille telt har vi endnu ikke musikken klar l 
om søndagen. 

Vi gentager igen i år succesen med friskpresset juice, og der bliver et større 
udvalg i vores drinksbar.  

Som noget nyt i år vil både vore 2 store barer og juicebaren blive pyntet noget 
mere op end de foregående år.  

I øjeblikket arbejder vi på at finde nogle klubber, som arbejder med modelhob-
by, f.eks. flyver, bil, tog eller lignende. Vi håber, der er nogle, som gerne vil 
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komme og vise det frem. Hvis det viser sig at være muligt, vil der blive s llet et 
telt op l de e formål, så hvis der er nogen, der kender l nogen, som arbejder 
med det, er I meget velkomne l at kontakte os på nedenstående nr. 

Da det stadig er ret populært med genbrug, kan vi kun opfordre alle lokale l at 
blive kræmmere for en weekend og leje en plads på markedet! Tilmelding og 
mere info kan I få ved at ringe på 2211 4840.  

 Det vil igen i år være muligt at hæve penge med MobilePay i informa onen, og 
der vil køre busser l og fra de omkringliggende byer både fredag og lørdag 
a en.  

Men ellers kommer markedet l at foregå som de foregående år, forhåbentlig 
s lle og roligt.  

Der vil igen i år komme nogle unge rundt og sælge medlemskort l Dalager 
Marked, hvor der forhåbentlig er fine gevinster at vinde, prisen er 40 kr. pr. stk. 
og som noget nyt kan de betales med MobilePay. Vi håber på den samme gode 
opbakning ang. præmier og annoncer fra de forskellige firmaer i Borris. 

Vi skal igen i år bruge ca. 275 frivillige l at afvikle markedet, så vi håber, at I 
alle vil hjælpe igen i år, for uden jer er der ikke Dalager Marked! Er der nogen 
(f.eks. lfly ere o.l.) som gerne vil hjælpe l markedet, men ikke er blevet 
spurgt, er I meget velkommen l at ringe på tlf. 2211 4840 (Jørn Vendelbo) el-
ler sende en mail på info@dalagermarked.dk. Vi skal bruge medhjælpere før, 
under og e er markedet.  

HUSK at frivilligt arbejde er godt for fællesskabet i Borris! 

Til dem, der er på Facebook, har vi opre et både begivenhed og gruppe, så 
meld jer ind der, så vi kan få masser af reklame for vores marked. Husk at dele 
og invitere alle jeres venner, så der kan komme masser af folk l VORES BY. 

I kan også følge Dalager Marked på www.dalagermarked.dk, som løbende bli-
ver opdateret. 

Venlig Hilsen Jørn Vendelbo 
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Dalager Marked 2018 
 

Fredag d. 25/5 

14.00 Dalager Marked åbner (Gra s Parkering gælder kun fredag)  

16.00 Herning Tivoli Park åbner     

17.00 Traktortræk, arrangeret af Vestjyllands Landboungdom. 

   Tilmelding l Kres an Wulff Tlf. 60607233 

20.00 Diskotek Venus spiller i det store telt. Fri Entre 

23.30 Herre- damestriptease samt topløs servering, Fri entre                                                   

02.00 Dalager Marked lukker for i dag  

 

Lørdag d. 26/5 

 9.00 Dalager heste kræmmer og smådyrsmarked åbner 

10.00 Herning Tivoli Park åbner 

12.00-16.00 Thomas Pedersen, Den Syngende Bager, spiller i det lille telt PIT-
STOP, 

   Fri Entre 

12.00-14.15 Videbæk Harmonik Klub spiller i det store telt.               

14.30 Tørfisk spiller i det store telt, Fri Entre 

15.00 Uds lling af Veterankøretøjer  

15.00 Videbæk Harmonika Klub spiller i det store telt. 

16.30 Tørfisk spiller i det store telt, Fri Entre 

18.00 Helstegt pa egris - fadøl + pa egris 110 kr. pr. person (ingen lmelding)  

20.00- 02.00  De spildte talenter samt DJ Kim Birk spiller nonstop 80’og 90’er 
musik l kæmpe teltbal, Fri Entre  

02.00 Dalager Marked lukker for i dag  
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Søndag d. 27/5 

 

09.00 Gra s rundstykker og kaffe l dem, der skal l Markedsgudstjeneste  

09.30 Markedsgudstjeneste ved Simon Møller Olesen 

09.30 Dalager Kræmmer- og Smådyrsmarked åbner 

09.30 Bagagerumsmarked åbner (stadeplads 150 kr. for 3 m - ingen lmelding) 

10.00 Herning Tivoli Park åbner 

10.00 Børne Kræmmer Marked (GRATIS stadeplads)   

11.00-13.30 ??????????????????????????? 

12.45 -15.45  Kandis spiller i det store telt, Fri entre 

16.00 Udtrækning af gevinster på medlemskort for Dalager Marked 

16.30 Dalager Marked lukker og slukker for i år På gensyn i 2019 

                        Der tages forbehold for ændringer i programmet! 
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Ak viteter i Skjern Havekreds 2018  
 

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00 – 12.00 
PLANTEMARKED PÅ P-pladsen ved Pakhuset, Skjern 
Vi holder vores årlige plantemarked og alle er velkomne l 
at sælge rodfaste, sunde planter. Vi åbner også for sælgere 
med haverelaterede ng som fuglekasse og havesten.  
Kom og gør en god handel, eller blot for at kikke på hvad  
haveinteresserede formerer af planter. 
Kr. 75 for en standplads – betales ved indgangen. 
Tilmelding senest 24.5.2018 l Karen Nygaard tlf. 97 36 40 98- eller 4084 0734. 
Eller send en mail:karenpilev@gmail.com 
 
ÅBNE HAVER I BORRIS 
 
SØNDAG DEN 24. JUNI 2018 KL. 13.00-16.00 
Tove og Erling Søndergård, Buskvænget 7, Borris 
Gerda og Arne Thirup, Buskvænget 2, Borris 
Kom og oplev to spændende haver en søndag e ermiddag,  
begge haver har hver sit særpræg, men o e vil man  
kunne få inspira on l egen have, eller blot opleve andres  
glæde for haven. Tag din nabo med og nyd en søndag e ermiddag.  
Skjern havekreds sælger kaffe og hjemmebag for kr. 20 pr.  
pers. på Buskvænget 2. 
Entre: 30/40 kr. medl./ikke medl. for 2 haver. 
 
 Onsdag den 29. august 2018 kl. 20.00-22.00 
LYSFEST I INGA OG KARL’S HAVE I SKJERN 
PRÆSTEGÅRDSVEJ 22, Skjern 
Kom og oplev en a enstemning, hvor hele haven vil være 
oplyst af lamper og fyrfadslys. 
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Vi serverer et glas vin samt kaffe og kage.  
Aflysning i lfælde af kra ig regnvejr. (ring evt. på tlf. 4084 0734 ) 
Entré kr. 30/40 for medl. /ikke medl.  
 
Mandag den 12. november 2018 kl. 19.00 – 21.30 
Juleinspira on holdes sammen med Tarm havekreds 
På Mejeriet, Kirkegade 1, 6880 Tarm 
Som noget nyt arrangerer vi i fællesskab med Tarm havekreds 
 en juleinspira ons a en, og det er beslu et, at det a oldes  
på ski  i Tarm og Skjern. Underviser Mathias Holm  
fra Holm & Hauge i Brande, kommer og inspirerer os med  
nye måder at skabe juledekora oner o.l. 
E erfølgende er der amerikansk lo eri med gode gevinster. 
Entre: kr. 75,00/100 kr. for medl./ikke medl. inkl. kaffe med brød. 
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Borris Krocketklub 
 

Generalforsamling a oldes d.6. marts 2018 kl.19.30 

i seniorklubbens lokaler. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

I år har der været 32 medlemmer, men der er plads l flere. 

Vi havde et godt stævne d.11. maj med 72 deltagere. Der 

var 16 flere end sidste år. 

I  år skal det være d.19. april på stadion. 

 Den ny sæson starter d.17. april kl.18.00 ved klubhuset 

hvor alle er velkommen.  
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Crea Lundsgaard 
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris 

 
Al d stort udvalg i blomster og gavear kler. 

Bes llinger modtages gerne på  
dekora oner, krukker, sammenplantninger, 

samt begravelsesbinderi og -buke er. 
Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver l private og firmabrug. 

Åbnings der: 
Torsdag og fredag kl. 10 - 17 
Lørdag kl. 10 - 12 
Tlf. 2273 6402 er åben for bes lling 
alle ugens dage. 
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Program for Borris Hyggeklub  2018 
  7. marts     Nanna Fjord 

14 . marts  E erskoledag i Seniorklub 

21. marts        Tove Hansen, Skjern 

  4. april    Afslutning i hyggeklub 

18. april    Generalforsamling  i  seniorklub 
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torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

Kontaktpersoner:  Esther 97366001 - Inger 97366107 - 
Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518 

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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Ak viteter Tirsdag Onsdag Møde der Bemærkninger 

Gymnas k X   9.10-11.00  

Hyggeklub   X 14.30-16.30   

Kortklub X   14.30-17.00 E er a ale 

Seniorklub   x 14.30-17.00 Se program 

BORRIS SENIORKLUB 

2018 

 Program for Borris Seniorklub  2018 

14. marts :   Besøg på Staby E erskole   
18. april :    Generalforsamling 

Sted : Seniorhuset Borris skole Skolevænget 31 B 

Bestyrelsen 
Formand Birgit Hostrup Kasserer Gunhild Pedersen 

Karen Østergård  Tove Hansen  Sekretær Ninna Schmidt 
 

STABY EFTERSKOLE 

Onsdag d. 14. marts besøger Borris Seniorklub Staby E erskole 
 

Vi kører fra Borris sta on kl.  8. 45 
Pris :  250 kr.  pr. person 

Tilmelding : Gunhild tlf. 97366227  el.  Tove tlf. 61114364   
Senest 9. marts 

 
Alle er velkommen  

Bestyrelsen 
Se desuden Ugeposten 
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Forskellige sprog, forskellige alders-
grupper, forskellige ak viteter, ja vo-
res lokale skole danner rammen om 
mangfoldighed. 
Tirsdag omkring kl. 9 myldrer det fra 
alle sider, l fods, på cykel og bag rol-
lator med kurs mod gymnas ksalen l 
en mes gymnas k med Rigmor. Og 
mylder er ikke overdrevet, for der 
kommer 35 – 40 deltagere hver gang 
ud af nok 45. Kvinderne er i flertal, for 
der er alene 13 mænd. På denne rs-
dag er yngste deltager Jan Jansen på 
66 og ældste deltager Anna Aagaard 
på 88 år. 
Et par stykker møder lidt før og sørger 
for at sæ e kaffe over i seniorklub-
bens lokaler, så den er klar e er gym-
nas kken. Nogle af mændene er hur-

gt færdige med at klæde om og går 
straks i gang med at s lle stole op 
langs ribberne og for enden af gym-
nas ksalen. Plinten er fundet frem og 
s llet foran radiatoren, så Rigmor kan 
stå på den og styre slagets gang. 
I dag er der lidt mandefald, men de 
ved al d, hvorfor nogen mangler. Det 
er der fuldstændig styr på. Anne Gre-
the har kun svigtet én gang, og det 

var på hendes 80 års fødselsdag. 
Hvad gør holdet så, jo, de ringede l 
hende og sang fødselsdagssang.  
Kl. 9.10 tænder Rigmor for musikken, 
og den er høj. Som en gymnast ud-
trykker: Det er nødvendigt, for vi er 
alle mere eller mindre døve  Snart 
er der dannet 5 rækker, og de fleste 
deltagere har faste pladser. Som gam-
mel landmandskone sammenligner 
Rigmor det med, når køerne skulle i 
bås   
Slagermusikken lægger op l en god 
march, og det foregår næsten i takt. 
Man kan se, at deltagerne nyder at 
strække ud, armene svinges godt og 
først tå, så hæl sæ es i gulvet.  
Musikken ski er, og l tonerne fra 
”Godmorgen lille land” varmes krop-
pen op med bløde bevægelser. Skuld-
re og arme og langsomt nedad, og 
bevægelserne sammenlignes blandt 
andet med at pudse vinduer og vaske 
gulv. Der strækkes også ud, alt imens 
kroppen smidiggøres. Deltagerne ud-
stråler velvære, og alle er med på 
hver deres måde. Anne Grethe udfø-
rer sit fejeslag med en ru ne, der vid-
ner om mange mer i gymnas kkens 
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verden. Op på tå, feje ned og i knæ, 
feje bagud og op igen. Strakte vriste 
og arme – det ligger helt naturligt for 
hende.  
Lidt rekvisi er bruger Rigmor også, og 
i dag finder hun en kurv med klude 
frem. Alle forsynes med 2, fødderne 
på og snart bevæger alle sig skøjten-
de rundt i valsetakt. Gulvet i det me-
ste af gymnas ksalen e erlades af-
pudset, men det får vi ikke noget for, 
indskyder én   Når der rig g skal 
grines, finder hun den store elas k 
frem. Alle placeres på stole i en rund-
kreds, og så har de fat med begge 

hænder. Der svinges med arme op og 
frem og lbage, men højdepunktet 
er, når alle rejser sig med armene op 
over hovedet. I flokken er der jo høj, 
lav, langsom og hur g, og det giver en 
udfordring. En udfordring l stor mor-
skab for alle. Også bolde er t med i 
Rigmors øvelser. 
Lidt nyt skal der l, og Rigmor lægger 
af og l nye øvelser ind i programmet. 
De brokker sig godt nok, men det skal 
de, for det er også gymnas k at bruge 
hovedet.  
Så skal stolene i brug. Alle deltagere 
sidder ned og laver øvelser med be-
nene, lø er benene, så det strammer 
i mavemusklerne, laver cirkelbevæ-
gelser, strækker og bøjer i vristen, 
masserer benene. Op og stå, og nu 
gælder det balancetræning. Stolen er 
tæt på, hvis man lige mangler lidt at 
stø e sig l. ”25 % af alle knoglerne 
sidder i fødderne, så hold dem ende-
lig i gang. Gå med bare fødder, ja og 
genstande må gerne samles op med 
tæerne” lyder de vise ord fra Rigmor. 
Ud l siden med stolene igen, og der 
dannes en rundkreds af par. Nu gæl-
der det parvise øvelser, der slu er 
med ski  af makker, sam dig med at 
de går rundt og synger. Koordina -
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onsevnen bliver også trænet. 
Går der kludder i øvelserne, stopper 
Rigmor musikken, og der re es ind. 
Indimellem er det også på plads med 
udbruddet ”Hør e er”, for snak l 
sidemanden kan ikke undgås. 
Timen er ved at være slut, men der 
skal lige rundes af med let løb. ”De 
hur ge løber yderst, og vi, der lunter, 
er inde i midten”, siger Rigmor.  
Musikken slu er, og pludselig er der 
s lle og knapt så s lle i omklædnings-
rummet. Også her forstummer lyden. 
”Ja, så er der travlhed, når kaffen ven-
ter.” 
Ovre i Seniorklubben får de en kop 
kaffe, og er der en fødselar, vanker 
der flødeboller. Vig gst af alt er dog, 
når Rigmor sæ er sig l klaveret, og 
der kommer forslag l sange - et for-

slag pr. bord. Dog 
har Rigmor en 
trumf i ærmet, for 
når hun bestem-
mer, skal de lære 
en ny sang, selvom 
der protesteres 
lidt. Nyt kan være 
svært at forholde 
sig l, men alle har 
godt af at blive 

udfordret.  
Rigmor har siden sit 18. år ledet gym-
nas k, kun a rudt af barsel, for den-
gang fortsa e man ikke, ind l maven 
blev for stor, ligesom de unge gør i 
dag. Så gymnas kken har nydt godt af 
Rigmor i 60 år. Ikke kun Borris, for 
Rigmor har også været leder andre 
steder, været med i hovedkredsbesty-
relsen under DGI, ja og så var hun én 
af ini a vtagerne l Dejbjerglund 
E erskole, hvor gymnas kken er i 
højsædet. Som pianist og besøgsven 
på plejehjemmet er hun også et stort 
ak v. 
Kort og godt – en rollemodel for ak -
ve indenfor det frivillige foreningsar-
bejde.  

Lili Kristensen 
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