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 Hvor er det bare dejligt. 
En næsten "normal" dansk sommer. 
Vi har ha  vores regnvejrs dage men vi har i den grad også ha  nogle meget varme 
dage. 
Alt i alt har denne sommer kun været posi vt for vores omsætning. 
Og så har vores strategi med fuld opmærksomhed på endnu friskere frugt og grønt, 
krydret med rig g mange gode lbud i afdelingen virkelig båret "frugt". 
I de sidste 3 måneder har det helt sikkert været vores sats på frugt & grønt der har 
lø et hele bu kkens omsætning. 
Nogle dage har vi solgt over dobbelt så meget grønt sammenlignet med sidste år! 
Det er jeg vildt begejstret for. 
Det er al d en sejr når det man arbejder med lykkes. 
Så tak for opbakningen Borris. 
Et andet sted jeg håber RIGTIG meget på jeres opbakning er l vores 100 års jubilæ-
umsfest d. 21. september. 
Vi har sammensat en menu og et program der er for alle (over 18 år), krydret med lidt 
overraskelser og måske et sjovt indslag. 
Så hvis I ikke allerede har sikret jer en billet er det med at komme ned i bu kken og få 
købt en. 

Vi er sikre på at det bliver en KANON hyggelig a en. 
 Vi ses i Brugsen. 

 MVH 
Allan 

BORRIS 

Åbent HVER dag fra 7-20 

Uddelerens klumme. 
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Stof l næste blad afleveres senest 1. november 2019 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Astrid Klynge     Knud Erik Rasmussen 
2422 5503     3029 6436 
ajklynge@fiberpost.dk   kegu05@gmail.com 
 
Kirsten Nørrelykke    Anne Marie Kristensen 
4085 6023 2174 6400 
Jensby@fibermail.dk    am-ke@privat.dk  
 
Lili Kristensen 
2785 6497 
lilitkristensen@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk 

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. 

Snart rasler ved vor fod det gule blad, 

a ensolen kold i vesten synker, 

den skarpe nordenvind i træet klynker, 

der hvor småfuglen kvidrede så glad. 

Ludvig Bødtcher 
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  Borgermøde      
 i Borris Sports og Kulturcenter    

onsdag den 11.9.  kl. 19. 
…………………………………………….. 

  Status m.h.t. Sta onen.  
……………………………………………..            
Hvordan ønsker du at Borris skal 
udvikle sig ? 
…………………………………………….. 
Alle er velkomne – jo flere jo bedre.         

Hilsen Sogneforeningen, Sta ons-
gruppen og  Borris Rådet 
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Informa on om Bundgaards Hotel og Borris Sta on. 
Bundgaards Hotel: 
”Kineseren I Borris”: Restauranten er nu startet. Den har fået en flyvende 
start, og hver a en har der været gæster, som man har må et afvise pga. fuldt 
hus. Der er bordbes lling på mobil 24 69 26 16, brug den, så er man sikker på 
at kunne få et bord. 

Margit Gosvig, som står for restaura onsdelen, er meget taknemlig for den 
store opbakning, der har været, selvom der stadig mangler noget arbejde ud-
vendigt med vinduer, som skal udski es m.m.   

Hver a en er der 4 personer l servering m.m. – drikkevarer er p.t servering i 
flasker, men vil i nærmeste frem d blive ændret l fadøl m.m. 

Chi Wai Chau, som står for madlavningen, har 3 som hjælper i køkkenet og 2 i 
opvask. Så hver a en er der 10 personer, som arbejder på ”Kineseren I Bor-
ris”. 

Åbnings der er: mandag lukket – rsdag l søndag kl. 17.00 l 21.30.  

Læge/Sundhedshus: Arbejdet er nu i gang. Det ser lidt uoverskueligt ud p.t., 
men det skal nok blive godt, når det står færdigt. 

Erling Søndergaard 
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Nyt fra Borris Sta onsbygning 
 

Vi har fået lsagn om 275.000,00 kr. 

Benno ønsker at sælge l 105.000,00 kr. 

Hvilket giver os 170.000,00 kr. l renovering. 

Mangler ca. 300.000,00 kr. 

 

Der har været flere forskellige forslag l, hvad Sta onsbygningen skal bruges l. 

I første omgang var det udlejning af værelser på 1. sal og et par værelser i stue-
plan. Lokalhistorisk Arkiv skulle fly e ind i stueetagen. 

Desværre ønsker Lokalhistorisk Arkiv kun at bruge et enkelt lokale l ski ende 
uds llinger. 

Der har været talt om at lave 2 lejligheder på 1. sal l længerevarende udlej-
ning. 

 

Der har været a oldt møder med lokale håndværkere, som også har givet l-
sagn om arbejds mer eller materialer. Der har været mange borgere, der har 
givet lsagn om frivilligt arbejde. 

 

Der bliver e er et evt. køb søgt om lskud fra diverse fonde bl.a. LAG, Velux 
Fonden og Realdania Underværker. 

 

Bestyrelsen er dog stadig i tvivl, om det hele kan løbe rundt. 

Så derfor håber vi, at I vil bakke op om det ini a v, der er taget l at a olde et 
borgermøde den 11. september. (se et andet sted i bladet), hvor I kan være 
med l at kvalificere vores beslutning, om vi skal købe sta onsbygningen. 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 
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Det er ikke uden en vis ydmyghed, at 
jeg står her og skal holde tale l årets 
Skt Hans bål.  

I mit nuværende job – og i dligere 
jobs – har jeg skrevet en del taler. 
Men jeg har sjældent selv skullet hol-
de dem. 

Da Freja kontaktede mig for at spør-
ge, om jeg kunne tænke mig at holde 
båltalen, tænkte jeg umiddelbart, at 
hun må e ha’ fået fat på den forker-
te, for hvad havde jeg, der lige er 
fly et l Borris at fortælle jer andre?  

Da jeg spurgte, forklarede hun, at hun 
havde hørt, at jeg er journalist og har 
boet og arbejdet flere steder i udlan-
det, før jeg vendte lbage l Borris. 
Så om jeg ikke kunne fortælle om 
det…? 

Og det er rig gt, at jeg er journalist, 
og rig gt, at jeg har boet og arbejdet i 
udlandet i 13 af mine voksne år. Og 
det vil jeg selvfølgelig også gerne for-
tælle om, hvis nogen skulle være inte-
resseret.  

Men det, jeg tænker, I nok er mere 
interesserede i at høre om, er hvorfor 
jeg i sin d rejste fra Borris, hvorfor 
jeg beslu ede at vende lbage, og 
hvordan jeg har oplevet det at kom-
me lbage. 

For jeg har boet her før. Kom som 13-

årig ind i 7. klasse på Borris Skole, da 
der var lige præcis 28 dage lbage af 
skoleåret – og jeg allerede var skrevet 
op l e erskole i Østjylland i 8. klasse.  

Det er en underdrivelse at sige, at jeg 
følte mig som den nye pige i klassen. 
Jeg følte mig forkert og anderledes. 
Jeg kom fra en skole på Endelave, 
hvor der var færre elever i HELE sko-
len, end der var i min nye klasse. Jeg 
kom fra en klasse med tre piger – og 
ingen drenge. Og jeg kom fra en sko-
le, hvor vi alle sammen var legekam-
merater og hvor vi havde lært, at hvis 
vi ikke var rummelige og tålmodige og 
inkluderende, så havde man bare ikke 

Sankt Hans tale 2019 
af Merete Jensen, Flodgård 
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nogle legekammerater.  

Den første dag i Borris Skole kom nog-
le piger fra 6. klasse hen l mig i 10-
frikvarteret og spurgte, om jeg ville 
være venner med dem… Sådan et l-
bud kunne jeg ikke se nogen grund l 
at afslå, så jeg sagde ja. Men i mid-
dagspausen, da de så mig snakke med 
nogle af pigerne i min egen klasse, 
kom de og meddelte, at jeg altså ikke 
kunne være venner med mine klasse-
kammerater, hvis jeg også ville være 
venner med dem. Det var nogle socia-
le dynamikker, jeg slet ikke var vant 

l, og som jeg ikke forstod at aflæse. 

Der var også andre forskelle. Mine 
søstre og jeg sagde Boooris, og Faster. 
I sagde Bårrris, Faaaster og møj og 
det’-vi-a-æ og det’-ham-der-sneeeter-
si-far. Og vi forstod virkelig ikke, hvad 
det var I sagde.  

Jeg havde aldrig prøvet at spille hånd-
bold og var – og er – så dårlig l tysk, 
at både tysklæreren og mine klasse-
kammerater kiggede bekymret på 
mig. Til gengæld troede jeg simpelt-
hen ikke mine egne ører, når jeg gang 
på gang hørte mine klassekammera-
ter sige EN hus og EN bord. Jeg me-
ner, de havde ha  dansk i 7 år! 

Jeg tror, at både mine klassekamme-
rater og jeg så forskellene mere end 
lighederne dengang. Og det siger sig 
selv, at man ikke får rela oner, der 
fører l dybe venskaber på 28 dage.   

Da jeg e er tre år på e erskolen kom 
lbage l Borris, var det for at gå i 

gymnasiet i Tarm, hvor sociale rela o-
ner e er skole d blev bestemt af, at 
bussen kørte 5 min e er, at det havde 
ringet ud. Nåede vi ikke den, må e vi 
tage den på stop hjem. 

Det korte af det lange er, at jeg aldrig 
faldt l i Borris, at jeg aldrig fik venner 
i Borris og at jeg bestemt aldrig følte 
mig velkommen eller hjemme i Borris.  

Og jeg rejste da også herfra så hur gt, 
jeg kunne komme afsted med det. Til 
Washington DC, l Moskva, l Køben-
havn, l London og l Hanoi, før jeg 
igen endte i København med min lille 
familie.  

Og her er jeg så lbage - og føler mig 
sådan lige her på ”talerstolen” i hvert 
fald igen som den nye pige i klassen. 
For hvad er det lige, jeg som rela vt 
ny lfly et kan sige l jer om livet og 
dagligdagen i Borris, som I ikke allere-
de ved? 

Det har jeg brugt lidt d l at tænke 
over, siden Freja spurgte, om jeg ville 
holde talen her. 

Som nogle af jer måske ved, så var det 
en tragisk ulykke, der bragte mig lba-
ge.  

Selvfølgelig har både mine søstre og 
jeg og vores familier været på ferie 
masser af gange i Borris – eller re ere 
på Flodgård, for det var aldrig Borris 
som sådan vi kom for at se eller ud-
forske.  

Det var livet med heste og geder og så 
videre på gården, vi kom for at være 
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en del af, og det var mor og far, vi 
kom for at besøge. 

Da min far blev dræbt i et trafikuheld 
for lidt mere end to år siden, og min 
mor lå hårdt kvæstet på hospitalet i 
tre måneder, kom mine søstre og jeg 
hjem på ski  for at passe netop geder 
og heste og høns og ka e og hvad 
der ellers var.  

Og nu nærmer jeg mig essensen af 
dét jeg gerne vil fortælle om at vende 

lbage l Borris. For sam dig med at 
vi kom hjem, mødte vi en hjælpsom-
hed og en sympa  som vi ikke havde 
fores llet os, vi ville opleve i Borris 
som vi stadig opfa ede som sig selv 
nok og ikke helt villig l at lukke os, 
der var anderledes ind.  

Vi mødte især hjælpsomheden fra 
mor og fars gode venner, men også 
fra andre. Og det overraskede os. 

Jeg beslu ede kort d e er ulykken 
at tage et halvt års orlov fra mit job i 
Købehavn og fly e hjem l Flodgård 
for at hjælpe min mor med alle de 
prak ske ng på gården – og for at 
give hende d og ro l at komme sig 
oven på ulykken og l at forholde sig 

l frem den for hende – og for Flod-
gård. 

Og så skete der det virkelig overra-
skende – i hvert fald for mig virkelig 
overraskende – at jeg midt i kaos og 
sorg og uvished så naturen frem for 
de store intensive landbrug, at jeg så 
s lheden og roen frem for kedsom-
heden og at jeg så imødekommenhe-

den frem for den væren-sig-selv-nok 
jeg syntes, jeg havde mødt, første 
gang jeg fly ede l Borris.  

Og jeg blev glad for at være lbage. 
Så glad, at jeg beslu ede mig for at 
blive, hvis ellers jeg kunne finde et 
job herovre, der gav mening for mig. 

Noget af det, der gjorde mig glad for 
at være lbage var, at folk kom forbi 
på Flodgård for lige at høre, hvordan 
det alt sammen gik. At folk stoppede 
mig i Brugsen for at kondolere og 
igen for lige at høre, hvordan det gik. 
Og at folk har inviteret mig med l 
fødselsdage og julefrokost og accep-
teret mig som en, der hører l.  

Gennem mine år i udlandet har jeg 
lært, at det der betyder mest for, om 
man bliver glad for at være et sted er, 
om man føler sig hjemme, om man 
bliver taget godt imod og om man 
bliver accepteret som den man er, 
også selv om man er anderledes. 

Og inden jeg slu er helt, vil jeg sige 
l jer, at noget andet, der gjorde – og 

gør - mig rig g glad for at være lba-
ge er, at jeg oplever en helt anden 
åbenhed og tolerance over for folk, 
der er anderledes, end jeg havde fo-
res llet mig, at jeg ville møde i Borris.  

I mit job i kommunens kommunika -
onsafdeling blev jeg for nogle uger 
siden ringet op af en journalist fra 
TV2, der havde hørt om den måde 
Borris tager imod lfly ere fra udlan-
det. Hende kunne jeg dels henvise l 
TV-Avisens indslag om samme emne 
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og l Jyllands-Postens kronik om Mi-
raklet i Borris – og så kunne jeg sende 
hende videre l nogle af alle de frivil-
lige kræ er, der hjælper med stort og 
småt, når en ny familie fly er l byen.  

Og jeg gjorde det med en utrolig 
stolthed, ligesom jeg bliver glad, når 
jeg hører stovte vestjyder sige om 
deres østeuropæiske naboer, at de 
knokler i alle døgnets mer, eller at 
de virkelig gør sig umage for at lære 
dansk. Jeg håber – og tror – at den 
velkomst og rummelighed gælder alle 
nye lfly ere l Borris – også hvis de 
er anderledes eller har lidt sværere 
ved at lære dansk – eller ved at forstå 
den vestjyske dialekt. 

Jeg er stadig selv anderledes. Jeg ra-
ger mig stadig en høstblomst. Jeg læ-
ser hellere Poli ken end reklameavi-
ser, og jeg stemmer ikke på Venstre. 

Jeg vil hellere kigge på insekter og 
vilde blomster end klippede vejkan-
ter, og jeg spiser mit ukrudt i stedet 
for at sprøjte det væk. Men jeg føler 
mig accepteret og velkommen! Det 
håber jeg også, at alle de andre l-
fly ere l Borris gør.  

I hvert fald synes jeg godt, at I kan 
give jer selv og hinanden et klap på 
skulderen for at være (blevet) et sted 
i Danmark, der er gået imod strøm-
men, før det blev moderne, og fordi I 
har lagt jer i selen for at tage godt 
imod folk udefra – om de så kom fra 
Rumænien, Polen, Afghanistan eller 
København. 

På den måde minder Borris langt me-
re om Nørrebro eller Vesterbro, end I 
muligvis havde fores llet jer. 

Tak for ordet – og god Skt. Hansa en. 
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2 x GIV LIV kurser i Borris 
Jeg har længe ha  tanken om at lære hjerte/lunge-redning, ikke mindst e er 
min kære Moster blev reddet af en snarrådig hjemmehjælper, der havde værk-
tøjerne i orden. Af hjertet tak l denne skønne dame. Hun er årsagen l, at min 
moster stadig er i live, uden mén.  

Sidst i april fik jeg så øje på et Facebookopslag fra Hjerteforeningen:  
Hjerteredderkursus – 30 min. introduk on l genoplivning. Gra s! Hvis man 
var mindst 5 pers. 
Dét gjorde udslaget! Jeg skulle bare finde 4 mere. 5 + en instruktør kunne der 
vel godt være i min stue, hvis det skulle være, tænkte jeg. 
Jeg lavede et opslag på Facebook for at finde de 4 mere, der skulle l og så: 
WAUW! 
Det nærmest væltede ind med lmeldinger fra folk i og omkring Borris, der 

gerne ville være med! 
Der må e højst være 15 på hvert 
hold, og inden dagen var omme, var 
jeg ude i at opre e hold 2. 
I alt 27 personer var forhånds lmeld-
te!  
Så skulle der jo pludselig også større 
lokaler l, men som det jo kendeteg-
ner Borris, var der straks én, der bød 
ind med, at vi kunne være i hendes 
gildesal. TAK for husly Mona. Sejt du 
gennemførte, deltog og s llede loka-
ler l rådighed, trods nyopereret 
ben. 
Da datoen blev fastlagt, var nogle 
dog forhindrede, og andre blev des-
værre syge, så vi endte med at have 
16 deltagere, måske 17, da underteg-
nede deltog på begge hold  
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6. juni 2019 troppede en vel-
oplagt instruktør så op.  
I løbet af 30 min. fik vi gen-
nemgået alt, der er nødven-
digt for at kunne give hjerte/
lunge-redning. 
Per gav os en grundig gen-
nemgang med prak sk vej-
ledning og personlig vinkel. 
Det blev vist 2 gange, hvor-
e er alle deltagere selv kun-
ne prøve teknikken af. Det er, rent prak sk, mere enkelt end man måske tror, 
og for mig var det ret skelsæ ende. Nu tør jeg selv træde l, hvis jeg en dag 
står i situa onen, for nu har jeg set, hvordan det gribes an fra det øjeblik, jeg 
finder en livløs person, l der hentes en hjertestarter, og/eller redningsmand-
skabet kommer og tager over. 
Det allervig gste jeg tog med mig derfra var: 
TØV aldrig, ring og bed om hjælp og bliv ved l professionelle ankommer!  
Du kan ikke vide og er ikke ansvarlig for, om personen klarer det, men én ng er 
helt sikkert: Der er langt større chancer for at det sker, hvis der kommer øjeblik-
kelig hjælp.  
Selv om du med hjertemassagen kommer l at rykke tøjet i stykker og måske 
forstuver et par af den pågældendes ribben, vil vedkommende, eller måske de 
e erladte, ret sikkert være dig taknemmelig for dit forsøg. 
 

Var du ikke med på kurset og har du lyst l at gøre en forskel, så kan Hjertefor-
eningen stadig kontaktes for et gra s kursus ved kun 5 personer på  

h p://www.hjerteforeningen.dk/givliv  

eller mandag - torsdag kl. 9-15 på telefon: 28571489 eller  

mail: givliv@hjerteforeningen.dk 

Anni Bernhard 
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Familien Pedersen kæmper for en hjertesag! 
 
Søndag den 28. april blev en vig g indsamling skudt i gang for 3. gang. Selvføl-
gelig også i Borris! 
Hjerteforeningen havde sin årlige landsindsamling, i år med formålet at op-
sæ e væsentligt flere hjertestartere, rundt i det ganske danske land. 
Først var målet 300, så 350, men realiteten blev mere end 375 på landsplan! 
 
Je e og Jan Pedersen har været indsamlere her i området, siden indsamlingen 
opstod. I år valgte de for første gang også at tage rollen som koordinatorer.  
De og familien har om nogen ha  hjertesagen tæt inde på livet. 
Trods egne udfordringer i hverdagen, der ikke llader de kon nuerlige eller 
tungere opgaver i fællesskabet, så tager de en STOR tørn her, for sagen og for 
Borris. 
 
Jeg møder Je e og deres 2 drenge Chris an og Mathias l en hyggelig snak i 
sommervejret i Krokodilleparken. Det er tydeligt, at drengene også er engage-
rede og gerne giver deres bidrag l sagen. 
 
Je e fortæller, at forudsætningen for at få en hjertestarter mere l Borris ikke 
var et fast beløb, men at man tog 15 ruter i hver gruppe. 

 
De første 2 år var Borris det område, 
der var bedst dækket ind med ind-
samlere i hele Ringkøbing–Skjern 
Kommune, så det plejer absolut ikke 
at være et problem at finde indsam-
lere nok. I år var Je e og Jan dog 
udfordrede af frameldinger pga. kon-
firma on og andre begivenheder. 
Hvad gør man så? 
Udover de 3 der igen meldte sig, in-
volverede fam. Pedersen yderligere 
familiemedlemmer, store som små, 
og indsamlingen var en realitet! De 
stod sammen og fik de 15 ruter i hus, 
sammen med rundt regnet 11.600,- 
indsamlet kontant og med mobile-
pay. Je e udtrykker stor taknemme-
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lighed for holdets indsats.  
I Borris har vi nu hele 3 registrerede hjertestartere!  
 
Udenfor hallen, udenfor foderstoffens bu k og nu på gavlen hos Lindvig VVS 
(er ved at blive registreret). 
Je e og Jan er meget glade for, at Lindvig VVS har givet lladelse l, at ”deres” 
hjertestarter må hænge dér og at firmaet llige vil sponsorere strømmen der l.  
Det er et faktum, at der skal nye ba erier i hjertestarteren, hver gang den er 
blevet brugt. Vi håber jo det aldrig bliver nødvendigt, men skulle det ske, vil der 
være udgi er l de e samt vedligehold, så er der nogle derude, der vil være 
sponsorer for den del, vil undertegnede gerne opfordre l at tage godt imod 
Je e og Jan, hvis de kommer forbi! 
 
En god snak er ovre, og Je e, Chris an, Mathias og jeg trækker vores cykler ud 
af parken.  
De har alle cykelhjelm på, og det minder mig om at huske min fremover. For i 
Borris passer vi jo på os selv og hinanden, ikke mindst når vi har fået et hint 
om, at livet er l låns. 
 
Vil du vide hvor nærmeste hjertestarter er mere generelt, så kan de der har 
smartphone hente en gra s APP, der hedder Trygfonden Hertestart. 
 
Vil du være med l at redde liv, kan du også gra s hente APP´en Trygfonden 
Hjerteløber og lmelde dig som løber med en hjertestarter. Du kan sagtens 
hente app´en og læse mere om, hvad det er, før du evt. lmelder dig. 

Anni Bernhard 
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”Øvelse gør mester”. De e ordsprog 
har betydet meget for mig igennem 
mit liv. 10 år er gået, siden jeg forlod 
de trygge og lærerige rammer på Bor-
ris Skole, og der er sket meget siden. 
Jeg var, ligesom de andre i min klasse, 
den første årgang, som sagde farvel l 
Borris skole e er 6. klasse. Dere er 
kom jeg l Kirkeskolen i Skjern, hvor 
jeg gik i 7. og 8. klasse.  

Jeg husker tydeligt en skolehjemsam-
tale på Kirkeskolen, hvor min dansk-
lærer sagde: ”Jens... du skal ikke tage 
en uddannelse, hvor du skal gå i sko-
le,” med andre ord, jeg skulle i hvert 
fald ikke overveje at tage en gymnasi-
al uddannelse. 

 
Heldigvis for mig var Kirkeskolen et 
kort kapitel af mit liv, e ersom jeg tog 
på e erskole i 9. og 10. klasse på Brej-
ninggaard E erskole. Her fik jeg mu-
lighed for at udøve en masse gymna-
s k og være krea v i skolens værkste-
der. E erskoleopholdet gav mig ven-
skaber for livet, samt mo va on og 
troen på, at jeg kunne vælge hvilken 
som helst uddannelse.  

Brejninggaard var, i særdeleshed, med 
l at forme og danne mig som et selv-

stændigt menneske.  

 

To år på Brejninggaard gav mig blod 
på tanden, og da jeg igen vendte hjem 

l Borris, startede jeg på ungdomsud-
dannelsen HTX Skjern i sommeren 
2012.  

Jeg gik på Teknologi-linjen, hvor ho-
vedfagene var Teknologi, design og 
Innova on.  

Her fik jeg mulighed for at udfolde 
mine krea ve sanser, desuden fik jeg 
fyldt min værktøjskasse med alver-
dens redskaber, som jeg gladeligt bru-
ger den dag i dag.  

I Borris er det frivillige arbejde en stor 

10 år e er 
Af Jens Astrup Søndergaard 

Søn af Jørgen Astrup Søndergaard og  
Je e Ravnkilde Søndergaard 
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del af lokalsamfundet. I min d på 
HTX lærte jeg at lave reklamer, logoer 
og ikke mindst plakater. Jeg har si-
denhen lavet plakater l arrange-
menter i Borris og nyder at give en 
hjælpende hånd, hvor jeg kan.  
 

Sideløbende med min d i gymnasiet 
gik jeg l forskellige fri dsak viteter. 
På Brejninggaard dyrkede jeg meget 
gymnas k, det fortsa e jeg med på 
”Æ’ Kaffehold” i Herborg, hvor jeg 
også har været instruktør i tre sæso-
ner. Glæden ved at lære fra mig gjor-
de, at jeg ligeledes var gymnas kin-
struktør på storespringerne i Borris 
samt fodboldtræner for U15 i Borris/
Faster samarbejdet.  

 

Mit ugentlige program var godt fyldt 
op, siden jeg også selv spillede senior 
fodbold, hvor jeg forsvarede den blå 
Borris trøje. Sidst, men ikke mindst, 
arbejdede jeg som e ermiddagsmed-
arbejder hos Grene Danmark i Skjern, 
som i dag er fusioneret med holland-
ske Kramp, som danner navn for kon-
cernen.  

3 år på HTX slu ede med en studen-
tereksamen og viden om, at min 
dansklærer tog fejl. 
 

Ligesom mange andre tog jeg et sab-
batår, hvor jeg arbejdede som lager- 
og logis sk medarbejder ved Grene 
Danmark. 4 år hos Grene blev slut-
ningen på et godt samarbejde.  
Spekula oner om, hvad der skulle 
ske e er mit sabbatår, fyldte mine 
tanker, især fordi alt pegede på et 
studie i enten Aarhus eller Aalborg. 
Det endte med, at jeg sa e kursen 
imod Aarhus, hvor livet som maskin-
mesterstuderende skulle udfylde de 
næste 4,5 år af mit liv.  
 

Min baggrund som HTX-student gjor-
de, at jeg skulle starte på et 9 måne-
ders værkstedforløb. Her lærte jeg 
om grundlæggende metalbearbejd-
ning, motorlære og el/køl. Here er 
skulle jeg i et prak kforløb på 9 må-
neder, hvor jeg valgte at udfordre 
mig selv som elektriker, da jeg syntes, 
det var et svært fag i værkstedssko-
len. Jeg startede ved Mariendal Elec-
trics i Aarhus, hvor min læremester 
gav mig mange udfordrende opgaver 
og ansvar, som gjorde, at jeg i den 
sidste halvdel af forløbet fik firmabil 
og selvstændige opgaver.  
 

E er 1,5 år med forberedelse blev 
det min tur l at starte på 4. seme-
ster, som er starten på 3 års uddan-
nelse som maskinmester. E er som-
meren 2019 starter jeg på 7. seme-



19 

ster, hvor jeg skal i gang med installa-
tøruddannelsen.   
Udover at studere på maskinmester-
studiet arbejder jeg som fredagsaflø-
ser på Coop’s ferskvarelager i Aarhus, 
hvor jeg bl.a. pakker varer l Dagli’ 
Brugsen i Borris.  
 

Mine fri dsak viteter har ændret sig 
en del, e er jeg fly ede l Aarhus. 
Fodbold og gymnas k er i dag ski et 
ud med løb og cykling på mountainbi-
ke. Vi er 10 kammerater fra maskin-
mesterskolen, som træder en del i 
pedalerne, og jeg fik sammen med en 
anden kammerat lysten l at starte 
mountainbikeholdet ved navn Dia-
mond Hill MTB.  
 

E er et par år i Aarhus mødte jeg min 
kæreste, Klara, som jeg i dag bor sam-
men med. Klara studerer Jura på Aar-
hus Universitet, og i fri den deler vi 
passionen om løb.  
 

Om 1,5 år er jeg forhåbentlig færdig 
som maskinmester, og nye eventyr 
ser dagens lys. Som jeg skrev dligere 
”øvelse gør mester,” men ”meget 
øvelse gør maskinmester”. 
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ? 
 

Denne gang var lfly ernes status som nye i sognet så ny, at de endnu ikke var 
fly et ind. Mit besøg faldt på dagen for nøgleoverdragelse, så huset var ryddet, 
Troldtex-plader lå l tørre i stuen, og Bentes gulvmoppe stod udenfor bag-
gangsdøren. 

Bente Dalgaard afleverer nøglen l Ahlervej 5A, eller nu Gåsdalvej 21B. Vejen 
over banen er lukket, så adgang via Ahlervej er for d. Der er så lukket op via 
Gåsdalvej – en proces, man skal vænne sig l, men for de nye er det slet ikke 
noget problem, for de har aldrig prøvet andet.  

Bente og hendes familie siger farvel og mange tak for mere end 30 gode år i 
Borris. Hun og Heine fly er l Sdr. Felding, hvor de har købt et hus på Åparken 
med udsigt over Skjern å og åbne vidder. Herfra er der gåafstand l hendes 
arbejde som bogholder på ordblindee erskolen i Sdr. Felding. Heine vil nyde, 
som på Gåsdalvej, at holde øje med dyrelivet, og her får han lligemed åen 
som nærmeste nabo. Borris blev ikke fravalgt, men da der dukkede en køber 
op l ejendommen og sam dig kom et hus l salg ved Skjern å, ja så var sprin-
get oplagt.  
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For de nye beboere på ejendommen er springet også oplagt. De kommer beg-
ge fra landet. Lise Holm Jensen, 33 år, er født og opvokset i Velling på gården, 
der i dag er kendt under Holmager Økologi, og Asbjørn Bang Madsen, 27 år, er 
opvokset på landet ved Fjelstervang.  

Lise er uddannet landmand fra Grindsted Landbrugsskole og har arbejdet med 
grise i mange år, men ski ede sidste år l kvæg, så hun i dag arbejder hos 
Bangsbo Slagtekalve i Vorgod-Barde. 

Asbjørn er uddannet jordbrugsmaskinfører, men har i 5 år arbejdet som form-
bygger på Vestas. Et job, hvor der også hører udlandsrejser med, bl.a. l USA, 
England og Spanien.  

Men Lise og Asbjørn fly er ikke alene ind – børnene Jesper på 6 år og Nikoline 
på 1 år fly er også med fra Fjelstervang, hvor de har boet det sidste år. I første 
omgang fortsæ er begge børn i henholdsvis skole og vuggestue i Fjelstervang 
– Lise kører jo alligevel den vej på arbejde. Hvornår re e d for ski  l Borris 
bliver, finder de ud af, når de er faldet godt l på ejendommen.  

Selvom Lise er uddannet landmand, har det for hende ikke været ønsket at få 
sit eget landbrug, men med denne perle i Borris synes hun alligevel at have 
fået sin egen ejendom.  

De har kigget på flere ejendomme på ne et, men da de så denne, blev det ikke 
ved kig på ne et, nej en fremvisning blev a alt med ejendomsmægleren   og 
den 1.8. stod de så som ejere af Gåsdalvej 21b.  

Med valget har de også fået muligheden for at dyrke deres store fælles liden-
skab, nemlig jagt og natur. Her omkranses huset med anneks og maskinhus af 
grønne marker, skov og en lille sø – alt hvad en jæger kan ønske sig. De er helt 
klar over, at deres fri d fremover medfører mange mer med vedligehold af 
området med de 12 ha, men de er vant l at tage fat og har stor erfaring med 
håndtering af maskiner. Der er en traktor og vogn med i købet, og de har selv 
en minilæsser.  

Lises far har solgt gården l hendes fæ er, da hun gav udtryk for, at hun ikke 
ville overtage, og han har masser af energi stadigvæk. Som naturmenneske og 
jæger giver han gerne en hånd med, ligesom flere andre familiemedlemmer og 
venner også har lbudt hjælp. 

For deres 3 hunde bliver det også et eldorado at få så stort et areal at boltre sig 
på.  

Lise har redet en del og har ha  4 heste af racen dansk varmblod. De 3 er solgt, 
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og det sidste føl fra sidste år er opstaldet i Tistrup. Om de skal have lavet en 
fenne, er ikke helt a laret endnu, men det kunne da være rart at have hesten i 
nærheden. 

Både Lise og Asbjørn har været på flere jagter i Sverige og Polen, ja og Lise har 
også været på jagt i Sydafrika. De er med i noget jagt ved Sunds og Fjelstervang, 
men hvorvidt der bliver d l at dyrke det, må de se.  

De kender flere i området, og ellers er der ikke langt l gamle venner og familie 
i Fjelstervang, Skjern og Velling. Begge regner med at melde sig ind i den lokale 
jag orening, så de på den vis måske kan lære flere at kende. Om der bliver d 

l andet, vil den vise. Nu venter de bare på at fly e ind og komme i gang. 

På en gåtur rundt i nærheden af gården fornemmede jeg deres glæde ved ste-
det, deres forventninger og ikke mindst deres passion for naturen, de var lan-
det i - området er spækket med alskens dyr, og beviset kom prompte, da der 
lige foran os kom en stålorm bugtende gennem græsset. 

Lili Kristensen 
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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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Og det må også godt være lidt farligt. 
Børn skal have lov l at få blå mærker 
og småskrammer. Det ruster dem l 
at vurdere og håndtere risici senere i 
livet. 
Da Danmarks Naturfredningsforening 
søgte familier l at sæ e gang i pro-
jekt Naturfamilier, tog Helle og Hum-
berto på Kirkevej opfordringen op og 
meldte sig.  
Projekt Naturfamilier er i foråret 2019 
startet op i  kommuner, herunder 
Ringkøbing-Skjern kommune. Projek-
tet skal være en appe tspreder l at 
gøre det fedt at komme i naturen – 

en fantas sk legeplads, der ligger lige 
om hjørnet. Der skal løbes, leges, klat-
res, findes biller, fiskes, plukkes bær, 
ja kun fantasien sæ er grænser. 
Humberto er født og opvokset i Boli-
via. I sin barndom var han al d ude og 
lege i naturen, og som voksen har han 
rejst rundt i landet med dets bjerge, 
regnskove og ørkner. Så det lå lige l 
højrebenet at tage uddannelsen som 
agronom.  
Helle har også al d bevæget sig me-
get i naturen. Hun er opvokset i en 
præstegård, hvor l der var en stor 
have. Herudover var hun også med i 

SUNDE BØRN HAR BRUG FOR VITAMIN N 
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en forening, Natur & Ungdom, hvor 
hun sammen med andre unge dyrke-
de sin interesse for naturen. I forbin-
delse med sin uddannelse som biolog 
og agronom rejste hun l Bolivia for 
studere quinoa-frøets lpasning l 
det tørre landskab på den bolivianske 
højsle e. Her mødte hun Humberto 
og sammen rejste de l Danmark.  
E er et par år i et lille rækkehus og 
sam dig familieforøgelse søgte de 
e er noget større. Tag over hovedet 
var selvfølgelig vig g, men en stor 
have ville for dem være lykken. Det 
ønske blev opfyldt, da de overtog Kir-
kevej 8 i Borris. En bolig, der godt nok 
skulle renoveres en del, og så en dej-
lig stor have på 2000 kvm blev ram-
men om familielivet.  
Her er plads l deres virke – her er 
både fodboldbane, klatretræer, urte-
have, insekthotel osv. Haven er op-
delt af en hæk fra den dligere ejers 

d. Ved siden af fodboldbanen er kas-
ser med forskellige grøntsager og 
blomster. Imellem kasserne har Hum-
berto placeret kartofler på jorden og 
lagt et godt lag halm over. Ja, toppe-
ne blev så store, at vi knapt kunne 
komme l plantekasserne, siger Helle.  
Kompromiser skal indgås, selvom ha-
ven er stor. Drengene, Niels Pablo på 
8, Mario på næsten 6 og Leo Elvis på 
3 år er som faderen bidt af en fod-
bold. 2 fodboldmål er s llet op, og 
der spilles mange drabelige kampe. 
Den gamle have omkranses af klatre-
træer og buske, så der er lagt op l 
huler rundt i haven. 

Helle værner om de kvm., hun kan 
opnå. Imellem de store træer ligger 
kvas af a lippede grene, og her kan 
de vig ge insekter få lov l at hygge 
sig. Her er rum og plads l æg og lar-
ver fra bier, sommerfugle, mariehø-
ner, biller og andre vig ge insekter. 
Har du insekter i haven, hjælper du 
bestøvningen af dine blomster og 
frug ræer. Sam dig er de naturlig 
føde for fugle og pindsvin. I tråd med 
sidste ds snakken om truede insekt-
arter ønsker hun at være med l at 
holde bestanden vedlige, så vi i frem-

den stadig kan ly e l lyden af flak-
sende sommerfugle og summende 
vilde bier. 
 
Bag hækken ovre ved huset vokser 
græsset vildt, og kløveren forsøger at 
få så meget magt, at bierne kan få 
fornøjelse af den. Dog har Leo Elvis 
fået klippet en bane i græsset, så han 
kan komme rundt med sin løbecykel 
og lille plæneklipper. Her har de også 
havebordet, hvor de t sidder og spi-
ser.  
E er en rundvisning er jeg slet ikke i 
tvivl om, at Helle og Humberto er for-
trinlige ambassadører for Naturfamili-
er.  
At være ude i naturen er en selvfølge 
for familien. At komme ud i naturen 
og lære blomster og dyr at kende gi-
ver helt sikkert en respekt for den – 
en form for besky ertrang. Forskning 
viser også, at naturen er med l at 
skabe sunde, glade og kloge børn. 
Naturfamilier er et fællesskab, hvor 
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børnefamilier inviterer hinanden ud 
på tur. I opstartsfasen er det så Helle, 
der har været tovholder. Første tur i 
Naturfamilier gik l Hoverdal, hvor de 
blandt andet skulle finde en myretue, 
så børnene med lup kunne studere 
myrerne og deres ak vitet.  
Der er opre et en Facebook-gruppe, 
hvor der nu er 26 lmeldte. Helle hå-
ber at ramme dem, som ikke så nemt 
kommer afsted. Når man er i en grup-
pe, er det måske mere forpligtende at 
være en del af fællesskabet omkring 
naturens forunderligheder. Alle kan 
byde ind med forslag l ak viteter, og 
det er en god måde at lære et områ-
de at kende. Gruppens medlemmer 
spænder geografisk fra Skave, Holste-
bro, Ringkøbing, Skjern og l Borris, 
så der er chance for gode udflugtsmu-
ligheder. Turene varer 2 – 3 mer, og 
næste gang drager de på en vandre-
tur med ty ebærplukning og old ds-
agre på Øster Lem Hede den 24.8. ”Vi 
skal vandre en tur på ca. 3 km hen-
over de gamle old dsagre, og vi skal 
fores lle os, hvordan der var der i 
Jernalderen. Sam dig er det højsæ-
son for ty ebær, så vi håber at kunne 
fylde vore medbragte kurve”, fortæl-
ler Helle i skrivende stund. Det næste 
arrangement er ”Naturens dag i bør-
nehøjde”, som foregår den 8. sep-
tember ved Tim. Budskabet er: ”Kom 
og mærk naturen. På en lille travetur 
på ca. 1 km gennem overdrev, eng og 
rørskov vil vi glæde os over landska-
bet og over planters og dyrs forskelli-
ge farver og former. Vi vil nyde du en 

af græsser og urter og smagen af na-
turens og havens urter og frugter”. 
Der vil være forskellige ak viteter, 
som vil øge familiernes opmærksom-
hed på naturens forskellighed og rig-
dom.  
Herudover har Helle og Humberto 
tænkt på ture l f.eks. Skjern Enge, l 
Tipperne eller en strandtur, men alle i 
Naturfamilier kan invitere hinanden 
med på tur. De andre i gruppen er 
bare taknemmelige for, at nogle har 
lyst l at planlægge en tur. Fælles-
nævneren er jo, at vi kommer ud i 
naturen, siger Helle.  
At være med i Naturfamilier er nemt 
og sjovt. Vil man gerne vide mere om 
Naturfamilier, kan man kontakte Hel-
le på mobil nr. 21867910 eller mail 
helleansine2@yahoo.com eller bare 
kigge ind på Kirkevej 8 i Borris.  
Skulle der være nogen, der kunne 
have lyst l at være med i et gra s og 
uforpligtende fællesskab, der skal 
gøre det le ere for børnefamilier at 
finde hinanden og deltage i ak viteter 
i naturen sammen, kan I melde jer ind 
i  Facebookgruppen ”Naturfamilier 
Ringkøbing-Skjern” hvor I kan finde 
nye ture, og I kan, hvis I har lyst, selv 
arrangere en tur eller foreslå en na-
turak vitet. 
Sådan gør man: 
Tilmeld familien på 
www.naturfamilier.dk 
Meld dig dere er ind i facebookgrup-
pen Naturfamilier Ringkøbing-Skjern. 
 

Lili Kristensen 
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Formand: 
Jonas Houmann 
Mail: jhoumann55@gmail.com 
Telefon: 20 37 77 34 
 
Næs ormand: 
Jørgen Laursen 
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk 
 
Kasserer: 
Birtha Hindsig 
 

Borris Skoles bestyrelsesrep.: 
Marianne Chris ansen 
 
Medlem: 
Niels P. Gosvig 
 
Suppleant:: 
Ron van Vliet 

 

 

 

”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 medlemsbidrag 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 velkomne, 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.- og konto-nr.: 7625 - 2341284 
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Borris IF 
 
En ny sæson er godt i gang, og alle hold har været på græs i en god måneds d. 
Fodboldsæsonen er delt op i e erår (august – oktober/november) og foråret 
(februar/marts – juni).  
Igen I år har vi den glæde at kan lbyde fodbold fra aldersgruppen U6 (årgang 
2014) l Senior (årgang XX) 
 
Det er også med stor glæde,  at vi igen har samarbejde med Hanning /Rækker 
Mølle. Borris-Faster-Hanning (BFH) samarbejder på følgende årgange: 
U11 Piger & Drenge (årgang 2009) – U12 Piger & Drenge (årgang 2008) – U13 
Drenge (årgang 2007) – U14/15 Drenge (årgang 2006/2005) 
 
Her har vi en god fordeling fra alle byer både på spiller- og trænersiden. Vi kan 
igen konstatere, at det har en super god indflydelse på kammeratskabet imel-
lem spillerne fra de tre gamle klubber, når børnene e er 6. klasse skal l 
Skjern. Fra fodbold har de allerede nogle gode rela oner, hvilket er en god 
sideeffekt, når man dyrker en fri dsak vitet 😊   
 
Skulle der være nogle, der endnu ikke har fundet støvlerne frem og kommet på 
græs, er det bestemt ikke for sent. 
Du kan enten kontakte Anders Buhl (22 93 24 25) eller se trænings der på Bor-
ris sogns FB-side. 
 
Slu eligt skal der lyde en lille opfordring l alle spillere & forældre om, at de 
HUSKER at gå ind på Conventus via borris.dk og lmelde sig og betale kon n-
gent. Fodbold er ikke en dyr fri dsak vitet, og man oplever både noget socialt 
og får masse god mo on 😊 
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torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

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

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 

 

PS. Hvis der er nogen der har brug for at få en lille ugentlig ”gåtur” på stadion, 
mangler vi fortsat hjælp l opstregning af vores fodboldbaner - ALLE kan delta-
ge. 
Kontakt Jonas Houmann (20 37 77 34) for mere informa on.  
 

Med sportslige hilsner 
Borris IF 

Bestyrelsen. 
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Endnu engang har en deltager fra Bor-
ris været med i Team Rynkebys store 
arbejde og engagement omkring ind-
samling af midler l fordel for Børne-
cancerfonden mfl. 
Endnu engang har Team Rynkeby for-
mået at skaffe store summer l for-
målet ”stø e l børn med kri ske 
sygdomme”. Som eksempel kan næv-
nes, at hvert år får 200 danske børn 
kræ . Fire ud af fem overlever, men 
halvdelen har varige skader e er den 
intense behandling. Takket være Bør-
necancerfondens dona oner l forsk-

ning er overlevelsen blandt 
børn med kræ  i Danmark 
steget med 20% siden fondens 
opre else i 1995.  
Ud fra devisen ”Jeg kan være 
med l at gøre en forskel” 
søgte Lone Fjeldsted i sensom-
meren 2018 igen om deltagel-
se som ry er i Team Rynkeby. 
Med oplevelsen af turen den 
sommer og det fællesskab, 
hun havde været en del af, var 
hun ikke i tvivl. Hun ville gerne 
prøve det igen, og hun vidste 
også, at det indebar gennem-
snitligt 16 mer pr. uge på 
cykel – spinning eller på lande-
vejen, og i perioden 1. marts 

l tour-start den 29. juni skul-
le der cykles mindst 2500 km. 
Det er så kun den fysiske del 
af deltagelsen. Herudover 

kommer indsamling af dona oner og 
sponsorater.  
Lone søgte om optagelse, og hver 
ansøger bedømmes på den sports-
lige/fysiske formåen, men også det 
sociale aspekt er en vig g faktor. Man 
skal kunne bevæge sig i et stærkt fæl-
lesskab, hvor man afprøves på flere 
måder. En ikke væsentlig faktor er 
også lgangen l indhentning af spon-
sorater og dona oner – er du sælger-
typen og vil gøre en indsats - i bund 
og grund er det jo grundideen. 
Det blev et ja fra styregruppen, og 

BORRIS PÅ RYNKEBY-KORTET. 



33 

snart var Lone på cyklen igen. I Team 
Rynkeby Midt-Vest er de 50 ry ere 
med en lige fordeling af mænd og 
kvinder - yngste deltager er 20 og 
ældste er 70 år. Midt-Vest strækker 
sig fra Sdr. Felding i syd l Thisted i 
nord, så geografisk er de meget 
spredt. Træningsmæssigt er de opdelt 
i mindre grupper, så de ikke skal køre 
så langt, hver gang der trænes. Fæl-
lestræningerne planlægges rundt i 
området, o e med start fra en hold-
sponsors p-plads. 
Holdet har en holdkaptajn, der er født 
medlem af styregruppen, der også 
består af en vicekaptajn, en service-
chef og en pr- og sponsorchef.  Til hol-
det er der også lkny et et service-
team, der består af 7-10 personer. 
Serviceteamet knokler også i løbs-
ugen, for de skal sørge for, at der er 
ops llet l forplejning på de depoter, 
der er på dagens rute. Det skal være 
nemt for ry erne at indtage et mål d, 
og sam dig skal 
ry erne også nå at 
få sset, få fyldt 
drikkedunke og 
tanket energibars – 
de har 18 minu er, 
inden de igen skal 
sidde i sadlen. Ser-
viceteamet står op 
kl. 6 og får pakket 
bilen, måske var-
met frikadeller, 
lavet kaffe etc. 
E er fælles mor-
genmad er det af-

gang for alle. Første depot ligger to-
tre mers kørsel derfra. Der pakkes 
ud – der deles ud – der pakkes sam-
men igen – 2 stop pr. dag. Når alle har 
nået næste hotel, er der ”åben bag-
smæk”, hvor dagens oplevelser deles 
over en kop øl eller lignende. A ens-
maden indtages på hotellet, og så er 
det godnat, så alle er klar l en ny 
dag. Men inden …… lastbilen skal gø-
res klar l næste dag, ry erne skal 
have vasket tøj, cyklen lses osv.  
Med på turen er der også 2 chauffører 
på lastbilen, 2 cykelmekanikere, 2 mo-
torcyklister, der dirigerer trafikken, og 
én, der kører lægebil, ja og så lige ser-
viceteamet og cykelry erne. I ry er-
gruppen er Lone som sygeplejerske og 
Jan som dligere ambulancebehand-
ler i Team Medic, som skal sørge for 
at lse ry erne ved behov, eventuelt 
vurdere, om der skal mere hjælp l. 
Det kan både være på turen eller ved 
ankomst l hotellet.  
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Selve ry erfeltet er delt op i 2 grup-
per, hvor kaptajnen bestemmer sam-
mensætningen, alt a ængig af ry er-
nes styrker og dagsform. Nogle er 
stærke på den lange lige-ud-
strækning, nogle er stærke i bjergene, 
andre har en off-day og skal måske 
lige hjælpes igennem dagen af sine 
medry ere. Fællesskabsfølelsen står 
sin prøve, men e er alle de km, der er 
kørt inden UGEN, er ingen i tvivl om 
stø e fra sit hold. Bag de 2 ry er-
grupper kører lægebilen og mekani-
kerbilen, så der al d er hjælp at hen-
te.  
Alle deltagere, chauffører, servicefolk 
etc. betaler selv for at være med. Som 

eksempel be-
taler ry erne 
21.000 kr. for 
racercykel og 
cykeltøj, hotel-
ophold og for-
plejning på 
den 1.400 km 
lange tur mod 
Paris.  
Team Rynkeby 
er et nordisk 
velgørenheds-
projekt, som 
startede i 2002 
med blot 11 
ry ere. I 2019 
var der 2200 
Rynkeby-
ry ere og 500 
servicefolk, der 
samledes på 

”Løvernes Plads” i Paris ved løbets 
afslutning. Her mødes alle holdene 
med pårørende og påbegynder afske-
den med holdfoto, champagne og 
kransekage. Det varer ca. 1 me, 
hvore er alle ry ere og hjælpere kø-
rer i samlet flok l afslu ende fest-
middag på et hotel i Byernes By, Paris.  
For en stund glemmer man det for-
gangne års anstrengelser i form af 
fysisk udfoldelse, men også alle de 

mer, der er brugt på indhentning af 
sponsorer. Her er mange forskellige 
slags – tøjsponsorer, logo på biler el-
ler website, mad og drikke, motorcyk-
ler og lastbiler osv. Virksomhederne 
er meget imødekommende, når vi 
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dukker op, siger Lone. Alle kender 
nogen, der har mistet familie eller 
venner l kri ske sygdomme. En afgø-
rende faktor er også, at vi som delta-
gere selv betaler for at være med. Ja, 
og Rynkeby-koncernen står bag al ad-
ministra on omkring løbet, så alle 
bidrag går ubeskåret l Børnecancer-
fonden.  
Rynkeby-ry erne deltager også i di-
verse stø earrangementer som ”Ferie 
for Alle” og en gourmeta en på en 
restaurant. E er forlydender har den 
lokale Team Rynkeby Midtvest ind-
samlet ca. 2,2 mio. – imponerende 
kan man kun medgive. 
”Rynkeby er gaven, der bliver ved 
med at give. Når man arbejder så tæt 
sammen, som vi har gjort, er der op-

stået nære bånd imellem deltagerne – 
et venskab, der varer evigt. Man lærer 
hinanden at kende fra alle sider.  Sjovt 
er, at de første gange, vi cykler, træ-
der mænd og kvinder af på naturens 
vegne i kønsopdelte flokke – det æn-
drer sig hur gt l, at det foregår uden 
blusel i samlet flok. Vi er jo alle født 
ens”   
Både Lone og Jan søger ikke om delta-
gelse næste år. Familielivet skal priori-
teres. Dog gibber det noget i dem, når 
de ser opslaget om deltagere l næste 
års tur. ”Sikkert er det – vi søger igen, 
så vores børn samlet kan modtage os i 
Paris - noget de alle 6 ser frem l”, 
slu er Lone 😊  

 
Lili Kristensen 
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AKTIVITETSKALENDER FOR 
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 

 
 
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak vite-
ter, der foregår på Åstedparken.  
I dagligdagen bages der småkager og a oldes madklub på bestemte da-
ge. Der er formiddagshygge, spil, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang.  
Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak vi-
tetskalenderen på Åstedparken.  
 
SEPTEMBER: 
 
04. kl. 10.00 Musik og sang. 
05. kl. 10.15 Synge i Krokodilleparken med dagplejen og andre  
  interesserede fra byen 
05. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen. 
11. kl. 10.00 Musik og sang. 
12. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
18. kl. 10.00 Musik og sang. 
18. kl. 17.30 Høs est. 
25. kl. 10.00 Musik og sang. 
26. kl. 14.30 Gudstjeneste. 
27. kl. 10.00 Besøg af dagplejen 
 
 
OKTOBER: 
 
02. kl. 10.00 Musik og sang. 
03. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
03. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen 
07. kl. 14.00 Influenza-vaccina on.  
09. kl. 10.00 Musik og sang. 
10. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
16. kl. 10.00 Musik og sang. 
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23. kl. 10.00 Musik og sang.  
23. kl. 17.00 Besøg på Kineseren. 
25. kl. 10.00 Besøg af dagplejen. 
30. kl. 10.00 Musik og sang. 
31.  kl. 10.00 Gudstjeneste. 
 
NOVEMBER: 
 
05. kl. 13.00 Salg af tøj og sko. 
06. kl. 10.00 Musik og sang. 
07. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen.  
11. kl. 14.30 Besøg af Y’s Men’s Club 
13. kl. 10.00 Musik og sang. 
14. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
20. kl. 10.00 Musik og sang. 
25. kl. 10.00 Pynte l jul. 
27. kl. 11.30 Julefrokost og Lucia-optog. 
28. kl. 10.00 Gudstjeneste. 
29. kl. 10.00 Besøg af dagplejen. 
   
Fødselsdagskalender: 
 
30.09. Clara Andreassen 
03.11. Janne Nørrelykke 
11.11  Kathrine Rahbek 
19.11. Henry Thorup 
 
Ny beboer: 
Rosa Madsen. 
 
 
Vi har sagt farvel l: 
Sonja Elisabeth Petersen 
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Kirkesiderne 

Dato Borris Faster Evangelium 

1. september 
11. søndag e er  

trinita s 

10.30 
Børnekirke,  

kirkekaffe og  
menighedsmøde 

  

9.00 
Kirkekaffe 

Luk 18,9-14 

8. september 
12. søndag e er  

Trinita s 

9.00 10.30 
Børnekirke og  

samkørsel 

Mark 7,31-
37 

15. september 
13. søndag e er  

Trinita s 

10.30 
Høstgudstjeneste 

9.00 Luk 10,23-37 

22. september 
14. søndag e er  

Trinita s 

9.00 10.30 
Høstgudstjeneste og 

Menighedsmøde 
Samkørsel og  
kirkefrokost 

Luk 17,11-19 

29. september 
15. søndag e er  

Trinita s 

19.00 
Lovsangs 

gudstjeneste 

10.30 
Samkørsel og  

børnekirke 
Ma  6,24-34 

6. oktober 
16. søndag e er  

Trinita s 

10.30 
Ebbe Sunesen 
Kirkekaffe og  
børnekirke 

9.00 
Ebbe Sunesen Luk 7,11-17 

13. oktober 
17. søndag e er 

trinita s 
9.00 

10.30 
Samkørsel, kirke-

kaffe og børnekirke  
Luk 14,1-11 

Gudstjenesteliste 

5 års dåbsjubilæum 
Ved gudstjeneste den 27. oktober fejrer vi de børn, som blev døbt for 5 år. Ved 
gudstjenesten vil de blive markeret, ligesom de vil få en lille gave. Alle dem i 
sognet, som blev døbt for 5 år siden vil blive inviteret pr. brev.  
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

20. oktober 
18. søndag 

e er trinita s 

Ingen 9.00 
Poul Ivan Madsen Ma  22,34-46 

27. oktober 
19. søndag 

e er trinita s 

10.30 
Dåbsjubilæum 

16.30 
Spaghe -

gudstjeneste og 
dåbsjubilæum 

Mark 2,1-12 

3. november 
Alle Helgens 

dag 

10.30 
Kirkekaffe og  
børnekirke 

9.00 
Kirkekaffe Ma  5,1-12 

10. november 
21. søndag 

e er trinita s 

9.00 
Mar n Jensen 

Ingen 
Joh 4,46-53 

17. november 
22. søndag 

e er trinita s 

17.00 
Spaghe gudstjene-

ste 

10.30 
Samkørsel og  

børnekirke 
Ma  18,21-35 

24. november 
Sidste søndag i 

kirkeåret 

10.30 
Børnekirke 

9.00 
Ma  25,31-46 

1. december 
1. søndag i ad-

vent 

10.30 16.00 
Juletræstænding Luk 4,16-30 

Dato Borris Faster Evangelium 

Indsamling 
Fra oktober og l med november måned samler l vi ind l Dansk Europamissi-
on. Dansk Europamission arbejder over hele verden. Deres fokus er dels at 
hjælpe nødlidende kristne. Det sker gennem hjælp l selvhjælp samt ved bibel-
smugling. Derudover arbejder de med nødhjælp og udvilingsprojekter.  

Der er mulighed for at stø e arbejdet med kontanter i kirkebøssen eller via mo-
bilepay.  
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Kirkesiderne 

 

Der er en lov,  

som er stærkere end døden 
Ja, overskri en kan virke paradoksal. Enhver, som har prøvet at lægge arm 
med døden ved, at den l sidst vinder. Overskri en er taget fra Holger Lissners 
salme Der er en vej, som vi alle går alene. Salmen handler om menneskelivets 
grundvilkår, at vi alle skal møde døden. Når vi skal møde døden alene er det et 
udtryk for, at ingen og intet kan vi tage med herfra. Her er vi overladt l os 
selv.  

Men ikke desto mindre skriver Lissner om den mand, som ikke bare er gået ind 
i døden, men også vendte lbage. Nemlig Jesus selv. Lissner skriver, at han blev 

l mørke—og mørket lyste op. Det samme som David skriver i Sl. 18,29; min 
Gud spreder lys i mit mørke. Jesus gik ind i dødens mørke og vandt over det. 
Her var en, som døden ikke kunne få bugt med.  

Den lov, som Lissner skriver om, er kærlighedens lov. At nåden gælder l trøst 
for dem som tror. Når vi første søndag i november samles l Allehelgen og 
mindes dem, som er gået bort, så kan vi være fyldt af savn og sorg. Den døde 
kan vi ikke få lbage. Men fordi Jesus døde og opstod, må vi også få lov at høre 
trøsten.  

Selvom vi skal møde døden alene, så har vi i troen på Jesus en trøst. Nemlig at 
Kristus venter på os ved dødens grænse. Selvom det er ukendt land som venter 
os, når vort livs meglas rinder ud, så rejser vi ikke alene. Kristus vil være med 
os og lyse op i dødens mørke.  

Al den trøst og al det håb, vi som kristne må have i mødet med døden, det 
bunder i Jesu opstandelse. For som han opstod lyder det, at også vi må opstå. 
Derfor argumenterer Paulus også for at Jesus blev begravet, at han opstod på 
den tredje dag e er Skri erne (1 Kor 15,4). Han går så vidt, som at sige, vi er de 
ynkværdigste af alle mennesker, hvis Jesus ikke opstået. For så er vores tro og 
vores håb tomt.  

Vi kan i troen på Jesus roligt sørge og savne, og også sove ind når den dag kom-
mer, for vi kan gøre det med visheden om, at der en som har set bag dens 
rand. Og vil møde os der.  
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Børnekirke 
Kirken har mange lbud, som henvender sig l børn. Lige fra babysalmesang, 
spaghe gudstjeneste l minikonfirmander og konfirmander. I en periode har 
der desværre ikke været børneak viteter i forbindelse med gudstjenesterne. 
Det forsøger vi nu på igen. Navnet er ændret l børnekirke, for at markere det 
er kirke særligt for børn.  

I forbindelse med nogle af højmesserne vil der være børnekirke. Under prædi-
kenen vil der være et særligt program for børnene på plejehjemmet. Frivillige 
vil stå for det og programmet vil indeholde bibelfortælling, sang og leg. Og må-
ske noget krea vt. Så vel mødt l gudstjeneste—også med børn.  

Spaghe gudstjeneste 
Søndag den 17. november kl. 17 er der spaghe gudstjeneste. Spaghe guds-
tjeneste er gudstjeneste lagt an på familiens præmisser. I gudstjenesten er sal-
merne børnevenlige sange, forkyndelsen er henvendt l børn, ligesom der vil 
være krea ve ak viteter ved gudstjenesten. E erfølgende mødes vi l fælles-
spisning. Det er gra s og der er ingen lmelding. Vel mødt. 

 Babysalmesang 
De færreste babyer kan synger salmer. Men deres forældre kan synge for dem. 
Gennem sang, rytmik, fagter og dans s muleres barnets sanser. Til babysalme-
sang synges nogle af vore kendte salmer sam dig med at de illustreres med 
fagter og lyd.  

I e eråret begynder et nyt hold. Undervisningen er i Borris kirke og er for børn 
i alderen 2-9 måneder cirka. De børn, som er blevet døbt, får en invita on med 
posten, men andre er også velkomne l at deltage. Der bliver også annonceret 
på Facebook.  
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Dig vi med sang, takker for kornet i vang 
Overskri en er en enkelt verselinje af den høstsalme som Grundtvig skrev l 
sin ven og kollega Peter Rørdam. Salmen hedder Gud, du fra dine herlige høje-
lo ssale og er nr. 727 i vores salmebog. Salmen beskriver høsten, som er i hus. 
Men også en tak for alt det som jorden har givet. Og så minder den os om, at 
vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave. Uagtet at bonden pløjer og 
sår, så er det Gud, der får det l at gro. I dybeste forstand er alt det, som vi har 
og får, en gave fra Gud af.  

Når vi år e er år samles l høstgudstjeneste og dér har mulighed for at give en 
gave ved alteret, så er det måde at gøre takken konkret. Her er det, at vi giver 
lidt af vores meget, l dem som har meget mindre. Der er mulighed for at give 

l forskellige kirkelige/diakonale formål. De enkelte formål fremgår af listen, 
hvor der kan krydses af eller sæ es beløb på. Der er også mulighed for at skri-
ve andre formål på.  

Høstoffer 
Årets liste ser ud som følger: 

Folkekirkens nødhjælp     ……………………………………. __________ 
Borris Soldaterhjem   ……………………………………. __________ 
Kirkens Korshær    ……………………………………. __________ 
Torsdagsklubben    ……………………………………. __________ 
Børnebanden    ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Danmark   ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Borris   ……………………………………. __________ 
Blå Kors     ……………………………………. __________ 
Provs ets ydre missions projekt ……………………………………. __________ 
Andet      ……………………………………. __________ 
 
Sum (lægges i kuvert sammen med de e ark)   __________ 
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Borris Kirkegård juli 2019 
 

På kirkegården har vi fået nye affaldssta -
ver. Affaldssta verne er opdelt i 2 rum, den 
ene mærket haveaffald l alt planteaffald 
den anden er mærket Plas k/papir er l alt 
øvrig affald, så som urtepo er, indpak-
ningspapir/plast l blomster, dåser mv. 

 

Ophæng l 
redskaber, vandkander samt plastblomsterva-
ser mangler, men bliver opsat i den nærmeste 
frem d. 

For at få kirkegården 
grønnere, læs mindre 
grus arealer, er vi star-
tet med at lave et plan-

tebed ved flagstangen ved indgang l kirkegården mod 
vest. Der er i år plantet georginer. Mod diget mod nord 
og øst er der udlagt et areal med græsplæne, i øvrigt 
en fortsæ else af eksisterende. 

 

 

Allehelgen 
Første søndag i november er det Allehelgen. Her vil vi ved gudstjenesten min-
des dem i vores sogn, som er gået bort det seneste år. Der vil være mulighed 
for lystænding ligesom deres navne vil blive læst højt.  
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Gymnas k Gymnas k  
 

Opstart uge 39 
Trænings der sæson 2019/2020 

 

Puslinge (4-5 år): 
Tirsdage kl. 15:45 - 16:30 

Krumspringere (0.-1. klasse): 
Tirsdage kl. 16:15 - 17:15 
Forældre/Barn (2-4 år) 

Tirsdage kl. 17:00 - 17:45 
Små springere (2.-4.klasse)  
Tirsdage kl. 17:45 – 19:00 

Stor rytme/spring (5. klasse-?) 
Tirsdage kl. 18:45 – 20:00 

 
Tilmelding og betaling igennem 

www.borris.dk ,BGUconventus, gymnas k 
 

Vi glæder os l at se nye som gamle gymnaster l 
en ny sæson med mange gode gymnas koplevelser. 

Venlig hilsen 
Gymnas kudvalget 
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Vi håber, I alle har ha  en dejlig sommer og snart er klar l en ny gym-
nas ksæson. 

Vi glæder os meget l at starte op i uge 39, hvor alle gymnas khold 
kommer l at træne samme dag nemlig om TIRSDAGEN. Det kan lade sig 
gøre, idet vi overlapper med den på nogle hold, så de evt. starter eller 
slu er i mul salen. 

Der er ved at blive lavet nye flo e omklædningsrum. Dem vil vi gerne, at 
alle gymnaster beny er, så det nu er slut med at lægge tasker, overtøj 
og sko m.m.  i indgangen og i hallen. TAK 😊  

 

Ved spørgsmål kontakt gymnas kudvalget: 

Henrik Østergård: 23 30 59 22 

Je e Gosvig: 51 29 23 55 

Trine Krøy: 60 13 99 01 

Signe Gosvig: 26 11 64 63  

Tina Ebbesen: 72 17 79 49 

 

 

  

 



46 

Manden bag fodboldkampene 
 

E er 14 år som kampfordeler i Borris IF (BIF) samt samarbejdsklubben 
Borris-Faster-Hanning (BFH), takker Leo Kristensen af for denne gang. 

Grunden l, at Leo Kristensen stopper, er at han har været igennem en 
større opera on i benet, samt at han også føler, at ”værnepligten” for 
denne omgang er a jent. 

Tak er som bekendt kun et fa gt ord.  
På trods af det vil alle, fra nuværende og dligere bestyrelser, gerne sige 
tak l Leo for det ubeskrivelige betydningsfulde arbejde, som han har 
udført med sikker hånd i de sidste 14 år. 

Leo blev, som han selv siger, ”lokket l lige at holde styr på BIF kamppro-
grammet,” e er han stoppede som halbestyrer. Det har medført 14 år 
med kontakt l alle fodboldklubber i området og l JBU/DBU som BIF´s 
kampfordeler. 

Opgaven med at være kampfordeler består i at være bindeleddet mel-
lem JBU/DBU og klubben (BIF), så alle hold bliver lmeldt i de rig ge 
rækker, foreslå hjemmekampdatoer og forestå evt. flytninger af kampe, 
hvis der opstår a ud. Disse opgaver er blevet løst med stor omhu, og 
der har aldrig været en finger at sæ e på Leos dedika on for denne op-
gave.  

BIF har også igennem JBU/DBU og de berørte klubber nydt stor anerken-
delse for vores kampfordeler - den anerkendelse kan vi 100% lskrive 
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Leo. 

Vi i bestyrelsen vil også beny e lejligheden her l at gøre alle i og om-
kring klubben bevidst om vig gheden ved en af de mange opgaver, der 
er ”usynlige” i en forening – en af dem er kampfordelerposten. Men 
sam dig er det en opgave, der skal løses, så en fodboldforening kan be-
stå, og vores hold kan spille kamp imod andre klubber.  

Vi har derfor et s lle håb om, at de e ikke er et farvel, men et ”på gen-
syn”, når Leo lige er kommet ovenpå igen - man kan jo godt blive 
”genindkaldt” 😊 

 

Med sportslige hilsner 
Borris IF 

Bestyrelsen. 
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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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Så blev det minsandten min tur l at 
skrive indlægget ”10 år e er”. Meget 
er sket siden da, men alligevel føles 
det ikke som særlig længe siden, jeg 
forlod Borris skole.   

E er sje e klasse fulgte to gode år på 
Kirkeskolen. Det var en god d, hvor 
jeg var så heldig at komme i en god 
klasse med dejlige venner og dyg ge 
lærere. Jeg husker især, det var en 
smule trist at skulle sige farvel l alle 
dem, jeg i de sidste to år havde brugt 
så meget d med. Videre skulle jeg, 

da Sædding e erskole ventede på 
mig. Her mødte jeg min rumbo, som 
ikke kunne være mere forskellig fra 
mig af, men som alligevel endte med 
at blive én af mine bedste veninder 
den dag i dag.  

Ligesom mine andre søskende havde 
gjort det, var det meningen, at jeg 
skulle begynde i gymnasiet i Tarm 
e er 10. klasse. Dog gik det ikke helt 
sådan, da mine forældre pludselig en 
dag bankede på døren og fortalte, at 
jeg skulle pakke kufferten, for nu skul-
le vi l Norge. De havde nemlig fået 
arbejde deroppe som henholdsvis 
lærer og pædagog. E er denne noget 
uventede bemærkning kunne jeg ikke 
vente med at skulle derop. Det viste 
sig dog at være alt andet, end jeg hav-
de fores llet mig, for det var nemlig 
ikke bare Norge, men Nordnorge 
langt ude i havet, på en ø ved navn 
Sørøya. Her ankom min familie og jeg 
med flyveren l en lillebi e by, Ha-
svik, med knap 400 indbyggere. Jeg 
husker, jeg tænkte, hvor er alle huse-
ne, bu kkerne og alle menneskene 
henne? Meget var der ikke, så man 
skulle virkelig være krea v for at få 

10 år e er 
Af Pauline Sandholdt Sulby 

Da er af Hans Mar n Sulby og Berit Sulby 
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den l at gå. Til gengæld var det en 
masse smuk natur med høje sneklæd-
te bjerge, nordlys på na ehimlen og 
midnatssol, der med solens lbage-
vendelse blev fejret med en smuk 
solfest af samerne. Når jeg ikke nød 
den friske natur, brugte jeg min d på 
at arbejde i en børnehave, hvor jeg 
passede en masse dejlige børn, mens 
jeg blev bedre og bedre l det norske 
sprog. Det var en god d, som jeg al-
drig glemmer.  
 

E er et år i Norge fly ede jeg lbage 
l Danmark igen. Her startede jeg 

omsider i gymnasiet og var dermed 
lbage på skolebænken igen. Tre år 

senere, i 2016, blev jeg student og 
skulle nu l at finde ud af, hvad jeg 
for alvor ville. 
Mens mange 
af mine kam-
merater alle-
rede vidste, 
hvad de ville 
uddanne sig 

l, havde jeg 
ingen idé. Det 
resulterede i, 
at jeg tog ud 
at rejse. Før-
ste stop var i 
Rumænien. 

Her arbejde jeg som frivillig på et bør-
nehospital, hvor dagens gøremål be-
stod i at tage sig af de mange e er-
ladte børn, som dag ud og dag ind lå i 
deres tremmesenge uden anden 
menneskelig kontakt end daglige ble-
ski . Jeg husker stadig første gang, 
sygeplejepersonalet og jeg trådte ind i 
rummet med de mange børn, der lå 
helt livløse i deres senge. I det øjeblik 
de fik øje på os, sprang de op og ru-
skede i tremmerne i håb om, at nogen 
ville tage dem op. Idet vi gjorde det, 
så vi, hvordan de livede op og lang-
somt fik smilet lbage igen. Ligeså 
fantas sk det var at opleve de e, lige 
så forfærdeligt var det også at skulle 
gå fra dem igen. Det endte nemlig 
al d med skrig og skrål, hvilket var 

 Linda Sulby og Pauline Sulby v. Brasov Hospital 
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utrolig hårdt at se.    

Næste stop var Tanzania. Det var no-
get af en omvæltning for mig, men 
også rig g spændende. Ikke mindst 
pga. den ukendte kultur, sproget, 
menneskene og de mange fremmede 
dyr at forholde sig l. Jeg husker tyde-
ligt, dengang jeg åbnede mit køleskab 
og fik et chok, da jeg fik øje på en stor 
grøn gekko derinde. Den sad bare der 
og s rrede på mig. For at være helt 
ærlig, har jeg nu aldrig været særlig 
meget fan af disse dyr… 
I det halve år jeg boede i Tanzania, 
brugte jeg det meste af min d på at 
undervise og passe missionærbørn. 
Ved siden af de e kom jeg på et frivil-
ligt center for døve, hvor jeg var med 

l at lave forskellige krea ve ng, 
som senere skulle sælges på marke-
det. Når jeg ikke arbejdede, tog jeg ud 
og oplevede landet. Jeg tog bl.a. på 
safari, overna ede i regnskoven og 
dykkede med skildpadder, hvilket alt 
sammen var med l at gøre det l en 
tur, jeg aldrig glemmer. Jeg kan ikke 
vente med engang at skulle derned 
igen.  

Da jeg e er mine oplevelser i udlan-
det kom lbage l Danmark igen, be-
gyndte jeg på Aarhus universitet, hvor 
jeg læste l arkæolog. Dog som den 
gik, begyndte jeg mere og mere at 

miste interessen for det og beslu ede 
l sidst at gå en anden vej. Jeg ville 

være tegnsprogstolk. Mens jeg gik og 
ventede på at kunne søge ind på stu-
diet, arbejde jeg på Holstebro Solda-
terhjem. Det var en sjov d, hvor jeg 
blev klogere på mig selv og mødte en 
masse fantas ske mennesker.  
Tegnsprogsstudiet i Kbh. viste sig des-
værre også ikke at være det rig ge for 
mig. Det var noget af en skuffelse 
endnu engang at skulle give slip på 
noget, man engang havde troet så 
meget på. Jeg må e bare op på he-
sten igen.   

Nu er jeg ved at nå l vejs ende i de 
10 år, som er gået, siden jeg forlod 
Borris skole. Til september i år fly er 
jeg lbage l Aarhus for at studere 
pædagogik. Jeg glæder mig rig g me-
get l at skulle begynde, og håber på, 
jeg omsider har fundet det rig ge for 
mig. Én ng, jeg i hvert fald har lært, 
er, at ngende ikke rig g er gået e er 
min plan. Dog fortryder jeg intet, for 
det er o e de ng, man mindst for-
venter, der er med l at gøre livet rig-

g spændende.  

Mvh.  

Pauline Sulby 
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Nyt fra Borris sogneforening.  
 

Nu er sommeren snart omme, men vi kan stadig nyde sensommeren.  

 

Hvis I har været på travetur over den nye spang, Sønderby spang, har i sikkert 
bemærket at “raba en” er blevet trimmet. 

Vi vil gerne sende en stor tak l Herluf Jensen, han har gået turen med en busk-
rydder, så s en er blevet lidt bredere, l glæde for alle der beny er den.  
 

D. 18/6 a oldt vi fællesspisning.  

Marianne Sørensen havde kreeret lækker sommerkylling med rabarber, hvor l 
der var ris.  

Vi var så mange med, at vi må e sidde i hallen. Det er utrolig dejligt, at så man-
ge vil deltage, når vi arrangerer fællesspisning. -Men vi bliver fremover nødt l 
at sæ e et lo  på, både så vi kan sidde i mul salen, men ikke mindst så køk-
kenpersonalet kan følge med.  

Fremover vil I kun kunne lmelde jer i Brugsen og det er e er princippet først 
l mølle..  

 

Vi har endnu ikke sat dato på næste fællesspisning, men det vil blive annonce-
ret på Borris.dk, facebook og ved opslag i byen.  

Vi prøver i år noget nyt.  

Vi dropper juletræstændingen, hvor vi alle står og småfryser eller bliver driv 
våde.  

I stedet for, vil vi holde julestue i hallen. Det vil være en dag for hele familien. 
Der vil være mange forskellige ak viteter, både ak ve, krea ve og ikke mindst 
masser af hygge. Vi har også snakket med julemanden, så han forhåbentlig kig-
ger forbi.  

Vi har ikke programmet på plads endnu og heller ikke datoen, men hold øje 
med opslag i byen, facebook og borris.dk.  
 

På vegne af Sogneforeningen 

Heidi W. Gammelmark 
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Hold 
Årgang 

Træ
ningsdag 

Tid 
Start 

U5-6-7 m
ix 

2014 – 2013 – 2012 
Onsdag 

15.30-16.30 
  

Uge 36 

U9-11 Piger 
2011 – 2010 – 2009 - 
2008  

Fredage 
14.30-15.30 

Uge 33 

U9-11 Drenge 
  

2011 – 2010 – 2009 - 
2008 

M
andag 

Fredage 
15.00-16.00 
15.30-16.30 

Uge 33 

U13 Piger 
2007 – 2006 

Tirsdag Rk. M
ølle 

Torsdag Borris 
16.00-17.00 
17.30-18:45 

Er startet 

U13 Drenge 
2007 – 2006 

Onsdag Borris - sam
let 

M
andag Rk. M

ølle 
1. årsspiller 
Tirsdag Rk. M

ølle 
2. årsspiller 

16.30-18:00 
17.15-18.30 
  17.00-18.30 

Er startet 
  

U15 Piger 
2004 – 2005 

M
andag Borris 

Onsdag Rk. M
ølle 

16.00-17.15 
17.00-18.30 

Er startet 

U15 Drenge 
2004 – 2005 

Tirsdag Rk. M
ølle 

Torsdag Borris 
Fredag Borris 

17.00-18.30 
16.00-17.30 
16.30-18.00 

Er startet 
  

Senior Dam
er 

  
Tirsdag 

20.15-21.30 
  

Uge 35 

Senior Herrer 
    

Onsdag 
19:30-20:45 

Uge 33 
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Nyt fra håndboldudvalget… 

 

Endnu en håndboldsæson står for døren og vi glæder os l at komme i 
gang igen. Vi er så småt ved at komme på plads med det hele og vi er 
rig g godt besat med trænere på diverse hold.  

Trænings derne for den kommende sæson ser således ud: 

 
Ret l ændringer forbeholdes.   

Kom og vær med – alle er velkomne, også selv om du ikke har spillet før 
 

Ved spørgsmål - kontakt venligst Inger Theils 60154160 eller Louise Pin-
nerup 28495505. 

Mange hilsner 
BGU Håndboldudvalget 
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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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Ivan Mikkelsen 
 
Ivan Mikkelsen blev født den 21. 
juni 1930 på Elværket i Borris, 
som søn af Marie og Hans Chr. 
Mikkelsen, og som nr. 2 af en 
søskendeflok på 4. 
Allerede som barn beslu ede 
han at ville rejse l Amerika, når 
han blev stor nok l det. Ivan 
tog mellemskoleeksamen på 
VGT (Vestjysk Gymnasium 
Tarm). 
 

Det var under 2. verdenskrig og han cyklede l Tarm året rundt (12 km). Ivan 
blev udlært som elektriker hos Mar n Bonde i Skjern. Dere er a jente han sin 
værnepligt i den danske Marine, og i 1951 emigrerede han l USA. Han rejste 
over l sin morbror i Detroit som havde må et kau onere for at han ikke kom 

l at ligge det amerikanske samfund l last, og for, at Ivan i det hele taget kun-

Ivan Mikkelsen sidder i anden række fra oven nr. 6 fra højre under pilen. 
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ne komme ind i landet. 

DA hans gæstevisum (normalt 3 mdr.) var sluppet op, gav myndighederne ham 
følgende ul matum: Rejs ud af landet senest om 10 dage eller meld dig l 
tjeneste i den amerikanske hær. Ivan meldte sig l hæren, hvilket også havde 
den fordel at han hur gere kunne blive amerikansk statsborger hvilket han 
gerne ville være.  
Ivan kom l det amerikanske Marinekorps, det var under Korea krigen (1950-
1953) og e er en d var det hans tur l at blive sendt l Korea i 1953 hvilket 
foregik med skib og skulle være via en base i Japan. Inden skibet nåede l Ja-
pan, blev der heldigvis slu et våbenhvile i Korea. (Våbenhvilen i Korea gælder 
endnu, 2019 da der endnu ikke en indgået en fredsa ale).   
Ivan gjorde dog også tjeneste i Korea hvor han opholdt sig i hovedstaden Seoul 
da han fik meddelelsen om at han var blevet amerikansk statsborger og fik sit 
amerikanske pas. Han nåede at være i det amerikanske Marinekorps i over tre 
år. E er militærtjenesten arbejdede han som elektriker i flere amerikanske 
stater blandt andet på Hawaii, hvor han mødte sin kone Lorraine der var alene 
med en da er. Lorraine var omkring 10 ældre end Ivan hvilket formentlig er 
årsagen l at parret ikke fik børn. Lorraine døde omkring 2010 e er at have 
opholdt sig på et plejehjem i omkring 8 år. 
De sidste mange arbejdsår, arbejdede Ivan ved opbygning af atomkra -værker, 
hvor han var sjakbajs for elektrikerne. 
Ivan døde i Rockford, Illinois den 7. juni 2018 e er at have boet på plejehjem 
siden 2008. 

Fortalt af Inger Pedersen, søster l Ivan. 
 

Da Ivan Mikkelsens aske i en urne den 22. september 2018 skulle sæ es ned i 
forældrenes gravsted på Borris Kirkegård, blev der forinden a oldt en ganske 
normal begravelses høj delighed i kirken hvilket er meget usædvanligt og der 
var også før kremeringen i USA a oldt en begravelsesgudstjeneste i Rockford. 
Lorraines da er var inviteret l at komme 
med l høj deligheden i Danmark men 
må e takke nej da hun ikke havde råd l 
det. Morens og Ivans langvarige ophold på 
plejehjem havde taget hele deres formue 
og der blev ikke nogen penge at arve. 
 
Ove Enevoldsen 
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
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Dalager Marked 2019 
 

Endnu et godt marked er overstået. I år var det det 28. marked, som blev afvik-
let d. 24 - 26 maj. 

 

Som de foregående år vil jeg starte med at sige et stor TAK l alle de frivillige, 
som har hjulpet i forbindelse med Dalager Marked. Uden dem var vi ikke i stand 

l at gennemføre et marked! 

 

Vi har i skrivende stund ikke det endelige resultat, men det er på ingen måde et 
rekordår. Det var koldt og blæsende, der kom ikke så mange mennesker, de 
købte ikke så meget mad og drikke som på en almindelig dag med 15-20 gra-
ders varme. Men det skal ikke være nega vt det hele, for vi har fået megen ros 
for det program, som vi havde fået sammensat, og om a enen var der også 
mange mennesker. Det har været et meget roligt marked, og der har ikke været 
problemer af nogen art.  

Der var i år lidt færre kræmmere, end der var i 2018. Vi solgte ca. 950 m., og 
det er vi ganske godt lfreds med.  

Af smådyrskræmmere var der ca. det samme antal som sidste år, men hestene 
var der ikke fremmødt nogen af. Med hensyn l hestene er den samme tendens 
på andre markeder. Der er færre, som køber heste på markeder.  

Igen i år afviklede landboungdom traktortræk fredag a en. Der var lmeldt ca. 
40 traktorer, og der var rig g godt med besøgende, og det hele blev afviklet 
uden regn. Fredag a en i det store telt havde vi Diskotek Superstar og striptea-
se. Der kom mange menneske, og der var godt gang i teltet.  

Som noget nyt i år havde vi hyret John Mogensen Live l at spille. Det kunne 
næsten fylde hele teltet, og folk roste dem meget. Rart når folk bakker op om 
nye ltag. På samme d spillede Den Syngende Bager i det lille øltelt, og der var 
som de foregående år også god opbakning l ham. 

Lørdag a en havde vi helstegt pa egris på programmet. Kødet var igen i år 
sponsoreret af Vestjyllands Svinerådgivning, så mange tak l dem Vestjyllands 
Svinerådgivning  

E er spisningen spillede Kim og Hallo op l dans. De spillede rig g godt, danse-
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gulvet var tæt besat, så det er nok ikke sidste gang, de spiller l Dalager Mar-
ked.  

Igen i år havde vi i samarbejde med vores sognepræst Simon arrangeret mor-
genkaffe og gudstjeneste i det store telt. Der var ca. 40 deltagere, og det var 
menighedsrådet e er sigende godt lfreds med. 

Søndag havde vi som noget nyt børneunderholdning med Gurli Gris på voli-
scenen. Det må man sige var et lløbsstykke, aldrig har der været så mange 
børn l børneunderholdning - dejligt at se.   

Søndag e ermiddag fyldte Kandis igen det store telt - en sikker succes igen i år. 

Herning Tivolipark var på pladsen igen i år og vi har skrevet kontrakt med dem 
igen i 2020. 

 

Vi havde igen etableret forældrevagt fredag a en, hvor der var 14 forældre, 
som patruljerede rundt på pladsen og i byen. Der var kun få episoder, hvor kon-
trollørerne må e træde l, så alt i alt var det et meget roligt marked. 

 

Igen i år vil vi sige mange tak l: Benno Gosvig - Lauge Bonde - Lindvig VVS, 
Guldager Teknik, Borris Sports- og Kulturcenter, Herborg Smede samt Orla Han-
sen, Tarm, som har s llet maskiner, materialer og eksper se l rådighed uden 
beregning.  

   

Vi vil som de foregående år også gerne sige tak l sponsorer af bl.a. helstegt 
pa egris, annoncer, trøjer og præmier l medlemskort, bannere m.m. Vi håber, 
at vi må henvende os igen l næste år! 
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Endnu en gang tak l alle hjælpere – håber I vil være med igen i 2020, 

den 15., 16. og 17. maj  (uge 20) 
Så husk at sæ e et stort kryds i kalenderen!       

     

Medhjælperspisning og generalforsamling! 
 Borris Sports- og Kulturcenter 

 
Vi vil gerne invitere alle, som har hjulpet l Dalager Marked 2019 både 
før, under og e er markedet l smørrebrød m.m. i Borris Sports- og 
Kulturcenter  

torsdag d. 26/9 kl. 18.00. 
 

Kl. 20.00 vil der blive a oldt generalforsamling.  
 
Tilmelding l spisning senest onsdag d. 18/9 på  
info@dalagermarked.dk eller l Jørn Vendelbo på tlf. 2211 4840   
 
OBS Vi inviterer kun l medhjælperspisning i Sognebladet og på Borris-
siden på Facebook, så hvis I snakker med nogen, som ikke har læst det, 
eller de ikke får Sognebladet, må I gerne sige det l dem. 
Dagsorden l generalforsamling vil blive hængt op i DagliBrugsen ca. 3 
uger før. 

Venlig hilsen Jørn Vendelbo 
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Program  for  Borris Hyggeklub 2019 – 2020 
Borris Hyggeklub er en klub, som arrangerer hygge og socialt samvær for seni-
orklubbens damer i vinterhalvåret. 
Samværet foregår onsdage kl. 14.30-16.30 i seniorklubbens lokaler. Husk at 
medbringe kop og brød. 
 
11. september Høs est 
02.  oktober Gunhild 
09.  oktober SENIORKLUB 
16. oktober Ferie 
23. oktober Jane Søgård 
30. oktober Ninna Schmidt 
06.  november  pladespil 
13. november SENIORKLUB 
20. november Nanna Ørskov 
27. november Rigmor Søndergård 
04. december  Julefrokost 
11. december SENIORKLUB 
 Juleferie 
08. januar Sigrid To gård 
15.  januar SENIORKLUB 
22. januar Grethe Pedersen 
29. januar Birgit Hostrup 
05. februar Ruth Gosvig 
12. februar Ferie 
19. februar SENIORKLUB 
26. februar  Astrid Klynge 
04. marts   Hanne- Birgit Christensen 
11. marts   Gurli Rasmussen 
18. marts   Seniorklub 
25. marts   ? 
01. april  ? 
15. april  Afslutning i hyggeklub 
22. april  Generalforsamling i seniorklub 
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”Skønne september hybenpragt på gærde! Sladrende stære i er sent på fær-
de!”   ( Olfert Ricard ) -   
September minder os også om den nye sæson i Borris Seniorklub, hvor vi byder 
velkommen l gamle såvel nye medlemmer.  
Vi holder l på Borris skole Skolevænget 31   
-  Gymnas kken i skolens gymnas ksal og møderne i den gamle lærerbolig  

AKTIVITETER  2019  -  2020 

BORRIS SENIORKLUB 

 E erårsferie  uge 42           Vinterferie uge 7 
 

Program for Borris Seniorklub  2019  - 2020 
 

11. september : Høs est  -  se opslag i Dagli’Brugsen 
09. oktober : Mads Rahbek   -  Fortællinger fra et langt liv 
13. november : Ole Arnbak  -  Livsfortællinger 
11. december : Adventsmøde  -    ” Luciabørnene, Hanne og Rigmor ”  
15. januar:  Morten Seindal Krabbe, Præst  -  Storm P 
19. februar:  Laurits Tørnæs  -  Fra fiskerdreng over poli k l ak v pensio-
   nist 
       marts :  E erskoledag  -  Nærmere senere   
22. april :  Generalforsamling 
 

Bestyrelsen 
Formand:  Birgit Hostrup   -   Kasserer uden for bestyrelsen Knud Jeppesen 

Næs ormand / sekretær Ninna Schmidt   -   Gunhild Pedersen 
Karen Østergård   -   Tove Hansen 

Ak viteter Tirsdag Onsdag Møde der Bemærkninger 

Gymnas k X   09.10-11.00 Start  1oktober 

Hyggeklub   X 14.30-16.30   

Kortklub X   14.30-17.00 E er a ale 

Seniorklub   x 14.30-17.00 Se program 
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MURERMESTER 

Brian Nielsen A/S 
    Tlf: 97368001   CVR nr:  31633737 

Mobil Brian: 20722496   Mobil Michael: 22935322 
Mail Brian: murmester@nielsen.mail.dk 

Mail Michael: michaelbuskbjerg@hotmail.com 
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Program for Indre Mission 
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19) 

September 

12.  Fødselsdagsfest v/Henrik Vejlgaard   

 Mødeansvarlig kreds 2 

15. Høs estdag e er kirke (info følger) 

 

Oktober 

04. Høs est i Astrup v/Simon Schøler Kristensen 

25.  kl. 18.00 Familiea en med spisning v/Bent Neesgaard 

 Mødeansvarlig kreds 1 

Uge 44 Halmøder i Skjern  

 

November 

06. Fællesbibel me i Astrup v/Jørgen Hedager Nielsen 

20. Fællesbibel me i Astrup v/Jørgen Hedager Nielsen 

27. Juleskrål v/Bente Lodahl 

 Mødeansvarlig kreds 1 

Kontaktpersoner: 

Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk – 28878913 

Kreds 2: Mona Krejberg – 31905590 

 

Udlejning af missionshus, kaffemaskine, borde og stole 

Kontakt Birgi e Holk Thomsen 40369736 
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LÆSEHUND 
 

En hund kan - udover at 
være familiehund - have 
mange funk oner bl.a. 
jagthund, førerhund, psy-
kiatrisk servicehund, be-
søgshund, skolehund og 
læsehund. 

I Hanne Nielsens dagligdag 
som lærer på Borris Skole 
har hun det sidste års d 
puslet med tanken om at 
få sin hund cer ficeret 
som læsehund. Da hun l 
en medarbejdersamtale 
spurgte sin chef, Ole Kron-
borg, hvad han syntes om 
ideen, gav han straks 
grønt lys. 

Here er var det kun at 
søge og vente på, om de kunne komme med på kursus. Der er flere ansøgnin-
ger, end der er plads l på kurserne, så i første omgang fik de kun en bekræ el-
se på, at de havde søgt. 
MEN: de var heldige at komme med, og den 11. maj drog Balder og Hanne l 
Fredericia bibliotek for at deltage i kurset.  

Formiddagen gik med teori l den 2-benede, og e er frokost var det d l at 
godkende hundene. Det foregik med én hund af gangen, og bedømmelsen blev 
foretaget af hundeadfærdsterapeuter. Balder blev bedømt på lydighed, på re-
ak on på forstyrrende elementer, Balder og Hannes samarbejde blev bedømt, 
og l sidst skulle Balder læse sammen med et ukendt barn. Han blev godkendt, 
og here er kunne de drage mod vest igen med et flot cer fikat:  Hanne havde 
en læsehund. 

Foreningen Læsehunde er en forening s et i 2014. Hund og menneske danner 
et læseteam, og dem er der pt. ca. 100 af fordelt i hele landet. Man arbejder 
frivilligt og ulønnet og er lkny et enten en skole, et bibliotek eller begge dele. 
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Men hvad kan en læsehund, hvordan og hvorfor virker det med en læsehund?  

En læsehund bruges l børn med læseudfordringer. Det kan være manglende 
mo va on, lavt selvværd/nega vt selvbillede, konflikter omkring læsning i 
hjemmet eller andre sociale eller faglige udfordringer. Man kan som forældre 
kontakte enten foreningen Læsehunde, eller man kan kontakte skolen/
biblioteket, eller barnet kan blive ”henvist” af en lærer. 

Et forløb strækker sig typisk over 6 uger med en me om ugen. Her mødes barn 
og læseteam, og barnet læser for hunden ca. ½ me. Here er snakker man om 
det læste, barnet farver en pote på et diplom, som udleveres e er endt forløb, 
og men slu er med, at man enten laver lidt sjov med hunden eller går en lille 
tur med den. Når Balder er læsehund, ligger han i midten med barnet på den 
ene side og Hanne på den anden.  

Det hunden kan og gør er følgende: 

Hunden anerkender/accepterer barnet, som det er, og barnet møder kærlig-
hed uden forbehold. 
Hunden dømmer ikke barnet 
Det giver øget mo va on at læse for en hund 
Det giver fysisk beroligelse 
Barn og hundeejer er sammen om ”et fælles tredje” (hunden) 

Det er veldokumenteret, at det virker! Læsehunden viser og skaber glæde --- 
den giver gode oplevelser --- læsning og gode oplevelser kædes sammen --- bar-
net skaber ny hukommelse --- barnet kan lide at læse --- barnet læser mere --- 
barnet læser bedre. Nøgleordene er: LÆSELYST OG MOTIVATION! 

Når Balder er på arbejde, skal han have ”uniform” på. ”Uniformen” er et lilla 
tørklæde med foreningens logo, og så står der ”Læsehunde” på det.  

Børnene skal have knækket læsekoden og kunne læse små (lydre e) ord, før de 
kan læse for en læsehund. Tilbuddet henvender sig l børn fra 1. - 5. kl. -  Han-
ne vil vurdere, at slutningen af 2. - 4. klasse er bedst.  

E erfølgende har Hanne lavet kontrakt med både skolen og Skjern bibliotek.  

”Vores mål er at starte 1/9 med det første barn. Vi glæder os allerede!” siger 
Hanne 

 

Lili Kristensen 
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Øverst fra venstre: Pædagog Rikke Egelund, Noah Clausen, Anton Ebbesen, An-
ne Due Skov Christensen, August Sejr Linding Pinnerup, Amanda Kris ne Peder-
sen og lærer Lo e Hvid  

Midten: Alma Fjeldsted Iversen, Emilie Dorothea Dohn Guldberg, Noomi Møller 
Olesen og Alexander Holk Risager 

Forrest: Majse Sommer Buskbjerg, Frederikke Tang Hindsig, Celina Svane Helto  
Stykkel, Viggo Rehfeld Buhl, Mario German Lima-Jensen, Sofia Elisabet Madsen 
og Emma Bjerre Klynge 

Den nye 0. klasse på Borris Skole 


