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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 - er beriget med gode bidrag, så økonomien er god
igen  TAK!

Persondataforordningen - Forordning om besky

else af fysiske perso-

ner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger.
Borris Sogneblad går ud fra, at de personer, foreninger, ins tu oner etc., som
leverer stof l sognebladet, har den bagvedliggende lladelse vedrørende de
omhandlede/a ildede personer. Også i de lfælde, hvor det omfa er børn,
hvor forældre skal give lladelse, og afdøde/umyndiggjorte, hvor e erladte/
værger skal give lladelse, hvis ikke der er tale om situa onsbilleder.
Borris Sogneblad fralægger sig ansvaret for manglende lladelser.
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. maj 2019
…………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
3029 6436
ajklynge@ﬁberpost.dk
kegu05@gmail.com
Kirsten Nørrelykke
4085 6023
Jensby@ﬁbermail.dk

Anne Marie Kristensen
2174 6400
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
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Fælles Fastelavnsfejring
Søndag den 3. marts
i Borris Sports- & Kulturcenter

Familiegudstjeneste kl. 10.00
ved sognepræst Simon Møller Olesen
Torsdagsklubben medvirker

Tøndeslagning ca. kl. 10.45
- med kåring af den bedste udklædning
i henholdsvis drenge- og pigegruppen

Fællesspisning kl. 11.30
Suppe/hotdog, fastelavnsbolle + tøndeslagning
Pris pr. person kr. 60,(Både for børn og voksne)

Drikkevarer kan købes i cafeteriet
Det hele afslu es med kaﬀe og fastelavnsboller
Arrangører:
Borris Gymnas k- og Ungdomsforening, Borris Idrætsforening,
Torsdagsklubben, Børnebanden og Borris Menighedsråd
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Program for
Gymnas kopvisning Lørdag d. 2. marts 2019
Ret l ændringer forbeholdes

14:00 Velkomst
14:10 Fællesserie: alle Borris hold
14.20 Forældre/barn: Gi e, Louise og Lisbeth.
14:32 Puslinge: Mona, Heidi, S ne, Simon, Trine, Anne
Soﬁe, Iben og Ida.

14:44 Krumspring: Sara, Heidi, Lasse, Flemming, Ioana,
Trine og Frida

15:00 Kaﬀeholdet: Simone, Troels og Simon.
15:15 Kaﬀepause.
15:35 Små spring: Ebbe, Severin, Ron, Jonas, Laura, Salina
og Rikke.
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15:47 Damer med Fut: Tove og Tina
15:58 Store spring og rytme: Signe, Kathrine, Severin,
Jens, Morten, Frederik og Nicolaj

16:10 Den Danske Design og Håndværkse erskole:
Lasse, Søren, Joan og Chris na

16:45 Gaveregn og Info
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
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Inger ﬁlmer som aldrig før!
Der er virkelig gang i bu kken hos Inger Bech Mobilﬁlm. Jeg har netop overtaget en, endnu varm, stol i stuen hos Inger Bech. Det myldrer nemlig ind med
nye spændende opgaver samt journalister og andet god olk, der gerne vil høre
om alt dét, der sker omkring Borris, ﬁrmaet og projekterne.
Også i begyndelsen havde Inger mange gode historier at fortælle om Borris,
men ikke den store interesse for selv at bruge de elektroniske medier for at
udbrede dem. Det blev der gradvist lavet om på, da Inger, e er ﬂere opfordringer, blev hvervet l mobilholdet hos TV Midtvest. Et hold af lokale fortællere
rundt i TV-regionen indsendte jævnligt små mobilﬁlm om de ng, der rørte sig
ude i det vestjyske. Man kan roligt sige, at Inger hur gt ﬁk slået fast, hvor Borris ligger, for hendes indslag var med i en stor del af udsendelserne.
Den lærerige proces og de mange gode historier, der stadig ﬁndes derude, gav
Inger blod på tanden og dermed blev Inger Bech Mobilﬁlm en realitet for godt
2 år siden.
Siden starten er det kun gået én vej, og det er fremad, nærmest med rake art.
Fra at være en fri dsinteresse blev det senere l lavere metal på arbejdet for
at kunne imødekomme alle de henvendelser, som Inger med stort engagement
går i lag med.
Vestjylland, Sjælland, Sønderjylland med mere, ja hun kommer vidt omkring l
mange varierende opgaver. Skoler, produk on, landbrug, poli kere, foreninger, kommuner. Alle har de en historie, en vare eller et s llingsopslag, der gerne skal formidles. Det job udfører Inger i helt egen jordnær s l og laver korte
indslag med et præcist budskab, via mobilﬁlm. Med både coach- og pædagoguddannelse i bagagen ﬁndes hver gang den rig ge indfaldsvinkel - lige i øjenhøjde.
Nok hedder det Inger Bech Mobilﬁlm, men i samtalen med Inger, ﬁnder jeg
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snart ud af, at det bestemt er et familieprojekt med stort F. Mand og børn er en
vig g del af fundamentet i både virksomheden og hjemmet. Således er de o e
inde over ved både optagelser og redigering, hvilket er en stor glæde for hele
familien. De arbejder sammen og husker at holde fri sammen.
Inger understreger også, at det er i Borris, de har base og stadig o e vil være at
ﬁnde i forbindelse med de helt lokale ini a ver. Uden alle de engagerede beboere i området ville der ikke være så mange ltag og dermed så mange gode
fortællinger, der fortsat sæ er Borris på landkortet.
Hér er et fællesskab, som alle værner om, og dét er værd at fremhæve.
Med mange opgaver og nye på vej tegner frem den lys for Inger Bech Mobilﬁlm, og jeg er sikker på, de når nye højder! Vi glæder os MEGET l at følge med

Anni Bernhard
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2 elcykler l Borris sogn.
Så er det endeligt blevet d l at vi kan få glæde af de 2 nye elcykler, som Borris Sogn har fået foræret fra henholdsvis ”Traktortræk” v. Margit og Benno
Gosvig og Borris Genbrug.
Cyklerne kommer l at stå i en tydelig afmærket skurvogn på parkeringspladsen bag Borris El.
For at kunne låne en cykel skal man være medlem af Borris Elcykel Forening.
Det koster 100 kr/år/person. Når man bliver medlem får man a alt en gennemgang af cyklens funk on, udleveret be ngelserne for lånet og et medlemsbevis.
Når man vil låne en cykel og har et gyldigt medlemsbevis, kan man gå ind i Borris Dagli´Brugs og vise sit medlemskort, skrive sit navn, adresse, medlemsnr. og
aﬂeverings dspunktet på listen i Brugsen og få et nøglesæt l skuret og cyklen
udleveret, hvis der er en cykel hjemme – hvis man ønsker at sikre sig at der er
en cykel hjemme, kan man forud for låne dspunktet, vise sit medlemskort og
skrive ønsket (navn, adresse, medlemsnr., hente- og aﬂeverings dspunktet) på
en liste i Brugsen og så a ente cyklen på det ønskede dspunkt. For at det kan
fungere kræver det, at alle overholder hente- og aﬂeverings dspunkter. Begrænsningen er Brugsens åbnings der!
Vi åbner for medlemstegning lørdag den 2.3. kl.10-12 ved skurvognen på parkeringspladsen bag Borris El. Det vil være Borris Rådet der står for medlemstegningen i første omgang. Målet er at der etableres en selvstændig elcykelforening. Hvis ikke man kan på det dspunkt, så ring på 21226440 eller mail
jes.nissen@live.dk.

Cyklerne indvies oﬃcielt lørdag den 4.5 kl.10-14 med deltagelse af giverne.
Borris Rådet.
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10 å r efter
Af Lasse Søndergaard Jepsen
søn af Karen og Bjørn Søndergaard Jepsen
Der er løbet meget vand igennem Skjern Å, siden jeg
for 10 år siden forlod Borris skole. Der sker meget på
10 år, og som største delen af de andre fra min daværende klasse forlod jeg de yderst trygge rammer
og tog l den noget større Kirkeskole i Skjern. E er ét
år på Kirkeskolen kom jeg på e erskole. Jeg havde
valgt Dejbjerglund, hvor jeg blev så glad for det, at
jeg tog 10. klasse med. Dejbjerglund var i den grad
med l at forme og danne mig som et mere selvstændigt menneske, hvor jeg ﬁk bekendtskaber, der
stadig hænger ved den dag i dag.
E er 2 år på e erskolen vendte jeg næsen lbage mod Skjern og tog en ungdomsuddannelse på HTX. Jeg var på Matema k/Fysik linjen, hvilket må siges at
have været en udfordring. Her lærte jeg vig gheden af at møde velforberedt
op og følge med i merne for ikke at blive sat af.
Under min d på HTX havde jeg lidt forskellige fri dsak viteter. Jeg spillede
stadig meget fodbold, hvor jeg med Skjern/Tarm samarbejdet var med l at
vinde jysk mesterskab for U19. Sideløbende var jeg træner for nogle unge
drenge i Borris/Faster samarbejdet.
Jeg savnede dog gymnas kken så meget, at
jeg valgte at vende lbage l den idrætsgren
i stedet. Her var jeg både instruktør for Stauning Dejbjergs ungdomshold og Ringkøbing
Skjerns Juniorhold, der rummede 180 gymnaster.
E er min d på HTX arbejdede jeg et halvt år
på Borris skole som lærervikar, mens jeg sparede sammen l et højskoleophold på gymnas khøjskolen i Ollerup.
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Ollerup må i den grad siges at have ha stor betydning for mit liv. De venner,
jeg ﬁk mig på højskolen, ser jeg rig gt meget l i dag. Det var også her, jeg
mødte min kæreste, som jeg i dag bor sammen med. Signe har en Bachelor i
purchasing management og arbejder for MINIMUM i Aarhus.
Min d som lærervikar og særligt mit frivillige arbejde var med l at bane vejen
l den drøm, jeg havde om at prøve livet som
e erskolelærer. Jeg endte på DHE i Skjern,
hvor jeg underviste i matema k, fysik/kemi,
gymnas k og spring. Jeg var på e erskolen i 2
helt fantas ske år med en masse fantas ske
skønne unge mennesker.
Sideløbende med e erskolejobbet var jeg instruktør på R/S aspiranthold og gik selv på repholdet.
Jeg vidste på forhånd, at det ikke var lærer, jeg
skulle være, og valgte derfor at søge ind på
ambulanceredderuddannelsen. Her var vi omkring 800, der søgte de 10 pladser, der var i
region Midt. Optagelsesforløbet er noget for
sig, både med en skri lig ansøgning, videoansøgning, mul ple choice-test,
samtale, samarbejdsøvelser, fysiks test og endnu en samtale. Det hele tog et
par måneder, så jeg kunne næsten ikke få hænderne ned, da jeg maj 2017 ﬁk
en plads som redderelev i Aarhus. Uddannelsen er enormt spændende og krævende. Vi har en hel del prak k, hvor vi kører med og lærer en masse. Det er
fantas sk at kunne være med l at gøre en forskel i folks hverdag. Dog må jeg
sige, at cykelhjelmen har en funkon, der gør folk væsentligt kønnere end alterna vet ved en ulykke.
Jeg har siden min d på HTX rejst
en hel del for at opleve verden.
Jeg har været i det meste af Europa, et par måneder i Australien og
New Zealand, Costa Rica og Sri
Lanka. Denne sommer planlægger
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vi en tur l Afrika og har ligeledes frem dsplaner om Sydamerika. Det giver
nogle helt fantas ske oplevelser at møde andre kulturer samt stå på egne ben i
et ukendt land. Sam dig giver det nogle muligheder for at udfordre sig selv,
ved bungyjump fra 175m, faldskærmsudspring og et dykkercer ﬁkat.

10 år. Der er løbet meget vand gennem Skjern Å, og der er sket mindst lige så
mange ng i mit liv.
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Borris Sogneforening
Mens vi glæder os l foråret der er lige om hjørnet, har vi i Sogneforeningen sat
et par arrangementer i kalenderen:
Fællesspisning rsdag d. 26.marts kl 17.30 i Hallen
Se annonce for yderligere informa on
Fælles Generalforsamling torsdag d 4.april kl 19 i Hallen
Se også annonce andetsteds i Sognebladet
Nyt l jul...Julestue lørdag d. 30 november i Hallen
Næsten som i "Gamle dage" på Hotellet
Vi støver en gammel tradi on af og byder alle velkommen l nogle hyggelige
mer i Hallen
En dag med masser af Julehygge for alle aldre.
Program kommer senere

Vi har indimellem brug for ekstra hænder i Sogneforeningen, hvis det er dig vi
må ringe l, så giv os endelig besked på borrissogn@gmail.com eller l S ne på
61 24 25 89.
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Dalager Marked 2019
I skrivende stund er der kun 4 måneder l, at det 28. Dalager Marked ﬁnder
sted, nemlig den 24. – 26. maj, så husk at sæ e et stort kryds i kalenderen.
Og vi håber på næsten lige så godt vejr som i 2018.
Vi har brugt de sidste måneder på at få sat et godt og alsidigt program sammen, og vi synes selv, at det er lykkedes ret godt.
Igen i år vil Herning Tivolipark være på pladsen alle dage, og som de foregående 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 spiller l kæmpe teltbal i det store telt.
Lørdag e ermiddag spiller Thomas Pedersen (Den syngende Bager) i det lille
øltelt for 8. år i træk. Og som noget nyt i år, spiller John Mogensen Live i det
store telt om e ermiddagen. John Mogensen Live er kåret som Danmarks bedste John Mogensen kopi band, så dem forventer vi os meget af og håber, de
kan fylde teltet.
Om lørdagen kommer Cirkus Skunk og laver gøgl og diverse tryllerier rundt på
pladsen
Lørdag a en spiller det kendte danseband Kim & Hallo op l dans og hygge fra
20.00 – 02.00, så der er lagt op l et kæmpe party lørdag a en og vi håber
selvfølgelig på at få teltet fyldt med lige så mange festglade mennesker, som
de sidste år, både unge og ældre!
Lørdag a en fra kl. 20.00 – 21.00 vil der være dobbelt op i barerne
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! Om søndagen bliver der også børneunderholdning, som endnu ikke er på plads.
Da det stadig er ret populært med genbrug, kan vi kun opfordre alle lokale l
at blive kræmmer 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
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a en.
Men ellers kommer markedet l at foregå som de foregående år, forhåbentlig
s lle og roligt.
Nogle unge mennesker vil komme rundt og sælge medlemskort l Dalager Marked, hvor der er ﬁne gevinster at vinde. Prisen er 40 kr. pr. stk., og der kan også
betales med MobilePay. Vi håber på den samme gode opbakning ang. præmier
og annoncer fra de forskellige ﬁrmaer i Borris.
Ca. 300 frivillige skal vi bruge 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. 22 11 48 40 (Jørn Vendelbo) eller 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 vort 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 bliver
opdateret.

Venlig hilsen Jørn Vendelbo
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Dalager Marked 2019
Fredag d. 24/5
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 Simon Vig mobil 40566073

20.00

Diskotek ??????? spiller i det store telt. Fri entre.

23.30

Herre- & dame striptease. Fri entre

02.00

Dalager Marked lukker for i dag

Lørdag d. 25/5
09.00

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 PITSTOP
Fri entre.

11.00– 15.30

Cirkus Skunk rundt på pladsen

14.00

John Mogensen Live i det store telt. Fri Entre.

16.00

John Mogensen Live i det store telt Fri entre

15.00
18.00

Helstegt pa egris. Fadøl + pa egris 110,- pr. person (ingen
lmelding)

20.00– 21.00

Dobbelt op i baren.

20.00- 02.00

Kim og Hallo spiller l kæmpe teltbal. Fri Entre

02.00

Dalager Marked lukker for i dag
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Søndag d 26/5
09.30

Dalager kræmmer- og smådyrsmarked åbner

10.00

Herning Tivoli Park åbner

10.00

Børnekræmmermarked (GRATIS stadeplads)

11.00 ???

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 2020

Hele programmet er ikke fastlagt på nuværende dspunkt.
Der tages forbehold for ændringer i programmet!
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10 år e er
Af Nanna Kabel Iversen,
da er af Winnie Kabel & Karsten Iversen
omme.
I år 2010 startede jeg på HG i Skjern,
hvor jeg skulle gå i 2 år. Dere er havde jeg en drøm om, at jeg skulle være
frisør. Og ved at jeg havde taget en
HG, kunne jeg undgå et par fag på
frisørskolen. Jeg var blevet et par år
ældre og mere moden l at skulle
være mere i kontakt med mennesker.
Men så skete der noget i de 2 år på
HG. Jeg valgte en uges prak k i tøjbukken Coast i Skjern for at prøve noget andet end frisør. Det var min lærer, som syntes, det var en meget god
ide og prøve noget andet, selv om jeg
ellers var sikker på, hvad jeg ville.
Ugen i Coast som prak kant gjorde
noget helt specielt ved mig. Jeg følte
mig vildt godt lpas i en bu k. De var
glade for mig og spurgte, om jeg ville
være deres skolepige. Det ville jeg
meget gerne. På det dspunkt arbejdede jeg også ude i Troldhede hallen
en gang i mellem. Men jeg kunne sagtens bruge et job mere, da jeg nogle
måneder før var ﬂy et hjem l min
kæreste Paw i hans lejlighed i Skjern.
Det ville ikke skade at tjene lidt ekstra

Det er nu 10 år siden, jeg gik ud af
Borris skole, og der er sket meget på
10 år.
E er Borris skole kom jeg l Skjern på
Kirkeskolen, hvor jeg tog 8. klasse.
Det var et år, hvor jeg udviklede mig
rig g meget skolemæssigt. Jeg ﬁk et
rig g godt skoleår, hvor jeg lærte
mange nye mennesker at kende og ﬁk
nogle veninder/venner, som jeg stadig ser den dag i dag.
Et år gik, og et nyt år startede. Jeg
skulle på e erskole. Det blev endnu
et godt år. Jeg lærte mig selv at kende
og troede, jeg havde helt styr på,
hvad jeg skulle, når e erskoleåret var
22

at få det. Huset havde stået tomt i lidt
over et år, så det var en kæmpestor
opgave. Men ham, jeg bor med, har
hænderne skruet rig gt på, så det har
også været en oplevelse at bygge et
hjem om, selv om det nu ikke bare
lige er sådan at gøre det.
I april 2015 kom der et nyt familiemedlem i vores hus. Det er en skøn
lille pige, som ﬁk navnet Soﬁa My. Da
blev vi en familie, og det var skønt. Vi
sa e byggeprojekterne lidt på pause,
og sommeren år 2016 tog vi det sidste
ryk på renoveringen indenfor og blev
færdige. I marts 2017 kom der endnu
en lille l, denne gang var det en
dreng, som ﬁk navnet Lukas.

penge, og så syntes jeg, at den uge,
jeg havde været i prak k, havde været god.
Jeg startede som skolepige i Coast, og
den sidste d på handelsskolen gik
hur gt, hvor jeg afslu ede Hg med
fornu ige karakterer. I mellem den
havde jeg ha nogle samtaler med
chefen i Coast, og det endte med, jeg
ﬁk en elevplads som salgsassistent.

Tiden ﬂyver af sted, og jeg er vild
med, som mit liv er lige nu. Jeg går
meget op i at være en god mor og vil
rig g gerne give mine børn nogle go-

I dag er jeg stadig fastansat i Coast,
det er klart den rig ge beslutning, jeg
tog den gang. Jeg elsker mit arbejde
og sæ er stor pris på at kunne hjælpe
andre og gøre andre glade. Jeg elsker
kundekontakten, det giver mig energi.
Så der regner jeg med at blive.
Jeg bor stadig sammen med Paw, dog
ikke i Skjern midtby mere. Marts 2014
ﬂy ede vi lidt pludseligt ud på landet
mellem Bølling og Faster. Paw gav et
bud på en nedlagt landejendom, som
skulle totalrenoveres, og endte med
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de værdier. Men det betyder også
rig g meget for mig at få noget
d for mig selv, hvor jeg kan lade
ba erierne op igen, så jeg kan
udføre opgaven som en god mor.
Det gør jeg ved at træne i ﬁtness
eller løbe en tur. 2018 var et år,
hvor jeg gennemførte mit første
OCR løb. Det er et løb, hvor der er
en masse forhindringer, som man
skal igennem. Ved disse løb får
jeg ﬂy et en masse grænser, og
det giver mig så meget. Og hvad
der giver mig endnu mere er, når
der står en lille pige på sidelinjen
og råber: ”Kom så mor, kom så
mor”, så hendes lunger næsten
ryger ud. Dét er en skøn følelse.
Jeg er spændt på, hvad de næste 10
år bringer. Tak fordi jeg ﬁk lov l at

fortælle lidt om, hvad der er sket for
mig de sidste 10 år.
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PÅSKETRÆK 2018
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 lokalsamfundet –
en udlodning af årets overskud ved påsketrækkets a oldelse.
2018-uddelingen var igen ﬂo e beløb l rig g gode formål:
Borris Helhed ﬁk 15.000,-kr.
Grøn Bande 5.000,- kr.
Åstedparkens Vennekreds 5.000,-kr.
Dagplejen 5.000,-kr
Borris Rådet 5.000,-kr.
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PÅSKETRÆK 2019
Forberedelserne l årets Påsketræk er i fuld gang. Påsketrækket a oldes Påskesøndag den 21. april kl. 10.00.
Vi håber på godt vejr, og en dag hvor venner fra nær og ern, traktorentusiaster, nysgerrige lskuere og andet god olk mødes l en dag med ac on. Og
mon ikke én eller 2 ﬂæskestegssandwich ryger ned sammen med en øl eller
sodavand.
A nerne går med klargøring af traktorerne. Vi kører igen i år 1. afdeling af SUPER STANDARD CUP med ca. 20 deltagere, så glæd jer l at se disse trækkere,
som alle er super traktorentusiaster, GLÆD JER!
Vi er også i år i kontakt l udlandet, og vores norske kontakter er særdeles akve. Her er vi igen spændte på, hvor mange der har lyst l at deltage - Følg
med på Facebook.
Det er alt sammen 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
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Borris-Faster Plantage projektet.
I e eråret sidste år ﬁk vi langt om længe dispensa on fra Skovloven l
vores hy eprojekt i Borris-Faster Plantage. Vi har fået lov l at bygge en
hy e på 40 m2, som på bedst mulig måde falder ind i terrænet.
M.h.t. det overordnede projekt har vi fået lov l at arbejde med et kommunalt område på ca. 20 ha og et område på ca. 6 ha, som er Forsvarets.
Planen er at etablere den dligere nævnte hy e, et muldtoilet, et udbredt s system m. bænke og borde, evt. et Mountainbike spor og senere
et nyt højere tårn!
Projektet har som målsætning at etablere et a rak vt bynært skovområde, som kan bruges af alle – unge som ældre.
Projektet er sat i gang i samarbejde med Borris Skoles Stø eforening,
Borris Skole og Faster Skole. Ideen er, at skolerne her vil få nogle ekstraordinære udendørs faciliteter, som vil kunne give dem mulighed for at
gennemføre den nye skolelovs oplæg om bevægelse og læring under opmale forhold. Kommunen har allerede etableret en rig g ﬂot s på ca.
2,5 km rundt i plantagen, og de vil i løbet af foråret opsæ e bænke langs
ruten. Prøv at tage turen over Sønderbygård spang og over i Plantagen
og gå den ﬁne tur, hvis I ikke allerede har gjort det.
Vi er nu i fuld gang med at skaﬀe de næste lladelser og indsamle prisoverslag, så vi kan lave budge er og søge midler. Hen langs af vejen får
vi brug for både nogen økonomisk og fysisk hjælp – vi vil holde jer informeret.
Borris Rådet
v. Jes R. Nissen
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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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Update fra byrådet
Sidste gang skrev jeg lidt om kommunens økonomi, og det fylder stadig en del i
vores arbejde. Vi har valgt at holde et par mini-budgetkonferencer, hvor vi sporer os ind på, hvor byrådet ønsker at spare, så det ikke bliver en hur g beslutning l budgetkonferencen i august.
Jeg tror, at vi skal tale om struktur på skole- og ældreområdet igen, men jeg er
dog ret sikker på, at der stadig er ﬂertal for at beholde skoler over 75 elever,
men hvordan plejehjemsstrukturen lander er jeg mere usikker på. Det mest
sandsynlige er nok, at vi skal spare ca. 0,5% pr år, de næste ﬁre år - den såkaldte “grønthøstermetode” - medmindre vi ﬁnder nogle store enkeltposter, hvor
der kan spares.
Det som er den store joker, er om vi får en ny udligningsreform fra Staten, og
hvordan den bliver skruet sammen - lige nu ved vi ikke, om vi får 0 eller 50 mill
kr pr år - det er lidt svært at lægge budget, når vores indtægter kan svinge så
meget uden vores indﬂydelse. Jeg håber på, der kommer en a laring e er folke ngsvalget - dog tvivler jeg på, at det står øverst på regeringsgrundlaget uanset om der er Lars eller Me e, der vinder valget.
Nu har vi bedt vores administra on lave et sparekatalog, der er dobbelt så stort
som det, vi har brug for, så vi har noget at vælge imellem l august.
I teknik- og miljøudvalget har vi gang i mange spændende sager: veje omkring
Søndervig Feriepark, testmøller i Sdr. Bork og Lem Kær, indsatsplaner omkring
grundvandsbesky else, nye bolig- og erhvervsområder og mange andre ng.
Her i lokalområdet håber jeg på, vi får lavet en sideudvidelse af Borrisvej i 2019,
da bredden ikke længere matcher den traﬁk, vejen skal håndtere i dag. Vi arbejder også med at få cykels en fra Faster l Skjern etableret, da lodsejerne har
bevilliget jorden på strækningen. Får vi det l at falde på plads, synes jeg snart
turen er kommet l at få Borris koblet på cykels ne et langs Arnborgvej, og
det kommer l at kræve hjælp fra lokalområdet, hvis det skal realiseres. Der er
mange lokalområder, der ønsker cykels er, men vi har ikke penge l at gøre det
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på den dyre måde (1 mill pr km), så vi går e er de projekter, hvor vi får ﬂest
kilometer for pengene - men vi tager dialogen med projekterne, som de er prioriteret i vores s plan, så der ikke er nogen, der “springer køen over.”
Inden næste nummer af Sognebladet udkommer, har vi a oldt EU-valg den 26.
maj (sidste dag l Dalager Marked) og vi har sikkert også a oldt folke ngsvalg,
(jeg tror på, at det bliver samme dag) så der bliver et par vælgermøder i Borris
eller Faster, hvor de lokale kandidater vil komme. Håber I vil bakke op om arrangementerne.
De e blev ordene for denne gang.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553
Pol.byronknu@rksk.dk
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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 4. april 2019 kl. 19.00
i Borris Sports- & Kulturcenter.

Borris Genbrug
Storegade 15
Åbnings der

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
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Erhvervsskolen Vestjylland åbner fysisk bu k

Erhvervsskolen Vestjylland har åbnet en ny bu k EV-shoppen, og bu kken er kommet godt fra start.
I bu kken sælges der produkter, der udvikles og frems lles på værkstederne, i køkkenet og landbruget, og der suppleres med indkøbte varer fra
mærker som Rasmus Klump, Ib Laursen, A2 Living med ﬂere.
Fra landbruget sælges der kvalitets
lammeskind fra vores egne lam, ligesom vi har fået lavet garn af ulden, og
fra værkstederne ﬁnder du blandt andet espalier, højbede, plantekasser,
bænke og forskellig brugskunst.
Ét af de meget populære ltag i bu kken er de ugentlige to-go menuer,
hvor konceptet er nem og lækker
a ensmad l fornu ige penge, uden
at gå på kompromis med kvaliteten. En
to-go menu er delvist lberedt, og der
følger en vejledning med, så man nemt
og hur gt kan færdig lberede maden. To-go menuerne vil variere henover året, og du kan se de ugentlige menuer på hjemmesiden
www.madleverancen.dk, hvor du også vil kunne forudbes lle de enkelte
menuer.
Baggrunden for at åbne en bu k er, at det giver mulighed for at lbyde
andre og nye uddannelses- og beskæ igelsesforløb l elever og kursister,
og at der er en interesse i at arbejde indenfor det område. At have en
fysisk bu k giver sam dig rig g god mening for Erhvervsskolen, fordi det
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er med l at styrke og udvikle samarbejde og berøring med lokalområdet, og
desuden medvirker l at
trække handlende l udefra, hvilket bidrager posi vt
l fortællingen om Borris.
Formålet med den nye buk er andet og mere end
det at sælge produkter,
idet der er tale om en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at et
eventuelt overskud ved virksomhedens dri geninvesteres, med det mål
at s mulere en yderligere udvikling og øge antallet af jobmuligheder under særlige vilkår som skåne- eller ﬂeksjob.
Det vil i sidste ende øge mulighederne for dem, som står på kanten af
arbejdsmarkedet, og sam dig vil det overordnet bidrage l samfundsøkonomien, da ﬂere vil få mulighed for beskæ igelse.
Du kan læse mere på www.evshoppen.dk og på www.madleverancen.dk
– hvor vi lancerer de ugentlige to-go menuer.
Åbnings der: Torsdag 16-18.00, Fredag 15-18.00, Lørdag 11-13.00.
Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der lbyder uddannelse og virksomhedsre ede beskæ igelsesforløb, samt boophold l unge og voksne. Virksomheden har ﬂere interne værksteder,
hvorfra der produceres og sælges produkter, både l private og l samarbejdspartnere. Overskuddet ved virksomhedens dri geninvesteres i virksomheden, hvor der ansæ es borgere, som har svært ved at komme i
job.
Se mere om sor ment og produkter på www.evshoppen.dk
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”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 generalforsamling.
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
Formand:
Jonas Houmann
Mail: jhoumann55@gmail.com
Telefon: 20 37 77 34
Næs ormand:
Jørgen Laursen
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk

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

Kasserer:
Birtha Hindsig
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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 vitetskalenderen på Åstedparken.

MARTS:
04. kl. 10.00

Fastelavn.

06. kl. 10.00

Musik og sang.

07. kl. 19.00

Banko ved Vennekredsen.

13. kl. 10.00

Musik og sang.

20. kl. 10.00

Musik og sang.

21. kl. 14.30

Gudstjeneste.

25. kl. 19.00

Sanga en.

27. kl. 10.00

Musik og sang.
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APRIL:
03. kl. 10.00

Musik og sang.

04. kl. 19.00

Banko ved Vennekredsen.

08. kl. 14.00

Tøj og Sko

10. kl. 10.00

Musik og sang.

10. kl. 14.30

Gudstjeneste i kirken.

11. kl. 10.00

Besøg af præsten.

17. kl. 10.00

Musik og sang.

24. kl. 10.00

Musik og sang.

MAJ:
01. kl. 10.00

Musik og sang.

02. kl. 19.00

Banko ved Vennekredsen.

08. kl. 10.00

Musik og sang.

09. kl. 10.00

Besøg af præsten.

15. kl. 10.00

Musik og sang.

22. kl. 10.00

Musik og sang.

24.-26.

Dalager Marked

29 kl. 10.00

Musik og sang.

29. kl. 14.30

Gudstjeneste.
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Fødselsdagskalender:
10.03.

Jens Lindeberg

71 år.

29.03.

Peder Brøndlund Jakobsen

72 år.

07.04.

Lars Lydiksen

96 år.

17.04.

Gerda Thorup

89 år.

03.05.

Søren Nørrelykke

88 år.

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.
Til orientering har jeg opsagt min s lling som enhedsleder på Åstedparken pr. 30.6.2019, da jeg går på e erløn.
Jeg skal afvikle min ferie m.m., så jeg holder på Åstedparken sidst i marts
måned.
Jeg har været rig g glad for den på Åstedparken og siger TAK l alle for
godt samarbejde.
Jeg ønsker Åstedparken alt godt fremover.
Carsten Vixø Kristensen
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Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato

Borris

Faster

Evangelietekst

3. marts
Fastelavn
10. marts
1. søndag i
Fasten
17. marts
2. søndag i
Fasten
24. marts
3. søndag i
fasten
31. marts
Midfaste

10.00
Hallen
10.30

14.00
Ak vitetshuset
9.00

Ma 3,13-17

9.00
Poul Ivan Madsen
10.30
Kirkekaﬀe

Ingen

Ma 15,21-28

16.30
Spaghe gudstjeneste

Luk 11,14-28

Joh 6,1-15

7. april
Mariæ
bebudelsesdag

10.30

14. april
Palmesøndag

9.00

18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag
21. april
Påskedag

10.30

10.30
Samkørsel, kirkekaﬀe
og børneak viteter
17.00
A engudstjeneste
med e erfølgende
suppe
10.30
Minikonﬁrmand
afslutning
Samkørsel
19.00

10.30

9.00

9.00
Kirkekaﬀe

10.30
Samkørsel, kirkekaﬀe,
og børneak viteter
9.00

22. april
2. påskedag
28. april
1. søndag e er
påske

9.00

10.30
10.00
Konﬁrma on

Ingen
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Ma 4,1-11

Luk 1,26-38

Ma 21,1-9

Ma 26,17-30

Mark 16,1-8

Luk 24,13-35

Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato

Borris

Faster

5. maj
2. søndag e er
påske
12. maj
3. søndag e er
påske

Ingen

10.00
Konﬁrma on

9.00

Joh 16,16-22

17. maj
Bededag

10.10
Kirkekaﬀe
10.30
Ingen

10.30
Konﬁrmandaltergang
Børneak viteter og
samkørsel
Ingen

10.30
Samkørsel, kirkekaﬀe
og børneak viteter.
17.00
A engudstjeneste
med e erfølgende
suppe

Joh 16,5-15

19. maj
4. søndag e er
påske
26. maj
5. søndag e er
påske

30. maj
Kris Himmelfarts dag

9.00
Morgenkaﬀe
9.30
Gudstjeneste
på Dalager
Ingen

9.00
Mar n Jensen

Evangelietekst

Ma 3,1-10

Joh 16,23b-28

Mark 16,14-20

Indsamling
I stedet for kun at samle ind på enkelte søndage har menighedsrådet beslu et,
at der er i en længere periode samles ind l et bestemt formål. Det betyder, at
der hver søndag er indsamling. Alt, hvad der gives i indsamlingsbøssen i den
periode, går således l nævnte formål. Nedenfor kan ses, hvad der samles ind
l de kommende måneder
10. marts—22. april: KFUM/K
28. april-26. maj: Konﬁrmandernes indsamlingsprojekt
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Kirkesiderne

Dåb og død
Når vi i dag døber børn i vores kirke, så foregår det typisk ved, at de får tre gange vand på deres hoved mens der bliver sagt: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. På den måde udtrykkes det, at
Gud er én og sam dig tre.
På sin vis er det som med vandet. Det består af
H2O, men ﬁndes både i fast form som is, ﬂydende som vand og som damp. Vandet skal minde
os om, at vi ved dåben bliver rene. Vi får syndernes forladelse. Som vandet kan vaske snavs
af tøjet, sådan minder dåbens vand om, at vi
bliver rene for livet smuds og snavs. For alt det
dumme og trælse vi gør, som er Gud imod.
Kikker vi på døbefonten og lø er vi dåbsfadet
op, da vil vi se, at der er god plads nedenunder.
For i gamle dage var det ikke tre gange vand på
hovedet, men hele kroppen som skulle nedenunder.
Mar n Luther forklarer i sin lille katekismus (side 972 i salmebogen), at dåben
betyder, at den gamle Adam i os skal druknes. Det er jo ikke lige det, vi tænker,
når vi bærer vores nyfødte guldklump l døbefonten. Druknes. Men nu er det
heller ikke barnet men gamle Adam Luther taler om. Gamle Adam er et udtryk
for vort syndige menneske. Det som grundlæggende set ikke vil Gud men er sig
selv nærmest. Selvom vi nok kan tænke at et lille barn er uskyldigt, så går det jo
ikke lang d, før vi erfarer, hvad vi også kender fra os selv. At ethvert menneske har sine skyggesider. At vi lever anderledes end Gud har tænkt.
Paulus skriver, at når vi er døbt l Kristus er vi døbt l hans død (Rom 6, 3). Vi
bliver begravet med Jesus ved dåben. Vores gamle, dårlige, onde menneske
dør ved dåben. Jesus tager det på korset. Derfor er der vand ved dåben. Vi bliver rene fordi Jesus tager det på sig. Den hvide dåbskjole minder os om det.
Men det er mere end det. For en ng er at gamle Adam dør med dåbsvandet,
dør med Kristus. For op af vandet kommer et nyt menneske. Luther skriver, at:
det skal leve evigt i re ærdighed og renhed for Gud. Paulus taler om, at vi oprejses l at leve et nyt liv.
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I den forstand er dåben den bedste begyndelse på
livet. For vi bliver renset for vor synd og kaldes l et
liv med Gud. Men dåben peger ikke kun på livet her
på jorden. For som Jesus opstod og nu lever ved
Faderens herlighed, sådan slu er vore liv ikke blot
her på jord. Nej, en dag skal vi også opstå l liv med
Gud. Til det evige liv.
Derfor hænger dåben uløseligt sammen med Jesu
død og opstandelse. Er Jesus ikke død og opstået,
da kan dåben ikke virke alt de e. Men når nu Jesus
er opstået, da har vi ved vores dåb fået lod og del i
alt det, som han har gjort for os på korset.

Konﬁrma on
Der er konﬁrma on i Borris søndag den 28. april kl. 10, hvor følgende skal konﬁrmeres:
Rikke Stensgaard

Vestergade 44

Frida Sandager Gosvig

Lindvigvej 2

Mads Poulsen

Vestergade 44B

Frederik Greisgaard Lauridsen

Egernvej 14

Lucas Guldager Chris ansen

Gåsdalvej 52

Salina Ea Bø cher Søndergaard

Egernvej 21

Emilie Theils Pedersen

Hjoptarpvej 1

Oliver Kabel Kolster

Storegade 52

Asta Ringgaard Krejberg

Flodgårdsvej 24

Rasmus Bech Nielsen

Østergade 82, st. th.

Anne Soﬁe Gjaldbæk-Nielsen

Hjoptarpvej 3

Iben Lund Gosvig

Arnborgvej 29

Maria Bøndergaard

Odderskærvej 3
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Medrivende og in m påskekoncert
med lokale musikere!
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19.00 får vi i Faster
Kirke fornøjelsen af at ly e l solo- og kirkesanger Tina Lynderup og pianist og organist Willy
Egmose.
De vil give en koncert som optakt l påsken,
hvorfor vi blandt andet skal høre påskesange
og -salmer.
Willy Egmose giver også prøver på sin kunnen,
og undervejs får menigheden også lejlighed l
at få rørt stemmebåndene.
E er koncerten er der mulighed for køb af CD'er.

Påskens dage
Påsken er for mange en d væk fra arbejde og nærvær med familien. Men
hvad skete der egentlig på de enkelte dage i påsken. Her følger en kort oversigt
Palmesøndag: Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet med palmegrene som
en anden konge.
Skærtorsdag: Skær betyder ren og minder os om, at Jesus vaskede disciplenes
fødder. Samme dag inds ede han også nadveren.
Langfredag: Dagen handler ikke om, at bu kkerne har længe åbent (de ﬂeste
har lukket), men at for Jesus var dagen lang med pinsel og plage inden han
endte med at dø på korset.
Påskedag: Jesus opstod og graven er tom
2. påskedag: Vi hører beretningen om de to disciple på vej hjem. Her får de
følgeskab af Jesus og vi mindes om, at Jesus også vil følges med os gennem livet.
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BORRIS
Uddelerens klumme.

100 år og stadig i god form.
I år er det 100 år siden at Borris Brugsforening blev s et og bu kken åbnede.
Det er da meget godt gået af en bu k her i ”udkants Danmark”.
Der har været opture og nedture i løbet af de 100 år.
De sidste 6 år hvor jeg har været i bu kken har været en lang optur.
Omsætningen og indtjeningen er steget men ikke mindst er kunde lfredsheden steget
markant. I øjeblikket har vi nogle af de mest lfredse kunder i Dagli’Brugs kæden.
Det kommer ikke af sig selv!
Jeg har nogle fantas sk dyg ge kollegaer der, lige som jeg, hver dag kæmper for at
have en indbydende bu k med varer på hylderne og give vores fantas ske kunder en
god oplevelse.
Bestyrelsen og jeg har et mål.
Vi vil nå en omsætning på 15 millioner!
Hvordan det er gået med regnskabet i 2018 skal I være mere end velkomne l at komme og høre om på vores årsmøde, i mul salen, rsdag d. 9. april kl. 18.30.
Hilsen
Allan Brugsmand

Åbent HVER dag fra 7-20
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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl.
19)

Februar
6.

Temaa en v/Jørgen Willumsen Blå Kors Herning
Mødeansvarlig kreds 1

22.

Familiea en i Astrup v/Heidi Lomborg

Marts

3. kl.10

Fastelavnsfest i Hallen

6. kl. 18

Generalforsamling med spisning
Mødeansvarlige bestyrelsen
HUSK TILMELDING l Kaj 40592262 senest den 28/2

20.

Fællesbibel me v/Bjarne Lindgren
Mødeansvarlige kreds 2

27.

Sanga en v/Majbri Lomholt
Mødeansvarlige kreds 1
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April

5. kl. 18

Familiea en med spisning v/ Hanne Pedersen
HUSK TILMELDING l Anders 21919206 senest den 1/4
Mødeansvarlige kreds 2

13. kl.9

16.

Rengøringsdag lmelding l Gi e 40446639 senest den
10/4

Optakt l påske i Astrup

Kontaktpersoner:

Kreds 1:

Vibeke Gjaldbæk – 28878913

Kreds 2:

Mona Krejbjerg – 31905590

Udlejning af missionshus, kaﬀemaskine, borde og stole
Kontakt Birgi e Holk Thomsen 40369736
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Huset på Borris Fa ghede
I ar klen i Hardsyssels Årbog 2014 om husmanden på Borris Fa ghede skrev
jeg, at jeg ikke vidste hvor på Fa gheden huset havde stået, men en læser,
Holger Ejby Villadsen, har løst problemet. På de e kort, der er udarbejdet da
man skulle fastlægge linjeføringen for vandingskanalen ”Borris Sogns vestre
Kanal,” i 1869, der begyndte i Nr. Vium Sogn, løb gennem Kirkebyen ved den
daværende skole, og endte ude ved Sønderbygård, ses huset ved den røde pil.

Hvis man sammenligner med et nu digt landkort, bliver det ca. 50 meter øst
for hvor bygningerne på Ahlervej 14 nu står. Til venstre ses Blindbæk hvor en
”Skjelsæ ende begivenhed” udspillede sig som beskrevet i Borris Sogneblad
den 1.12.2002. Blindbæk var noget man kaldte et mindre vandløb, der på visse
strækninger i moser, løb under overﬂaden dækket af et græstørvstæppe med
huller op l overﬂaden kaldet rumlehuller.
Ove Enevoldsen
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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Velbesøgt julemarked på Erhvervsskolen Vestjylland
Årets julemarked på Erhvervsskolen Vestjylland i Borris blev et kæmpe lløbsstykke med mod 1500 besøgende i løbet af e ermiddagen og a enen.

Det årlige julemarked den sidste torsdag i november er med årene blevet en
tradi on for mange, og endnu engang blev der ved årets arrangement sat ny
rekord i antallet af besøgende.
“Vi er helt overvældede over antallet af gæster og vurderer, at der har været
op mod 1500 besøgende, og det kunne vi særligt mærke på P- pladserne, selvom vi i år havde taget et større græsareal i brug” siger direktør Claus Tobler.

Oprindelig var julemarkedet ltænkt som et arrangement for elever, kursister,
pårørende og besøgende fra lokalområdet, men med årene har det udviklet
sig, og de senere år er folk kommet langvejs fra, og det har betydet, at julemarkedet løbende er blevet udvidet med ﬂere ak viteter og uds llere.

Op l julemarkedet havde Erhvervsskolen mistet en del af det oprindelige ud-
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s llerområde, grundet
en brand i idrætshallen, og det betød, at
julemarkedet blev
ﬂy et l værkstederne, hvilket var held i
uheld, da det gav mere
plads l de mange gæster.

Der var etableret et
udendørs gågademiljø,
og på trods af regnvejr
og blæst mindede det
l der om en gågade i
en større dansk by
med de mange besøgende, der kunne gå på opdagelse blandt uds llere, besøge dyrene i staldene, og få varmen indendørs, hvor der var buﬀet fra Madleverancen, der er Erhvervsskolens lbud om mad ud af huset.

Ét af de nye ltag i år var åbningen af EV-shoppen, der er en bu k, som sælger
produkter frems llet på Erhvervsskolens egne værksteder, brugskunst, dekoraoner og hjemmelavede produkter fra Madleverancen som rullepølse, postej,
bagværk og meget mere.

Torsdage er der mulighed for at købe smørrebrød uden forudgående bes lling,
og fredag vil der være en lækker to go menu, der gør a ensmaden fredag l en
nem omgang, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

EV-shoppen har fremadre et åbent tre dage ugentligt, og er etableret som en
socialøkonomisk bu k og en træningsbane for uddannelse og beskæ igelse af
elever og kursister på stedet.
Der vil én gang i måneden være adgang l at besøge dyrene i stalden i bu kkens åbnings der, ligesom der vil blive a oldt ﬂere events i løbet af året.
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For Erhvervsskolen Vestjylland
betyder det meget med den
store opbakning l det arbejde, som foregår på stedet, og de besøgende er
medvirkende l at stø e op
om arbejdet for mennesker
med behov for uddannelse
og beskæ igelse under
særlige vilkår, når de besøger og handler hos virksomheden.

Åbnings der i bu kken
Torsdag 16.00 – 18.00
Fredag 15.00 – 18.00
Lørdag 11.00 – 13.00
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Borris IF
Om et øjeblik starter forårssæsonen for fodbold. Derfor var det
rart, hvis 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 eråret/vinteren 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.
Der er sket lidt nyt på stadion i . fældning af træer, og der har været gang i
ﬂismaskinen. Et resultat, vi er rig g godt lfredse med – et resultat, der er
kommet ud af en god dialog med kommunen.
Det var en kort update fra BIF.
Venlige hilsner fra bestyrelsen.

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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Fredag a en

4H – en forening med succes
1/3-del af Borris Skoles
elever er med i 4H. Og i
region Midt, der udgør
området fra Lemvig i nord
l Hemmet i syd og så
tværs over Jylland, er Borris 4H en af de største foreninger.
Spørger jeg lederne ind l
succesen, er de ganske
beskedne.
…. men foreningen har nok
forstået at lpasse sig børnene og deres behov. I takt med at
skolereformen blev indført, blev hverdagsfri den jo mindre, så ﬂere ak viteter blev henlagt l weekenden. Nudens familier deltager i ﬂere forskellige ak viteter, så det kan blive et
puslespil at få dem alle indpasset i
kalenderen.

Succes kan opgøres på mange måder,
men jeg synes alligevel, at ﬂere faktorer indikerer, at Borris 4H er en succes.
4H i Danmark startede i 1938, og de 4
H'er står for: en ﬂi g Hånd, et kvikt
Hoved, et godt Hjerte og et sundt Helbred. Grundideen i 4H er ”at lære ved
at udføre”
Siden 1938 har 4H organisa onen udviklet sig. Flere af de oprindelige ideer
er videreført, og i mange
lfælde lpasset, så de
følger nu dens Danmark i
børnehøjde.
Sidste sommer havde Borris 4H mere end 40 deltagere fra 0. klasse – 7. klasse, og det svarer l, at ca.
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Erfaringen har vist, at der er større
opbakning fra både børn og forældre,
når 4H-ak viteten lægges umiddelbart e er skole d.

Dog er der nogle punkter, der er faste
hvert år, og som børnene al d nævner, når de bliver spurgt om ønsker l
næste års ak viteter.

Med de længere skoledage med indført lek e d er brugen af 4H-mapper
også sløjfet. I disse mapper skriver
børnene om deres lvalgte ak vitet –
en handling, der godt kan sammenlignes med skolens lek er. Flere og ﬂere
ﬁk det ikke gjort, så den del blev
droppet.

Ved lmelding bliver børnene spurgt
om, hvad de ønsker at have med l
4H. Det spænder vidt fra skildpadder
og ørkenro er over l heste, hunde,
kaniner eller ka e l min egen cykel,
fars bil, fodbold eller havetraktor/
minilæsser. Så ledernes viden kan
godt komme på prøve 

Medlemstallet i Borris 4H kan også
spejles i trivslen på Borris skole. Lysten l at være mere sammen med
sine kammerater er der, og det er
dejligt at se, hvordan børnene følger
og hjælper hinanden på tværs af alle
årgange. Ikke mindst de små ser meget op l de store. I de klasser, hvor
der er ﬂere med i 4H, ser vi sneboldeﬀekten, en eﬀekt, der udmønter sig i
en del ﬂere børn l 4H.

Den første ak vitet er al d en krea v
e ermiddag, hvor der males på ”min
egen 4H t-shirt”. De små har først fri
fra skole, så de er godt i gang, inden
de store kommer. Den forskydning er
rig g god, for det tager alt andet lige
lidt længere d for de små, men de
store er så også rig g gode l at hjælpe de små færdige.
Næste ak vitet er o est en cykeltur
ud i omegnen, hvor vi besøger lokale

4H er en sommerak vitet,
og bestyrelsen, der består
af Kaj Bøndergaard, Me e
Kjær Hansen, Margit Nyrup, Hanne van Vliet og
Kaja Madsen, starter planlægningen af programmet
først i februar. Det er en
erfaren ﬂok med Kaja som
nestor med godt 20 år på
bagen, så Kaj med 10, Hanne med 7, Me e med 3 og
Margit med 1 års erfaring.
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Lige nøjag g formidlingen
af budskabet l børnene
er meget afgørende for, at
de får noget med hjem.
Hos de lokale Søren Madsen med islænderhestene
og Jørgen Holk med grisene oplevede vi i den grad
formidling i børnehøjde.
Det var så fantas sk at se
børnene stå med åben
mund og modtage. Og det
var vel at mærke i en ﬂok,
der aldersmæssigt spænder fra 6 – 13 år.

landmand, dyrlægen i Skjern, hundepensionat ved Sdr. Felding og lignende. Vi starter dog først med frugt, kiks
og vand, så energien l en god cykeltur er der. Sidste år gik turen l Borris
Lejren. Imponerende at se den lange
gule slange, der snoede sig gennem
landskabet. Sådan så det ud, når man
var bagtrop og kunne se alle cykelvestene i en lang række ud mod lejren.
Her blev vi vist rundt, og et par stykker fortalte om deres arbejde. Spørgerunden viste tydeligt, at børnene havde fulgt med i orienteringen, og at de
havde forholdt sig l oplysningen,
men så også havde lyst l at vide mere. De er så fantas sk nysgerrige og
umiddelbare, og nogle af spørgsmålene kunne godt fremkalde et smil på
læben  f.eks. da én spurgte, hvorfor
den kvindelige befalingsmand havde
langt hår. Spørgeren havde helt sikkert et billede på nethinden, der viste
en mandlig soldat med karseklippet
hår.

Madskoledagen er et kapitel for sig.
Lederne bestemmer, hvad der skal
laves, og med Marianne Sørensen
som kyndig vejleder, går de i Dagli’Brugsen og handler ind. Kl. 14 møder
de små ind og starter med kaﬀe. Når
de store så kommer, er der dømt kaos. Det synes de voksne hjælpere, der
er fra 4H og gæstehjælpere i hvert
fald. Børnene fornemmer nok en
struktur, for de får udleveret en opskri , og på bordet i hver af afsni ene
i køkkenet står ingredienserne. I blandet ﬂok går de i gang, og selv med
samme opskri kommer der forskellige resultater ud af anstrengelserne.
Men for dem alle – det er spiseligt.
Børnene tager et ejerskab af deres
produkt, så der høres aldrig brok.
Ledernes hjemmebesøg er også en
del af det at være med l 4H. Her
kommer de rundt og ser, hvad børne58

ne har gang i med den
ak vitet, de havde meldt
sig l. Og her kan lederne
godt få udfordringer, for
de oplever somme der
en viden fra børnene, der
langt overgår ledernes, og
så er det svært at spørge
ind. Børn kan også nørde.
Hvert besøg varer 15-20
minu er, så e ermiddagen er intens.
Sidste år var der også
nogle, der deltog i dyrskue ved Borris
Sognedag. Kaniner blev aet, hunde
blev nusset, en enkelt pony var der
også, ja og en ernstyret kran, som
4H’eren selv havde bygget op. Endnu
engang viste foreningen sin mangfoldighed og dermed rummeligheden for
mange interesser.

føler velkommen.
Årets ak viteter slu es af med generalforsamling og fællesspisning på
Borris Skole.
Sikke et program  Man forstår
godt, at børnene melder sig l ak viteterne, for der er noget for enhver
smag. Der er ingen konkurrence, og
man hygger sig på tværs af alle klasser. Sam dig får man også en viden
om sin interesse, fordi man måske
dyrker det lidt mere, når man nu har
det med i 4H. Foreningen er med l at
skabe ak vitet og liv i vort sogn. 4H
har også den store glæde, at mange
af børnene fra udenlandske familier
er med. Det er med l at give os indblik i andre kulturer og måder at gøre
ngene på, slu er lederne.
De nyder deres bestyrelsespost, for
"Man kommer l at betyde noget for
nogen børn, og man kommer virkelig
l at holde af dem."
Lili Kristensen

Det største hit er så absolut kanoturen ved Skarrild. Fredag e er skole d
kører børn og ledere l Skarrild, hvor
Kaj Bøndergaards forældre åbner have og adgang l kanalen i baghaven.
Der sejles over en 100 m lang strækning i kanalen, hvor strømmen er meget beskeden. Børnene kan bunde
overalt, og alle skal have redningsvest
på, når de sejler. Og vejret var som
sædvanlig med dem. Når børnene
ikke var på vandet, badede de, rutsjede på den ops llede vandrutsjebane,
spillede spil, bagte snobrød på bål
eller sad og hyggede sig på tæpper.
Igen møder foreningen gæs rihed og
åbenhed fra værterne, så man virkelig
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Program 2019 Borris 4 H
25. marts

Krea vdag - hvor der skal males på
t-shirt og laves skumvåben.

10. april

Cykeltur l Erhvervsskolen - hvor vi skal
se dyr mm.

Uge 21 (maj)

Besøg - her kan du e er eget valg, få et
lille besøg af et par af lederne, og
vise/snakke om din interesse.

19. juni

Tur l Skovsnogen ved Skarrild.

23. august

Kano / kanal tur - en årlig tradi on, der indeholder vand, sejlads, sjov, hygge
og forhåbentligt godt vejr.

31. august

Sognedag – Vi holder dyrskue for alle.

19. september

Madskoledag – vi laver lækker mad
sammen i skolekøkkenet.

3. oktober

Generalforsamling og afslutning - med fællesspisning, uddeling af diplomer, lo eri
mm.

Nærmere informa on kommer om hvert enkelt arrangement.
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Borris 4H
lmelding 2019
Så er det ved at være 4H d igen.
Derfor byder vi på sa evand og kage mandag d.
11. marts i det store frikvarter i seniorhuset.
Her kan du få mere informa on omkring 4H og evt. melde dig l.
Vi har opre et en facebookside, som jeres forældre meget gerne må gå
ind og blive medlem af. Der vil løbende blive lagt alt info op. Søg på
Borris 4H.
Vi vil også rig g gerne have en bekræ else på, at du må gå l 4H. Enten
på Facebook-siden eller på sms 20449067 eller mail: slikdal@gmail.com
VI SES
Hilsen 4H lederne
Kaja Madsen, Hanne van Vliet, Margit Nyrup, Kaj Bøndergaard
og Me e Kjær
Kontakt os gerne ved spørgsmål: Tlf: 20449067(Me e) eller 26286153
(Kaja)
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HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ ?
Forinden jeg mødte op på
adressen Flodgårdsvej 32, havde jeg mødt Merete l en pigejulefrokost. Naturligt nok kunne
hun ikke genkende mig, da jeg
bankede på døren på Flodgårdsvej, nærmere gården
”Flodgård”. Hun var jo ny i ﬂokken l julefrokosten og skulle
forholde sig l mange for hende hid l ukendte kvinder.
Det var heller ikke uden en vis
uro, at jeg kørte ind på adressen. Jeg vidste jo alt for godt,
hvad en af grundene l hendes
nye bopæl måske var.
Tidligere når jeg var kommet på
adressen, blev jeg al d mødt af
en stor Sanktbernhardshund.
Afslappet, gøende og med ﬂagrende ører. I dag var det en
hvid schæfer og malamut, som nysgerrigt snusede l mig.
Jeg tog i døren og gik ind i bryggerset. Merete dukkede op, og jeg præsenterede mig og mit ærinde. Hun sagde straks ja, og vi a alte et dspunkt for en lille
snak.
En uge e er var jeg lbage, og Merete Jensen bød mig indenfor i stuen, hvor vi
nød en kop the.
Første gang Merete ﬂy ede ind på adressen var i april 1982, hvor hun sammen
med sine forældre og 2 søstre ﬂy ede fra Endelave, fordi hendes far havde
valgt at ski e lværelsen som mejeribestyrer ud med livet som landmand. For
Merete var det ikke noget, hun billigede. Faderen var ﬂy et l Borris et par
måneder før, og da Merete var konﬁrmeret, ﬂy ede moderen og de 2 søstre
e er. Så hun nåede kun at gå på Borris Skole i 28 dage. Alt for kort d l at få
nye venskaber, for allerede i 8. klasse kom hun på e erskole. Når hun ikke var
på e erskolen, var hjem ikke Borris. Hun savnede Endelave. Da e erskole den
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var slut, startede hun på VGT, hvor eleverne kom fra et stort område, så det
var svært at få et venskab, der kunne dyrkes i fri den. Ingen boede jo i cykelafstand.
Da gymnasie den var slut, ﬂy ede hun hjemmefra. Hun rejste en del, arbejdede og tog uddannelsen som journalist.
Hun mødte sin mand, som var ansat ved Udenrigsministeriet, og ﬂy ede med
ham på de des na oner, han blev sendt l. Det har ført dem l Washington,
Moskva, London og Hanoi. Familien blev beriget med en søn, og Merete ﬁk
forskellige freelancejobs. Blandt andet har hun skrevet for ALT for damerne og
været korrespondent for Dagbladet Informa on i London og for Kristeligt Dagblad i London og Hanoi. Da ægtefællen gik på pension, ﬂy ede de l København, hvor hun freelancede, arbejdede på Poli ken, i FN’s Befolkningsfond og
senest som integra ons- og kulturmedarbejder med mindreårige, uledsagede
ﬂygtningebørn i Gento e Kommune. De boede i et byhus i 8-tallet tæt på Kalvebod Fælled, et storslået naturområde, hvor hun kunne have en islænder på
fold og kunne ride lange ture Hun nød storbyens pulserende liv, men også, at
skov og eng med fantas sk plante- og dyreliv var tæt på. Lige ind l den dag,
hvor hun ﬁk den opringning, som alle frygter.
Hendes forældre var i bil blevet ramt af en lastbil, og hendes far var blevet
dræbt på stedet. Hendes mor var hårdt kvæstet blevet bragt l Kommunehospitalet i Aarhus.
Mange tanker løber igennem hovedet, sam dig med at følelserne får frit løb.
Nærmest i trance starter de prak ske tanker. Gården, dyrene, pillefyr etc. Merete rejser frem og lbage i starten. Heldigvis er der gode naboer og venner,
der træder l og trækker et tungt læs. Og mennesker, hun ikke kendte, mødte
op og lbød deres hjælp. En helt fantas sk følelse i en meget svær d. Godt
nok havde hun været på besøg mange gange, og også fulgt forældrenes daglige
gøremål, men hun havde aldrig hæ et sig synderligt ved, hvornår og hvad de
gjorde. Alene pillefyret og al dens teknik rystede hende.
Når hun kom i Dagli’Brugsen, kom der nogen og spurgte l hendes mor, hende
og hendes søskende. Så mange der vidste, hvem hun var. Hun følte virkelig, at
hun mødte en varme.
I juni 2017 ﬁk hun bevilget orlov fra jobbet og ﬂy ede delvist ind på ”Flodgård”
for at passe gården og dyrene, men også være nær moderen, der var kommet
på aﬂastningsophold i Tarm.
Da hun e erhånden ﬁk sig en hverdag på gården, ﬁk hun også d l at se sig
om i området. Og hvilken plet. Her var jo ikke langt l hverken skov, grønne
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marker, enge, vandløb etc. På sin hest har hun redet meget rundt, og har også
taget hunden med på utallige gåture.
Moderen ﬁk sig kæmpet lbage, og den for at ﬂy e hjem på gården kom.
Hendes kvæstelser og de mange kræ er, hun skulle bruge, for at klare en
hverdag på gården tærede for meget, så hun må e søge en mindre bolig.
Gården skulle sælges, og Merete beslu ede sig – lidt l sin egen store overraskelse – for at ﬂy e l Borris permanent. Hestene, gederne og den skønne
vestjyske natur havde e erhånden overbevist hende om, at det var det helt
rig ge. Lejligheden i København lejede hun ud l sønnen og en kammerat, der
begge læser. Fra tanke l handling – så blev hun gårdejer. Moderen købte et
hus inde i Borris by, i ﬁn afstand l stadig at kunne passe sin gårdbu k på
”Flodgård ”.
Og jobbet i København er blevet ski et ud med et job ved Ringkøbing-Skjern
Kommune, hvor Merete er i Kommunika onsafdelingen. Et fuld dsjob, ja og så
gården og dens beboere. Der er nok at se l, men hun nyder det og glæder sig
l sommerens komme.
Endelave er ikke sluppet. Familiens gamle tradi on med at tage heste, hunde
osv. med på 14 dages sommerferie på Endelave er fortsat. Så hvert år spænder
de hestetrailerne for og kører østpå, hvor de rider rundt på øen, vandrer og
hygger sig. Og lidt sjovt er det også, at ﬂere af deres kammerater fra dengang
også kommer i de samme sommerferieuger; nogle af dem er endda ﬂy et lbage l øen.
Så Borris tur-retur via Washington, Hanoi m.ﬂ. har været en rejse på godt og
ondt.
Julen 2018 blev fejret på Flodgård sammen med hendes søstre og deres familier. De er mange, men alle føler for det fællesskab, der er kny et l hjemmet.
Der bliver også udført prak ske opgaver, men vig gst er, at de er sammen.
Da Merete og jeg sad og snakkede om ulykken og dens triste udgang, kunne
hunden mærke, at Merete var berørt af snakken. Den sa e sig lige foran hende og kiggede op på hende med hengivne øjne, ind l hun sagde l den, at det
var okay. Så luntede den hen og lagde sig bag stolen. Ingen tvivl om, at den
a odede, at Merete lige blev lidt ked af det.
At dyrene og omgivelserne betyder meget for Merete skinner meget igennem.
At hendes utallige rejser rundt i verden skulle føre hende lbage l Borris havde hun aldrig troet, men skæbnen ville det anderledes.
Lili Kristensen
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Borris Krocketklub
Generalforsamling a oldes d.12-3-2019 kl.19.30
i seniorklubbens lokaler
Dagsorden ifølge vedtægter
I år har der været 28 medlemmer, men der er plads
l mange ﬂere.
Der er en gra s prøve d på 3 mdr.
Sidste år blev stævnet aﬂyst på grund våde baner.
I år skal det være d.4-7-2019 på stadion.
Den ny sæson starter d.23-4 kl.18.00 ved klubhuset, hvor alle er velkommen
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Nyt fra håndbold ….
Så er vi godt i gang med anden halvdel af sæsonen. Generelt går det
godt på holdene, og seniorherrerne er e er jul rykket op i serie 1. En rigg ﬂot præsta on af holdet, som selvfølgelig møder større modstand i
kampene nu.
Vi har også ha U12 og U14 hold fra Borris – Rk. Mølle med l Jule Cup
stævnet i Skjern. Det var et par gode dage med masser af håndbold og
hygge udenfor banen. Der blev også spillet kampe i Borris Sports- og Kulturcenter den 28. december, og vi vil gerne sige TAK l jer, der hjalp os
med at sidde i dommertårn eller gav en hånd med v/andre prak ske ng
i forbindelse med stævnet.
Lørdag den 5. januar 2019 var udnævnt l Håndboldens Dag over hele
landet. Alle klubber landet over blev lbudt at være med, og vi sagde
straks ja tak. Det indebar, at vi som klub skulle lave et arrangement, hvor
alle – uanset om man spiller håndbold eller ej – kunne deltage, og ellers
var der frit slag for, hvordan det skulle strikkes sammen. Vi valgte at lave
det som et familiearrangement i et par mer, hvor alle i familien kunne
være med. Dagen startede med lidt fælles opvarmning, here er var der
forskellige poster med ak viteter – nogle med bold og andre uden.
Imens blev de voksne udfordret i styrketræning under kyndig vejledning
af Marianne C. Afslutningsvis var der en mini-håndboldturnering, hvor
alle var mixet på forskellige hold. Dagen slu ede med pølser og brød i
cafeteriet. En rig g god og hyggelig dag, som vi muligvis gentager l næste år. STOR TAK l alle, som hjalp l på dagen.
Januar måned bød jo også på VM Håndbold på hjemmebane. Mange
fulgte kampene enten i TV eller live i Boxen i Herning. Sikke en stemning
66

– umuligt ikke at lade sig rive med og være lidt stolt over at være rødhvid. Så derfor tog vi en rask beslutning, da Danmark kom i ﬁnalen og ﬁk
arrangeret mulighed for at se VM-ﬁnalen i Borris Hallen. Spændte var vi
– om der nu også dukkede andre op end os selv – og det gjorde der heldigvis 😊 Vi var omkring 70 samlet i alle aldre, som hyggede os med
håndbold og lidt godt l ganen. Dejlig e ermiddag, som slu ede perfekt
med GULD l de danske drenge.
Forårshilsner fra Håndboldudvalget
Frank, Alex, Louise, Inger, Maria & Lise

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.
67

68

69

70

Fællesspisning


Tirsdag d. 26.marts kl. 17.30 i Hallen
Menu:
Karbonader m/ kartoﬂer og grønærter
-og sødt l kaﬀen
Tilmelding i Dagli'Brugsen
0-2 år gra s ~ 3-12 år 30 kr ~ Fra 13 år 60 kr
Vi ses - Borris Sogneforening
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Program for Borris Hyggeklub 2019
6. marts

Astrid Klynge

13. marts

Birgit Hostrup

20. marts

Gunhild Pedersen

27. marts

Seniorklubbens e erskoledag

3. april

Karen Olsson

10. april

Afslutning i Hyggeklub

24- april

Generalforsamling i seniorklub
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Borris seniorklub
AKTIVITETER 2019

Ak viteter

Tirsdag

Gymnas k

X

Hyggeklub

Onsdag

X

Seniorklub

Bemærkninger

9.10-11.00
X

Kortklub

Møde der

x

14.30-16.30
14.30-17.00

E er a ale

14.30-17.00

Se program

27. Marts :

Besøg på Brejninggård E erskole

24. April :

Generalforsamling

Sted : Seniorhuset Borris skole Skolevænget 31 B

BREJNINGGÅRD EFTERSKOLE
Onsdag d. 27 marts besøger Borris Seniorklub Brejninggård E erskole.
Vi kører fra Borris sta on ca. kl. 9. 00
Se nærmere på opslag bl.a. i Daglig Brugsen
Alle er velkommen
Bestyrelsen
Formand: Birgit Hostrup - Kasserer uden for bestyrelsen: Knud Jeppesen
Næs ormand / sekretær: Ninna Schmidt - Gunhild Pedersen
Karen Østergård - Tove Hansen
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100 års jubilæum i Grøndal
Da jeg engang sidste år besøgte Be y Bendtsen i Grøndal for at se l hendes stueur, som
var begyndt at gå lidt ujævnt, fortalte hun, at
hun havde arvet uret e er sine forældre, som
havde fået det i bryllupsgave i 1923, og så kom
vi ellers l at snakke om ”gamle dage”.
Be y fortalte da, at når hun i 2019 blev 85 år,
kunne hun sam dig fejre 100 års jubilæum for
sit barndomshjem.
Hendes far Morten Bendtsen købte i 1919 som
28 årig gården, der nu hedder Grøndal 7. Den
var på 10 tdr. land, og der fulgte 1 ko, 3 kalve,
1 hest og 4 polte med. Sam dig overtog han 30 tdr. land uopdyrket hede fra
sin fars nærliggende gård.
Be y Bendtsen

Der var en ladebygning på stedet fra 1915, som var bygget af brugte sten stammende fra Dalagerlund, og den står endnu. Morten byggede selv en kostald
med beboelse i den ene gavl, som det ses på billedet.
Folk sagde, at det da var
et tovligt sted at bygge
gård, for der var ingen
vej, kun et hjulspor. Der
gik 15 år, før der kom
ordnede vejforhold. Han
leverede selv stenene –
dem var der så rigeligt af
– og kommunen ordnede
resten.
I 1923 blev han gi med
Agnes Villumsen fra Hannerup, og så tog de fat på at
opdyrke heden. De tog i
begyndelsen 4-6 tdr. land

Morten (på knæ) med Agnes og sønnen Børge foran
”Grøndal” ca. 1930.
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hede om året, men e erhånden kom det l at knibe med penge l al den mergel, som skulle l for at få jorden l at yde l gengæld, så tempoet må e
sæ es lidt ned.
Sam dig skulle der samles sten af marken, og det må e alle hjælpe l med. I
tonsvis af sten er blevet slæbt fra marken i sække, som Agnes lavede, og ud l
vejen, hvorfra de blev kørt bort.
Det var ikke noget godt betalt arbejde. Man kunne afsæ e stenene for 1 kr pr.m3, og det blev l
ca. 30 m3 om året, men selv om det rent pengemæssigt var en dårlig forretning, gav det godt på
anden måde, for jorden var god sandmuld, som
kom l at give godt.
Familien klarede sig med laden og kostaldlængen
ind l 1939, hvor der blev bygget selvstændigt
stuehus, endda med badeværelse, hvilket ikke var
så almindeligt dengang. Stuehuset, som Agnes
selv tjente penge l ved at udruge og sælge kyllinger, kostede 12.000 kr, så der er blevet ruget mange kyllinger ud.
Midt i 50’erne blev der købt en traktor, men hesten ville Morten ikke af med.
”Det skal være et dårligt landbrug, som ikke kan forsørge en hest, og vi glemmer ikke, at det jo trods alt var hestene, som hjalp os med opdyrkningsarbejdet”, sagde han.
I 1958 ﬁk Agnes og Morten Hedeselskabets sølvbæger med indskri en: ”For
opdyrkning af hede l agerland, Agnes og Morten Bendtsen, Debelmose,
1958”. Bægeret er Det danske Hedeselskabs anerkendelse for en stor og god
indsats i hedeopdyrkningen og landbrugets tjeneste.
Be y har stadig bægeret stående, og hun gemmer også omhyggeligt et avisudklip fra begivenheden som minde om en hård og slidsom, men også minderig
d, for som forældrene sagde: ”Det er da dejligt at være landmand og se det
hele gro op”.
Knud Erik
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