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FLAGALLÉ I BORRIS
Dannebrog er mere end noget andet et posi vt fælles symbol.
Der hejses Dannebrog af et frivilligt team ved indfaldsvejene, når der er større
begivenheder i byen. Borris Rådet investerede i 20 små ﬂagstænger og 1 stor l
placering på torvet, hvor juletræet plejer at stå, så bymidten kan syne ﬂot.
Påsketrækket bruger ﬂagstængerne hvert år l traktortræk, og a alen er så, at
ﬂagstængerne opbevares i karetmagerhallen, der ejes af Benno Gosvig. Med i
a alen var også, at Chris an ”Karetmager” Larsen, der er ansat ved Benno
Gosvig, skulle opbygge en vogn l ﬂagstængerne, så de var nemme at fragte
rundt.
Vi ser ﬂagalléen ved indkørslen l Dalager Marked og l Påsketræk, men også
konﬁrma onssøndag kan ﬂagalléen ses ved vejen l kirken. Til blomstermarkedsdagen var ﬂagalléen også taget i brug i Storegade.
Lili Kristensen

Chris an ved ﬂagtraileren sammen med sønnen Frederik, da de sammen med Jes Nissen hentede ﬂagstængerne e er blomstermarkedet.
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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 personer 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.
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Regnskab for perioden
01.04.2018– 31.03.2019
Indtægter
Annonceindtægter

kr 24.512,50

Borris Kirke

Kr. 7.000,00

Dalager Marked

Kr. 6.000,00

Borris Genbrugsbu k

Kr. 5.000,00

Tilskud fra foreninger og private

Kr. 19.000,00
kr. 61.512,50

Udgi er
Tryk

kr. 43.695,00

Porto og udbringning blad

kr. 5.096,00

Bankudgi er

kr.

310,50

kr. 49.101,50

Årets overskud

kr. 12.411,00

Status
Indestående Skjern Bank pr.1.4.2018

kr. 37.676,68

Årets overskud

kr. 12.411,00

Indestående Skjern Bank pr. 31.03.2019

kr. 47.545,73
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Årets Skulderklap 2018/19 - Borris Håndbold
Ved håndboldafslutningen for Borris –
Rk. Mølle blev Årets Skulderklap
2018/19 uddelt.
Årets Skulderklap er en ny pris, som er
kommet l håndboldklubben i forbindelse med samarbejdet med Rk. Mølle
Håndbold.
Prisen gives l en person, som lægger et
ekstra stort arbejde i foreningen, og
de e års modtager er et stort ak v for
foreningslivet i Borris. Ikke mindst i
håndboldafdelingen, hvor hun har trænet hold igennem ﬂere sæsoner. Prisen
blev givet l Marianne Chris ansen som
en påskønnelse for alt det, hun gør i
blandt andet håndboldafdelingen.
Nogle af de ng, der kendetegner Marianne er:
Al d glad og posi v
Fuld af energi og sprængfyldt med gode ideer
Meget engageret i de ng, hun påtager sig
Siger aldrig nej l en opgave
Al d klar l nye udfordringer
Ser al d muligheder i stedet for begrænsninger
Oms llingsparat – kan det ene ikke lade sig gøre, så gør vi da bare
noget andet
Dejlig at arbejde sammen med
Kort sagt en uundværlig ”blækspru e” i foreningen
TAK for det Marianne 
Håndboldudvalget
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360 karbonader
skulle der l, da sogneforeningen var vært for fællesspisningen i marts måned.
Denne a en var menuen karbonader med grønærter, gulerødder og kartoﬂer,
og der var ikke mindre end 206, store som små, der havde sagt ja tak l a enens menu. Flere ønskede at være med, men ﬁk afslag – kapaciteten på ovn og
komfur kunne ikke magte ﬂere.
At mæ e så mange munde tager omkring en halv me. Kort nydelse, men lang
ydelse!! Det kræver sit forarbejde, og i 14 år har Marianne Sørensen været én
af de store tryllekunstnere, når der blev kaldt l fællesspisning.
I Borris inviterer sogneforeningen l fællesspisning 2 - 3 gange årligt i Borris
Sports- og Kulturcenter. Nogle gange er der også indlæg fra foreninger eller
andre, der ønsker at formidle et budskab i en større ﬂok, men grundtanken er
at samles om a ensmaden l en hyggelig snak med andre, ja og så lige slippe
for at forberede a ensmaden en a en.
Menuen har været meget forskelligartet. Der er serveret gule ærter, lasagne,
boller i karry, ﬂæskesteg, sammenkogt ret etc. Alt e er,
hvilken ret, det er, regner Marianne med, at hun bruger ca.
10 mer hver gang. Der skal
beregnes, der skal bes lles
varer, der skal hentes varer.
Og det er store mængder, der
skal igennem hendes hænder,
inden menuen kan stå klar.
Ved fællesspisningen op l jul
i forbindelse med juletræstænding må e man også sige
fra overfor nogle spisende
gæster, og denne gang var det
pladsmangel. Den sprødstegte
andesteg var stegt på forhånd
af Emma Aaes og Erna Gammelmark, så julesmagsløgene
kunne indvies på bedste vis.
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De ﬂeste gange bliver der serveret kartoﬂer l, og her er der
andre frivillige, der byder ind.
Gerda og Pagh Jespersen har i
ligeså mange år leveret kartoﬂerne. Og det er kartoﬂer fra
deres køkkenhave, der sponseres l fællesspisning. Ikke nok
med det – de leveres i skrællet
udgave. Til fællesspisningen i
marts skulle der 30 kg. kartoﬂer l, så det er noget af en
por on, der skal skrælles. Men
ak og ve – Paghs kartoﬀelbeholdning var i bund, så Dagli’
Brugsen må e supplere. Igen
en sponsor trådte l – Dagli’Brugsen – og Heidi Gammelmark fra Dagli’ Brugsen fulgte
med i sponsoratet, for hun
aﬂeverede kartoﬂerne i skrællet stand. Marianne Sørensen
skulle bruge alle kogepladerne i kulturcenterets køkken, så kogning af kartoﬂer
skete rundt i nærliggende huse l hallen. Erna havde ﬂere gryder i gang, så logis kken omkring servering af varm mad l 200 personer kl. 17.30 kunne gå op.
Når alle er bespist, er der samling af tallerkner og service på bedste højskolemanér. Rulleborde er kørt frem, og snart er bordene ryddet. Ude i opvasken
står Juliane Holk og Anne Marie Gjaldbæk klar l at tage imod.
Imens har sogneforeningen gjort kaﬀen klar. Kagen l kaﬀen leveres også af
frivillige, nemlig Emma Aaes og Erna Gammelmark, og denne a en har Erna
bagt lækker kringle. Et smålunt stykke kringle l en kop kaﬀe ovenpå dejlig
hjemmelavet a ensmål d er prikken over i’et.
Så var alle klar l orientering i salen omkring Bundgaards Hotel-projektet.
Endnu en fællesspisning er gennemført, endnu engang har frivillige kræ er
formået at give mange en dejlig oplevelse, endnu engang har vi i Borris ha et
arrangement, som sognets beboere bakker op om.
Lili Kristensen
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Souvenirjæger
Mange har formentlig set et indslag i TV-avisen på program DR1 i marts måned der handlede om at mange historiske genstande rundt om på danske museer forsvinder i åbnings den. Selvom nogle af genstandene har været fastgjort eller i montre er de alligevel forsvundet – folk har medbragt værktøj egnet l at frigøre genstandene. Denne ubehagelige unode har nu lsyneladende bredt sig l Borris. På Lokalarkivet, som jo ikke er et museum, har vi alligevel en del små genstande – som vi har ha svært ved at sige nej l når vi har
fået dem lbudt. Vi har bla. fået forhenværende jordemoder Misse Boesens
jordemodertaske med indhold som vi har uds llet på arkivet. Vi har formentlig
ha besøg af en souvenirjæger da en af genstandene, en fødselstang er forsvundet.

Fødselstangen ligner den på tegningen her men vores var ﬂo ere, lidt større
og forkromet ca. 35 cm lang. Det er tvivlsomt om den er taget med fordi den
skulle bruges ved en forventet vanskelig hjemmefødsel for den slags, bruges
ikke mere da man, hvis det behøves, i stedet bruger en sugekop. Vi vil meget
gerne have fødselstangen lbage igen og beder venligst om at den leveres lbage, hvilket kan ske anonymt, i postkassen eller på trappestenen på adressen
Skolevænget 40 eller Solparken 12.
Ove Enevoldsen
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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10 år efter…
Af Morten Hvid Daasbjerg
Søn af Solveig Hvid Daasbjerg og Jørgen Johansen Daasbjerg
mere på e erskole. Da man ikke kan gå
på Fjordvang i to år, søgte jeg ind på ﬂere
forskellige andre e erskoler, da jeg var
lidt sent ude. Derfor var det også lidt et
lfælde, at jeg endte på Brejninggaard
E erskole i 10. klasse, da det bestemt
ikke var mit førstevalg, da gymnas k og
idræt aldrig havde været min stærke side.
Det blev dog et rig g godt år, og jeg endte fak sk med at have det sjovt med gymnas kken. Det endte med, at jeg havde to
gode år på e erskole, hvor jeg lærte meget om mig selv. Jeg ﬁk også ﬂere rig g
gode venner ud af det, nogle af dem snakker jeg stadig med i dag, og andre har jeg
det bare rig g sjovt med, når vi lfældigvis mødes.

Så gik de første 10 år i virkeligheden
udenfor Borris Skole. Der er sket meget i
de år, men den er alligevel ﬂøjet afsted.

Da jeg var ved at være færdig i 10. klasse,
skulle jeg l at vælge, hvad jeg ville bruge
resten af mit liv på. Det var en beslutning,
som jeg nok ikke var helt klar l at tage på
det dspunkt, men jeg syntes, at det kunne være spændende at blive bilsælger.
Jeg blev derfor rådet l at tage på HG,
handelsskolernes grunduddannelse, hvilket jeg valgte at gøre i Herning. Her skulle
de have en linje der passede godt l det,
jeg ville, men det viste sig dog ,at det ikke
var helt rig gt, og jeg kunne derfor lige så
godt have taget uddannelsen i Skjern.
Min beslutning om at tage l Herning har
dog ha en stor betydning for mit liv
e erfølgende, da jeg her var på en tre

E er 7. klasse på Borris Skole fulgte jeg
med strømmen og gik i 8. klasse på Kirkeskolen i Skjern. Det var en stor omvæltning for mig, da jeg al d har været lidt
genert anlagt. Jeg husker det dog som en
god og sjov d. I 9. klasse tog jeg på Fjordvang E erskole i Velling. Valget faldt mest
af alt på Fjordvang, da begge mine søskende havde gået der og været glade for
det. Det var et sjovt år, hvor jeg igen ﬁk
udfordret min generthed, og blev udfordret på mange punkter.
Da jeg ikke vidste, hvad jeg ville e er 9.
klasse, beslu ede jeg mig for at tage et år
12

del. E er 10 måneder blev vi dog også
lukket ned i Ikast, og jeg blev endnu engang ﬂy et, denne gang l bu kken i
Herning Centret. Her havde jeg kun været
i et par måneder, da vi midt i julehandlen
i december ﬁk at vide, at vi også skulle
lukke engang i foråret 2015. Vi var på
daværende dspunkt 3 elever i bu kken,
da to af os var blevet ﬂy et der l fra andre bu kker, og vi ville først være færdige med vores elev d i sommeren 2015.
De havde dog snart ikke ﬂere bu kker at
sende os l, og de havde derfor lavet en
a ale med uddannelsesministeriet om, at
vi kunne gå l vores fagprøve et halvt år
før d. Derfor skulle vi pludselig koncentrere os om julehandel, fagprøve og jobsøgning på samme d, hvilket var meget
stressende. Jeg ﬁk dog overstået min
fagprøve med et lfredss llende resultat ,og jeg søgte også et job, som jeg dog
ikke havde de store forhåbninger om at
få. Jeg blev dog hur gt kaldt l samtale
og endte med at få jobbet, som var for

uger lang studietur l det sydvestlige
England, omkring byerne Exeter og Plymouth. Her var vi på en sprogskole i en
uge og to uger i et virksomhedsbesøg.
Her ﬁk jeg øjnene op for den engelske
kultur og professionalitet, hvilket betagede mig meget. Den sidste weekend af
turen brugte vi i London, og jeg faldt pladask for byens atmosfære og eﬀek vitet.
Da jeg var ved at være færdig med skolen, fandt jeg ud af, at det ville blive meget svært at blive bilsælger med den uddannelse, jeg havde taget. Jeg søgte derfor en elevs lling ved Expert og ﬁk den.
Jeg startede derfor ved Expert i gågaden i
Herning som elev i sommeren 2013. Expert havde dog ikke den bedste økonomi,
og allerede e er ﬁre måneder lukkede vi
bu kken, og jeg blev ﬂy et l bu kken i
Ikast. Her gik det godt, og vi blev varslet,
at der først skulle ske lukninger igen, når
de havde deres nye store bu kker klar,
og vi skulle altså ikke frygte en fyresed-
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vores stamsted. Her tog vi hen hver fredag e er arbejde og gik som regel ikke
hjem, før de lukkede kl. 01.30. Hvis man
ikke var klar l at gå hjem der, kunne man
gå videre, men fælles for barerne var, at
de lukkede dligt sammenlignet med i
Danmark. Vi kunne f.eks. ikke ﬁnde noget
i vores bydel, der havde åbent længere
end l kl. 03.00. Det var dog meget godt,
da vi så kunne nå at få lidt søvn, hvis vi
havde en lørdagsvagt.

TDC og var placeret i London.
Derfor stod jeg så i marts 2015 med en
kontrakt på et job i et andet land, i Europas største by med over o e millioner
indbyggere. Jeg forstod nok ikke rig gt,
hvad det var, jeg havde sagt ja l, før jeg
stod i lu havnen med to kuﬀerter og
skulle l at ﬂy e hjemmefra l en by med
10.000 gange så mange mennesker som
hjemme i Borris. Jeg var dog helt klar l at
komme l London igen og kunne slet ikke
vente med at udforske byen. Jeg skulle
arbejde i udkanten af byen og fandt en
lejlighed med udsigt l ﬂoden, som jeg
delte med to andre fra mit arbejde. Arbejdet bestod i telefonisk support af TDC’s
kunder ved nedbrud af deres internet, tv
og telefoni. E er tre ugers træning blev vi
smidt ud i det, og arbejdet var fak sk
sjovere, end det lige lyder. E er ﬁre uger
på telefonen kom jeg på et hold, der tog
sig af de kunder, der på den ene eller den
anden måde var blevet svigtet, og derfor
o e var ret sure. Det klarede jeg dog nogenlunde, og e er yderligere tre måneder
kom jeg med på holdet, der trænede de
nye medarbejdere. Jeg blev e er ﬁre måneder med de e l ”Senior Agent” og
skulle derfor hjælpe de eksisterende
medarbejdere l at opnå bedre resultater, og ﬁk også ansvaret for at træne mine kolleger ved lancering af nye produkter og ansvaret for opkald vedrørende
overgravede kabler. Det var sjovt at prøve
at have styringen på forskellige projekter,
men livet i London var også meget andet
end arbejde.

Når vi ikke lige var ude at slukke tørsten,
havde London jo også meget andet at
byde på. Man kunne bruge lang d på at
udforske byen, og det var vildt at se nogle
af de kontraster, der var. I nogle områder
af byen kunne man f.eks. se hjemløse
sove på gaden, og i andre områder må e
hotellerne erne biler fra Aston Mar n og
Lamborghini fra de gode parkeringspladser for at gøre plads l dyrere modeller
fra Buga og McLaren. Sammen med tre
andre lejede jeg også en bil og kørte en
tur l Skotland, hvilket er anbefalelsesværdigt. Vi så både byerne Glasgow og
Edinburgh og kørte en tur gennem bjergene og op l Loch Ness. Jeg endte med
at være i London i et år, og det er det
bedste, jeg har gjort for mig selv ind l
videre. Jeg lærte meget om mig selv og
mødte så mange forskellige mennesker,
som alle har lært mig noget, og jeg lærte
nogle af mine bedste venner at kende på
det år.

Da jeg kom hjem l Danmark i marts
2016, ﬂy ede jeg l Aarhus, hvor jeg sta-

Ved siden af jobbet lå en pub, som blev
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kom frem l, at jeg gerne ville videreuddanne mig.

dig bor. Jeg ﬁk et job som Google Experience Manager, og jobbet bestod i, at jeg
skulle køre rundt l Elgiganten, Power og
Bilkas bu kker i hele Jylland og oplære de
ansa e i funk oner og salg af Googles
produkter. Det var et helt anderledes job,
end jeg havde ha før, da jeg ikke havde
den direkte kontakt med kunderne mere.
Det var sjovt, og jeg havde gode kolleger,
der var spredt ud i hele Norden. Derfor
var jeg også både i Stockholm, Oslo, København og London med arbejdet l messer og konferencer. Jeg kunne dog hur gt
mærke, at det ikke var det, jeg skulle lave
resten af mit liv, da arbejdet hur gt blev
meget ensformigt og ensomt. Min nærmeste kollega var i København, så man
tog ikke lige en kop kaﬀe sammen i pausen, og det var en kæmpe omvæltning
e er at have arbejdet på et kontor med
100 andre personer. Jeg begyndte derfor
at overveje, hvilken vej jeg så skulle, og

Derfor begyndte jeg på en toårig gymnasial uddannelse i august 2017 og er derfor
snart ved at være færdig med den. Planen
er here er at starte på ingeniøruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning på
Aalborg Universitet e er sommerferien.
Interessen for de e startede i London,
hvor infrastrukturen og planlægningen af
byen fangede mig. Det fortsa e, da jeg
kom l Aarhus, og det virker derfor som
det naturlige valg af uddannelse for mig.
Der har været fart over feltet i de sidste
10 år, og derfor er det også rart at have et
sted at komme hen, når det hele bliver
lidt for hek sk. Jeg nyder derfor stadig at
komme hjem l Borris på besøg, og mine
venner derfra er stadig nogle af de bedste, jeg har.
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HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ?
Forhistorien for min dukken op denne
gang er lidt anderledes. Jeg var l fællesspisning i hallen sammen med en
masse andre Borris-boere. Som livslang lokal Borris-bo kender jeg eller
har set mange af dem, der kom. Denne a en var der så ikke så mange af
de unge, så nye ansigter var nemme
at spo e.
Ved vort bord sad der ved bordenden
et par, som jeg ikke havde set før. Det
må e være lﬂy ere, tænkte jeg, så
jeg sa e mig hen l dem. Og nu var
det ikke kun parret, næh, deres lille
barn var også blevet en del af seancen. Den lille pige sad med store øjne

og kiggede sig omkring blandt så
mange fremmede mennesker. Tryg og
ganske nysgerrig, kunne jeg se.
Jeg spurgte om deres lhør, og de
kunne fortælle, at de var de ”nye beboere” på Arnborgvej 37, også kaldet
”Villa Ahler”. Nye og nye – de var
ﬂy et ind 1. juli 2018. De havde læst
andre indlæg med ”Hvem lukker mon
op, når jeg banker op”, og de ville gerne have mit besøg.
En e ermiddag, hvor påskens dejlige
varme stadig herskede, kørte jeg op
ad alléen l huset. I gårdspladsen
stod barnevognen, så jeg forsøgte at
gøre min ankomst nogenlunde lydløs.
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Forgæves, for snart stod moderen ved
vognen. Det var dog ikke mig, der havde vækket hende de havde været
ved Vesterhavet, og hun havde sovet
lidt i bilen på vejen hjem, ja og så kender vi historien. Den lille powernap er
nok, men virkningen holder ikke resten af dagen.
Ovre fra garagen dukker herren i huset op, og så var familien samlet. Mejse på 8 måneder, mor Me e og far
Michael.
Vejret indbyder l en snak fra terrassen, og herfra er der en prag uld udsigt ud over have og dalen, hvor mælkebø erne stod i fuldt ﬂor. Træer, der
grønnes, og hostaer, der dukker op
med deres mangefold af grønne farver. Jeg kunne så fortælle dem, at en
af de dligere ejere er inkarneret
hostadyrker. Aha, sagde de, for det
gav så god mening, at der var så mange.
Me e og Michaels vej l Villa Ahler i
Borris er kringlet som for så mange
andre l deres fælles hjem.
Me e er født i Sdr. Felding, men
ﬂy ede allerede hjemmefra i gymnasie den l Herning, og senere l Aalborg, hvor hun læste it-ledelse på universitetet. Nu hvor hun var ﬂy et
hjemmefra, blev maden ikke serveret.
E erhånden blev Me e grebet af tanken bag det at være vegetar, og hun
blev meget begejstret for at være i sit
køkken og trylle alskens vegetarre er

frem.
I studie den blev der også d l foreningsarbejde, hvor hun blev en del af
Radikal Ungdom. Hun ﬁk en masse
gode rela oner og et indgående kendskab l foreningers omfa ende netværk og betydning. Så hun er meget
begejstret for de forskellige foreninger i Borris og deres kæmpe arbejdsindsats for lokalsamfundet. Hun har
stadig meget god kontakt med vennerne fra Aalborg, men er ikke en del
af par et mere.
Hendes eksamen førte hende l København, hvor hun har ha ﬂere jobs.
Det sidste, inden hun forlod København, var et som IT-projektleder ved
Kriminalforsorgen – et job, som hun
var meget glad for, men ønsket om et
familieliv udenfor København ﬁk højere prioritet.
Michael er født i Nordsjælland og voksede op i Græsted, et område, hvor
naturen er prag uld. Han er oprindelig uddannet slagter, men blev på et
dspunkt selvstændig købmand, som
endte ud i ejerskab af et par bu kker.
I sin sparsomme fri d brugte han meget d på sin sejlbåd, som lå i Langelinie Lystbådehavn. Der var et rig g
godt sammenhold i klubben, og han
kan se mange paralleller i det lokalsamfund, som han nu er en del af.
På et dspunkt ﬁk han et lbud om
salg af sine bu kker og slog l. Tiden
var inde l, at der skulle ske noget
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andet. Hans drøm om at designe og
bygge sin egen båd blev mulig, så projektet blev igangsat og færdiggjort. Et
uheld med båden blev så også slutning på den drøm, for han solgte båden e erfølgende.
2 forskellige verdener, men en a en i
det indre København mødte Me e og
Michael hinanden. Straks var der en
god kemi, og de talte rig g godt sammen. Et møde var ikke nok, og e erhånden fandt de ud af, at vegetaren
og slagteren skulle være par.
Dere er gik det stærkt, for begge
havde et ønske om at bo i naturskønne omgivelser, gerne med mulighed
for Michael at dyrke sin lys iskerinteresse. En udvidelse af familien var
også på ønskesedlen, og deres fælles
barn skulle ikke vokse op i det indre
København.
På besøg i Sdr. Felding var de dligere
kørt forbi på Arnborg og havde kigget
op på Arnborgvej 37, men de havde
begge den opfa else, at det var for
tæt på vejen. Da de så kontaktede
ejendomsmæglere i området, var de
ude at se nogle landejendomme,
hvoraf de ﬂeste var med store udbygninger. Men så dukkede ”Villa Ahler”
op som købsemne, og en fremvisning
blev a alt en søndag, hvor de var i
Jylland. Alt fremstod som deres drømmested. Ja, så gik det pludselig
stærkt.
Lejlighed og jobs blev opsagt, ﬂy ebil

blev bes lt, og 1.7.2018 stod de som
nybagte husejere i Borris. 2½ måned
e er også som nybagte forældre l
lille Mejse.
Ind l videre har de slet ikke fortrudt.
Selvfølgelig er der nogle lange ture l
Sjælland l Michaels familie og deres
venner, der er også langt l Aalborg
og Aarhus, men hver dag står de op
med den gode mavefornemmelse.
Me es forældre kan også lige dukke
op l e ermiddagskaﬀe, ja, og barnepigepoten alet er tæt på.
Som rimelige handyman og –woman
er der nok at gå i gang med, også med
de godt 5.000 kvm., der omkranser
ejendommen. De anskaﬀede en hane
og 4 høns, som skulle forsyne dem
med æg. En a en, hvor de skulle lukke dem ind, var bestanden af høns
reduceret l 3. Naboerne havde set
en duehøg kredse rundt, så hønen er
nok endt som føde l rovfuglen. Lidt
skræmt er Me e ved det, men ved
godt, at naturens orden er sådan. De
vil også gerne have et par ka e l at
holde mus og ro er væk fra matriklen.
Snart er Me es barsel udløbet, og
hun skal i gang med at søge jobs. Hun
er meget posi v og glæder sig også l
at komme i gang. Hendes glæde er
nok også udmøntet i, at Michael bliver i hjemmet for at passe Mejse, så
hun ikke skal ud i dagpleje. Michael
har eget ﬁrma og arbejder hjemme18

fra, så arbejdsmæssigt kan han lpasse omfanget, så han kan være alt for
sin førstefødte. De er meget glade
for, at der i Borris er årgangstræf, så
de ad den vej kan komme i kontakt
med andre forældre med jævnaldrende børn. Me e er også med i en lokal
mødregruppe og nyder at være sammen med andre mødre. På sigt bliver
børnene i mødregruppen også så
gamle, at de kan lege sammen. Når
Mejse nærmer sig de 3 år, vil de helt
sikkert overveje, om ikke hun skal i
børnehave. Samvær med andre børn
giver noget, som forældre ikke kan
give.
Når de nu bor et godt stykke fra byen,

møder de jo ikke lige naboen på gaden. Derfor forsøger de også at komme l de fællesarrangementer, der er
i sognet.
Naboerne har også været på besøg
hos dem, og det er fak sk a alt, at
beboerne på de 7 Ahler-ejendomme
skal holde en stor sommerfest hos
Me e og Michael.
Det sidste år har været meget begivenhedsrigt for Me e og Michael. De
udforsker området med ture ud i naturen, ja også l ord og Vesterhavet,
og føler, at de er ved at kende det.
Mange indtryk og mange nye mennesker, men de nyder det.
Lili Kristensen
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BLOMSTERDAG I DAGLI’BRUGSEN
Lørdag den 4. maj var Dagli’Brugsen vært ved det årlige blomstermarked. Og
lige i år var temperaturen mere l vintertøj som l sommertøj. Trods kulden
kunne brugsuddeler Allan e erfølgende melde om en pæn fremgang i omsætningen af blomster m.m. på dagen.
Flere ak viteter var stablet på benene i forbindelse med blomstermarkedet.
El-cyklerne blev indviet, og vognmand Hans Skov Christensen havde s llet 2
ﬂo e røde lastbiler l skue, så der var mulighed for at sparke lidt dæk. Mon
ikke et par børn også ﬁk muligheden for at sidde bag ra et 
Crea Lundsgaard var mødt op og tog gerne imod bes llinger l Mors Dag.
Borris Genbrug havde sponseret ballondamen, der leverede alskens afskygninger af balloner l børnene. Af og l hørte man et lille knald, når en af ballonerne sprang.
Viebke fra Debelmose Islænderheste havde taget en hest med, og den var som
en magnet for børnene. Mange prøvede ind l ﬂere gange, og man kunne se, at
der var fuld llid mellem børn og hest. Den var meget gemytlig.
Lili Kristensen
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Informa on om Bundgaards Hotel og Borris Sta on.
Bundgaards Hotel:
Restaurant: E er købet af hotellet har der været arbejdet meget på at renovere restaura onsdelen. Der er lagt nyt tag på nogle af bygningerne, facaden får
nye sprossevinduer, havesalen har fået nyt gulv, depotafdelingen er blevet ﬂisebelagt, gulvet i restauranten er slebet ned, indgangspar et er renoveret med
nye lo splader, varmesystemet bliver ændret, og alt bliver malet og gjort rent.
Køkkenet bliver også gennemgået og gjort rent.
Der er lavet a ale
med en ny kineser,
Chi Wai Chau, som
dligere har været
kok her i godt to år, så
han kender hotellet.
Det er så a alen, at
han skal lede og drive
et nyt selskab,
”Kineseren i Borris
ApS”.
E er sommerferien
ﬂy er hans kone også
l Borris sammen med
deres to børn, en pige
og en dreng. Forventningen er, at der fremover igen skal drives en Kineser Restaurant med rig g god mad, lokaler som er indbydende at være i, et sted folk
gerne vil komme.
Hvornår åbner den? - Vi vil senere oplyse en åbningsdato.
Læge/Sundhedshus: Der arbejdes på planer med byggeri af et nyt Læge/
Sundhedshus på 500 m2, som Læge Mar n Aagaard vil leje sig ind i. Alle de
gamle bygninger ud mod Borgergade skal så væltes. Facaden på hotellet ud
mod sta onen vil ikke blive ændret, så Bundgaards Hotel vil bevare sit gamle
udseende.
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Borris Sta on:
Der er opre et en ny forening ”Borris Almenny ge Ejendomsforening”, som
bliver køber af Borris sta on og pakhuset. Penge l køb og renovering af bygninger vil vi skaﬀe ved bl.a. kontant stø e fra sognets beboere, og derudover
vil der også blive søgt forskellige fonde. Når vi er færdige, skal der ikke skyldes
noget på ejendommen, alt skal være betalt. Alle lokale personer, som bidrager
med kontant stø e, vil blive medlem af den nye forening. Der er valgt 3 personer i bestyrelsen, Rasmus Nissen, Kirsten Nørrelykke og Kjeld To gaard. Medlemmerne af foreningen hæ er kun med deres kontante stø e.
Stuetagen vil komme l at indeholde et lille køkken – toilet/baderum – 4 værelser l udlejning – Lokalhistorisk Arkiv får et stort værelse l ski ende uds llinger, her l laves der handicapindgang fra banesiden – stort opholdsrum som
alle kan beny e, evt. nogle vil lave en cafe, hvor der kan hygges med forskellige
ak viteter, spil, læsning, hobbyarbejde m.m.
Lo setagen får 6 værelser l udlejning, –
stort opholdsrum – 2
toile er/bad.
Åbent areal imellem
sta on og pakhus
skal indre es l en
hyggelig gårdhave.
Pakhuset: den vestlige del af pakhuset
nedrives. Den resterende del af bygningen vil blive indre et
l oﬀentlige toile er
– baderum – ﬁskerensningsrum – depot (a ale med Fiskeriforeningen). Desuden bliver der et 45 m2 disponibelt rum, som du meget gerne må komme med
forslag l brugen af.
Vi håber og ønsker, at midlerne, vi kan fremskaﬀe, også kan dække en total
omfugning af bygningerne, så vi får en gammel og smuk sta onsbygning, vi i
frem den alle kan være stolte af at have bidraget l at bevare.
Erling Søndergaard
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Lidt fra 4H
Så er Borris 4H startet op, og sikke en opstart…
Vi har i år hele 54 søde, glade og dejlige medlemmer i 4H, så det er HELT fantas sk…
Den 25. marts havde vi en hyggelig e ermiddag på skolen, hvor der blev dekoreret T-shirts, lavet våben og mange andre krea ve ng.
Den 10. april var vi på cykeltur ud på Erhvervsskolen. Det var en super dejlig
dag.
Her kunne vi se og snakke med de forskellig dyr, og hold nu fast der var mange,
der var grise, kalve, heste, kaniner, får og lam og meget meget mere…
Vi siger stor tak l Erhvervsskolen for, at vi må e kigge forbi, og tak for boller
og sa evand
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Hvordan var det nu det var med Borris´ 2 el-cykler ?
Lørdag den 4.5. ved Dagli’Brugsens blomstermarked blev vores 2 e-cykler indviet af de 2 givere: Påsketræk, repræsenteret ved Margit Gosvig, og Borris
Genbrug, repræsenteret ved Emma Aaes.
Det er ideen, at cyklerne skal fungere som et lbud om at kunne prøve en elcykel på længere ture under forskellige forhold, før man beslu er sig for at investere i én selv! Det vig gste er dog, at det er et lbud l os alle om at kunne
tage på en længere cykeltur ud i det blå i ”Naturens Rige” uden at skulle tænke
på bakker og modvind på cykels erne!
For at kunne forsikre cyklerne, når de står i skuret, og vedligeholde dem er det
nødvendigt at opkræve et kon ngent på 100 kr. årligt /pr. person. Dermed er
man medlem af ”Borris el-cykel Laug”.
Borris El har været meget velvillige ved at s lle en skurvogn l rådighed for os.
Den står på parkeringspladsen bag Borris El, så vi har et centralt sted at have
cyklerne. Desuden har de installeret strøm i skurvognen for os og giver strømmen. Generelt en stor tak herfra l alle givere for den store stø e.
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Når man vil låne en cykel og har et gyldigt medlemsbevis, kan man gå ind i Dagli’Brugsen i Borris og bede om at låne en cykel – hvis der er én hjemme ! Man
viser sit medlemsbevis, skriver sit navn, adresse, medlemsnr. samt a entnings
- og aﬂeverings dspunkt på listen. Så får man udleveret et nøglesæt, en nøgle
l skuret og en l cyklen (Blå eller Sort). Hvis man ønsker at sikre sig, at der er
en cykel hjemme på et senere dspunkt, kan man tjekke på listen i Dagli’ Brugsen – hvis den/de er l rådighed på det ønskede dspunkt, kan man forud for
låne dspunktet bes lle cyklen/cyklerne med samme fremgangsmåde som
nævnt ovenfor.
For at de e kan fungere, kræver det, at alle overholder hente- og aﬂeverings derne.
Det er foreløbig Borris Rådet, der står for medlemstegningen. Medlemmerne
vil senere blive indbudt l en snak om etablering af en forening.
Hvis man ønsker medlemskab, så ring på 21226440 eller skriv mail l:
jes.nissen@live.dk
Borris Rådet

Dagli’Brugsen
Kære alle
Vi har startet 2019 et utroligt spændende år der fra vores side ind l nu har
budt på en vina en, blomsterdag og sidst fællesspisning med fokus på fællesskab og byens / bu kkens udvikling. Vi er utrolig glade for den opbakning I har
givet os og fortsat giver uanset hvad vi ﬁnder på.
Men det slu er ikke her, pt arbejdes der med det forestående 100 års jubilæum. Vi fylder 100 den 1. juli 2019, men har valgt at starte festlighederne søndag den 30. juni med arrangementer både for børn og voksne. Derudover holder vi en kæmpe jubilæums fest den 21. september 2019 i hallen, så sæt kryds i
kalenderen.
For at kunne komme i mål med et arrangement af den størrelse, samt mulighed for at gør endnu mere, har vi brug for DIG.
Meld dig som frivillig ved at kontakte bestyrelsen eller Allan i bu kken.
Vibeke Ankjær
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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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Fællesspisning 
Tirsdag d. 18. juni
kl. 17.30 i Hallen
Tilmelding i Dagli'Brugsen senest torsdag d. 13. juni
0-2 år gra s ~ 3-12 år 30 kr ~ Fra 13 år 60 kr

Vi ses - Borris Sogneforening 
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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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☕

Krokodille-kaﬀe ☕
i Krokodilleparken

Følgende søndage fra kl 14.30
30. juni
7. juli
18. august
25. august

Ta' kaﬀekurv, børn, nabo, moster, hund og måske et tæppe under armen
og kom ned l et par hyggelige mer i lbagelænet s l 
Sommerhilsner
"Kaﬀeholdet" og Borris Sogneforening☀ 
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Nyt fra håndbold…
Endnu en håndboldsæson er spillet færdig, og det har endnu engang været en
sæson med udfordringer, men det tager vi også med. Generelt er det gået ﬁnt
på alle hold. Selvom alle helst vil vinde, når de går på banen, går det ikke al d
sådan. Sådan gik det desværre for vores seniorherrer i Serie 1 - modstanden
var for stor, og pga. af for mange skader rykkede de desværre ned igen, så næste sæson spiller de igen serie 2. Seniordamerne skal ligeledes også spille i serie 2, da de vandt deres pulje i serie 3 og rykkede op.
Vort samarbejde med Rækker Mølle om U-12 og U-14 går også stadig rig g
godt, hvor vi ligeledes også er ved at ﬁnde trænere l næste sæson.
U-10 og U-12 holdene slu ede sæsonen af med en weekend l Ikast cup. En
weekend med masser af håndbold, sammenhold, grin og knapt så meget søvn så en god afslutning på sæsonen.
I påsken var begge U-14 holdene fra Borris/RK.Mølle samarbejdet l Rødspæ e cup i Frederikshavn. Et stort stævne, hvor udenlandske hold også deltager. Der blev spillet rig g meget håndbold, og holdene hyggede sig meget og
vandt et par kampe, dog blev det ikke l nogen pokal eller medaljer, men turen
var rig g god, så mon ikke de deltager igen l næste år.
Sidst men absolut ikke mindst, har der været rokade i håndboldudvalget. Lise
Bonde har e er mange års tro tjeneste valgt at stoppe i udvalget, og dermed
også som formand. Vi vil gerne sige Lise TUSIND TAK for hendes d i håndboldudvalget, hun har ha ﬁngeren på pulsen i rig g mange ng. Vi i håndboldudvalget kommer l at savne Lise og hende utrolige overblik.
Venlig hilsen
Frank, Alex, Inger, Maria, Louise og Charlo e
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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
Borris Skoles bestyrelsesrep.:
Marianne Chris ansen

Formand:
Jonas Houmann
Mail: jhoumann55@gmail.com
Telefon: 20 37 77 34

Medlem:
Niels P. Gosvig

Næs ormand:
Jørgen Laursen
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk

Suppleant::
Ron van Vliet

Kasserer:
Birtha Hindsig
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BORRIS
Uddelerens klumme.
Få mest ud af dit medlemskab.
Husk at bruge dit Coop medlemskort, eller endnu bedre, brug Coop appen, HVER
gang du handler.
Der er så mange fordele ved at være medlem af Coop:
Nye stærke App kup hver uge
Nye stærke personlige lbud hver uge.
Vind gra s gaver i appen hver torsdag & fredag.
Rig g gode lbud og bonus ordninger fra vores partnere.
10% bonus ved Flügger
Stærke lbud fra Synop k
Gode priser fra OK
5% Bonus fra YouSee.
10% bonus ved Hummel og mange ﬂere.
Læs om alle medlemsfordelene og partner a alerne på Coop.dk.
D. 17. juni introducerer vi Scan og Betal. Hvor du selv kan scanne dine varer mens du
handler og betale dem med Coop appen inden du forlader bu kken. Helt uden at
skulle stå i kø ved kassen.
Coop Appen er også for dig der ikke allerede er medlem af Coop.
Har du ikke allerede appen på din Smartphone og har udfordringer med at få den l
at virke vil vi rig g gerne hjælpe dig med at komme i gang. Bare spørg en medarbejder i bu kken.
Hilsen
Allan Brugsmand

Åbent HVER dag fra 7-20
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PÅSKETRÆK 2019
Påsketræk 2019 er nu afviklet, det blev en kæmpe succes.
Vi var utrolig heldige med vejret, hvilket også kunne ses på antallet af
gæster l stævnet.
Billedet taler for sig selv!
Hermed vil vi sige tusind tak l de frivillige for den kæmpe indsats, de
yder l stævnet.
Vi ses i 2020 l 10 års jubilæum.
Borris Landbrugsskoles Pulling Arena
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Ak vitetskalender for Åstedparkens Ældrecenter:

Juni – Juli – August
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter,
der foregår på Åstedparken.
I dagligdagen er der bla. formiddagshygge, spil, kvalitets d, lørdagshygge, gå- og cykelture, madklub og sang.
Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak vitetskalenderen på Åstedparken.
Juni:
05. kl. 10.00 Musik og sang.
06. kl. 10.00 Besøg af præsten.
12. kl. 10.00 Musik og sang.
12. kl. 14.00 Ak vitets- og grilldag
18. kl. 13.30 Besøg Søby Brunkulslejre
19. kl. 10.00 Musik og sang.
26. kl. 10.00 Musik og sang.
27. kl. 14.30 Gudstjeneste.
Juli:
03. kl. 10.00 Musik og sang.
04. kl. 10.00 Besøg af præsten.
10. kl. 10.00 Musik og sang.
17. kl. 10.00 Musik og sang.
18. kl. 10.00 Besøg af præsten.
24. kl. 10.00 Musik og sang.
31. kl. 10.00 Musik og sang.
August:
07. kl. 10.00 Musik og sang.
14. kl. 10.00 Musik og sang.
21. kl. 10.00 Musik og sang.
22. kl. 10.00 Besøg af præsten.
28. kl. 10.00 Musik og sang.
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29. kl. 14.30 Gudstjeneste.
Fødselsdagskalender:
Bernhard Søjdis

3/6 1929

Holger K. Thomasen

23/6 1953

Jakob Mortensen

24/6 1931

Karsten Wirring

1/7 1949

Sigfred Jensen

18/7 1931

Elin Poulsen

25/7 1936

Vi har sagt farvel l:
Arne Hansen
Søren Thomas Nørrelykke
Johannes Bjørnholt

Velkommen l
Lilly Meiner
Kathrine Rahbek

Informa oner fra Åstedparken
Præsenta on af ny leder:
Tusind tak l personale, beboere og frivillige på og omkring Åstedparken
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for en fantas sk velkomst. Det er dejligt at komme l et sted, hvor man
kan mærke, at man vil hinanden, at der er en god stemning, og man føler sig velkommen.
Lidt om mig: Jeg hedder Tove Meyer, er 49 år og bor i Vostrup sammen
med min mand og 2 af 3 børn. Den ældste er ﬂy et hjemmefra. Jeg er
uddannet sygeplejerske og har arbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune
de sidste 20 år dels som hjemmesygeplejerske, dels som visitator.
I min fri d dyrker jeg gymnas k og har gennem mange år være engageret i DGI. Ellers nyder jeg naturen omkring mig og elsker at plukke blomster og slappe af i mit blomsterværksted.
Det er mit håb, at Åstedparken fortsat kan være et mødested for byens
beboere. Det er fantas sk, og jeg værdsæ er meget alle de frivillige, der
kommer i huset, ligesom jeg nyder, når dagplejen eller børnehaven kigger ind forbi. Jeg vil gerne være med l at udvikle sammenhængen mellem by og Åstedparken endnu mere. Gode ideer modtages med tak.
Går der nogen rundt ude i byen, som kunne tænke sig at være frivillig, er
al hjælp velkommen.
Henvendelse l enhedsleder Tove Kolby Meyer tlf. 9974 2244.
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Gudstjenesteliste
Dato
2. juni
6. søndag
e er påske
9. juni
Pinsedag

e

e

e

e

10. juni
Anden
pinsedag
16. juni
Trinita s
søndag
23. juni
1. søndag
er trinita
30. juni
2. søndag
er trinita
7. juli
3. søndag
er trinita
14. juli
4. søndag
er trinita

Borris

Faster

Evangelium

Kl. 9
Torill Kristensen

Ingen

Joh 15,2616,4

10.30
Kirkekaﬀe

9.00
Kirkekaﬀe

Joh 14,2231

10.30
Frilu sgudstjeneste i Faster

s

s

19.00
A engudstjeneste

10.00
Frilu sgudstjeneste

Joh 3,1-15

14.00
Konﬁrmandindskrivning

10.30
Samkørsel og
børnekirke

Luk 16,1931

9.00
Mar n Jensen

Ingen

Luk 14,1624

Ingen

10.30
Samkørsel

Luk 15,1-10

10.10 Kirkekaﬀe
10.30

Ingen

Luk 6,36-42

s

s

Joh 3,16-21

2. pinsedag
Tradi onen tro fejrer vi 2. pinsedag med frilu sgudstjeneste. I år er det i anlægget i Faster. Der er gudstjeneste kl. 10.30. Medbring selv stole eller tæpper
at sidde på. E er gudstjenesten står forsamlingshuset for grillmenu med e erfølgende kaﬀe/kage l 35 kroner pr. næse. Drikkevarer købes ved siden af. Vel
mødt.
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris

Faster

Evangelium

Ingen

10.30
Samkørsel og
Kirkekaﬀe

Luk 5,1-11

9.00
Mar n Jensen

Ingen

Ma 5,2026

Ingen

9.00
Mar n Jensen

Luk 19,1-10

9.00
Mar n Jensen

Ingen

Ma 7,1521

18. august
9. søndag
e er trinita s

10.30
Kirkekaﬀe

19.00
A engudstjeneste

Luk 16,1-19

25. august
10. søndag
e er trinita s

Ingen

10.30
Poul Ivan Madsen

Luk 19,4148

21. juli
5. søndag
e er trinita
28. juli
6. søndag
e er trinita
4. august
7. søndag
e er trinita
11. august
8. søndag
e er trinita

s

s

s

s

Indsamling
Fra pinse og ind l udgangen af juli samler vi ind l Gideoni erne. Gideoni erne
arbejder især med udlægning af bibler og ny testamenter på hoteller, kroer
med mere, ligesom de gerne aﬂægger vidnesbyrd om, hvad troen betyder. De
kommer også og fortæller om arbejdet pinsedag.
Fra begyndelsen af august samler vi ind l soldatermissionen. Dansk soldatermission er især kendt for sine soldaterhjem, her i landet som ude i verden. Men
de arbejder også med veteranhjem og økonomisk rådgivning l soldater. Alt
sammen sker i en tryg atmosfære med et kirkeligt udgangspunkt.
Der er mulighed for at stø e arbejdet med kontanter i kirkebøssen eller via
MobilePay.
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Jeg har brug for en tolk
I vore sogne er over 10% af indbyggerne af udenlandsk herkomst. Få er fra vore nabolande, hvor vi
nogenlunde kan forstå hinanden trods forskellige
sprog. Den overvejende del af vore udenlandske
indbyggere er fra Østeuropa. De færreste af os
kan umiddelbart kommunikere med dem. For vi
deler ikke fælles sprog. Enten så foregår det på engelsk/tysk, i bedste tegnesprog s l, med google translate eller vi er så heldige, at de kan noget dansk.
O e viser det sig heldigvis muligt at ﬁnde en måde at kommunikere på.
Når vi, som vores østeuropæiske naboer, beﬁnder os i udlandet, kender vi godt
l den sproglige udfordring. Her kan tegnsprog og google translate være en stor
hjælp.
Når vi vil kommunikere, er det fordi vi vil hinanden noget. Vi har noget på hjerte, som vi ønsker den anden skal høre eller forholde sig l. Derfor gør vi alt for
at overvinde den sproglige udfordring, der kan være. Om det så er ved at lære
sprog eller med fagter og grimasser.
Men der er også en anden mulighed. Det er at få en tolk. Altså en som oversæ er fra et sprog l et andet. En som gør noget forståeligt for os på modersmålet. Det er ikke dårlig løsning. Så får vi nuancer med og er sikker på, at vi hører det rig gt.
Pinsedag sker det, at Ånden kommer og disciplene
fortæller om Guds storværker, så enhver kan høre
dem tale på sit eget modersmål. (Ap.G. 2,6). Helligånden er som en tolk. Den taler l os om Gud og
hvad han har gjort for os på et sprog vi kan forstå.
Udlægger for os hvad påskens begivenheder betyder
og lærer os, hvordan Gud ønsker vi skal leve vort liv.
Grundtvig taler om, at Ånden kom som Jesu Kris tolk (DDS 283,2). Ånden tolker eller oversæ er for os, hvad Jesus har gjort.

44

Kirkesiderne

Når vi rejser skal kommunika onen gerne gå begge veje – vi hører og taler. Tolken skal kunne oversæ e begge veje. Sådan gør Ånden. Paulus skriver at Ånden
selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke (Rom 8,26).
Derfor er der grund l at glædes, når vi fejrer pinse. For der mindes vi, at Gud
har så meget på hjerte han vil fortælle os. Han ikke bare fortæller det, men har
også sendt en tolk så vi kan forstå det. Ja, en tolk der gør, at vi også kan tale l
Gud og han kan høre os.

Kirkegårdsvandring
Borris menighedsråd og Borris sogns Lokalhistoriske Arkiv inviterer hermed alle
interesserede l Kirkegårdsvandring på Borris Kirkegaard, rsdag den
20 .august 2019 fra kl. 19.00.
Repræsentanter fra Menighedsrådet og Lokalhistorisk Arkiv vil fortælle historien bag udvalgte gravsten/mindesmærker.
Vi mødes foran ﬂaget ved indgangen l Kirkegården fra parkeringspladsen.

Konﬁrmandindskrivning
Der er konﬁrmandindskrivning for de kommende konﬁrmander søndag den 23.
juni. Vi begynder med gudstjeneste i Borris kirke kl. 14 og e erfølgende orientering om undervisningen, samt indskrivning. Elever på de lokale skoler bliver
også inviteret pr. brev.

Konﬁrmander om undervisning
Hej det her er vores ar kel om hvordan det har været at gå l præst. Det har
ikke været det sjoveste, men var alligevel bedre end skole. Hvis vi skulle lave en
top 3 over de sjoveste ng så skulle det være ﬁlma en som nummer 1. Pga god
mad, hyggen og en god ﬁlm. Nummer to ng var konﬁrmandlejr. Fordi alle var
sammen og vi hyggede. Og så var det fedt med nogle unge lærere. Det bedste
ved det hele var natløb. Det var virkelig fedt og farligt. Nummer 3 er at se ﬁlm.
Det var mega fedt og farligt. Der var slet ikke nogle dårlige ng. Kun at vi lavede
for lidt.
Af Frederik, Mads og Tobias
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Ny organist ansat
Den 1. maj ﬁk Borris og Faster sogne ny organist. Han hedder Jesper og
vil være velkendt i kirken, da han har været fast aﬂøser det sidste års d.
Jesper præsenterer sig således:
Det var bare et møde… Ikke noget særligt… bare et møde. Sådan var det
også da jeg mødte min kone - bare et møde. Siden blev det l heldigvis
l mange ﬂere møder. Nu mødes vi dagligt og lfører hinanden meget af
det, som holder hverdagen i gang og tak for det. Lise hedder hun. Pædagoguddannet og pt. ergoterapeut-studerende et års d endnu.
For et års d siden ﬁk jeg en gave: Et par gamle, aﬂagte noder for orgel.
Arvestykker - nydeligt bundet ind i gammelt papir - dyre og vig ge noder, som skal passes på! Jeg er o e blevet foræret gamle noder, men i
modsætning l så o e før, fulgte muligheden for/invita onen l at spille
noderne for det instrument de var ltænkt. Et stævnemøde? En Kirsten
Gi ekniv? Lønbog kirke blev stedet for vore i starten hemmelige stævnemøder.
Vi mødtes første gang en lun aprilmorgen for et års d siden og siden
hen blev det l mange ﬂere møder. Målet var i første omgang at ﬁnde
ud af, om kærligheden overhovedet ville kunne spire? Det viste sig at
være muligt! I starten skulle især tåspidser og hæle lære ord, sætninger,
sprog og gramma k, men e er et års øvelse kan vi nu føre en samtale
uden at lede alt for meget e er ordene. Ikke at vi al d taler ﬂydende der l er især pedalspillet stadigvæk en udfordring - men meningen kommer for det meste frem og vores forhold og forståelse udvikler sig l stadighed.
Orglet kaldes instrumenternes dronning, og hun har ry for at være u lnærmelig. Selv for en moden herre med livserfaring, tre børn, en uddannelse som pianist og 35 års musikundervisning i bagagen er hun ikke sådan lige at få på gaﬂen.
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Heldigvis er der hjælp i sigte: E er sommerferien vil Kirkemusikskolen i
Løgumkloster forsøge at få os l at nærme os hinanden endnu mere.
”Os” er orglerne i Borris og Faster og Jesper Rahbæk Jespersen. Menighedsrådene har valgt mig l at ”blæse lu i piberne” og denne opgave
skal jeg forsøge at lø e så godt jeg kan.

Jeg er 51 år, uddannet pianist og har undervist i klaver, teori, hørelære
og sammenspil i 35 år. Uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium med
klaver som hovedfag med eksamen i 1990 og siden 1992 været ansat
først i Skjern Musikskole - siden kommunesammenlægningen Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Bosiddende i Skjern.
Fli ge kirkegængere vil vide, at jeg af og l har vikarieret i pastoratets
kirker og at jeg siden 1. marts har været fast vikar både i Faster og Borris, så nogle har allerede lagt øre l dronningen og mig. Fra 1. maj er jeg
fastansat med den a ale, at jeg varetager min fuld dss lling i musikskolen ind l sommerferien. Fra 1. august deler jeg mit arbejde mellem Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Faster-Borris pastorat og mit studie på
Kirkemusikskolen, der er et del dsstudie, som forventes at vare 3 år.
Med ønsket om at jeg kan lføre god og spændende musik, så musikglæde og salmesang fortsat kan præge kirkerne og menighederne i både
Borris og Faster, glæder jeg mig l at spille for jer alle og blive en del af
personalet ved de to kirker.
Med venlig hilsen
Jesper Rahbæk Jespersen
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10 år e er
Af Elizabeth Sig Rasmussen
Da er af Tina og Poul Rasmussen
på SKF, som jeg slet ikke fortryder.
Det var et år, hvor jeg blev dannet
med nogle gode værdier, og et år
hvor jeg absolut blev meget mere
selvstændig end dligere.
Here er starter jeg på gymnasiet i
Tarm på Matema k, samfundsfag og
erhvervsøkonomi linjen sammen med
16 andre, og bliver STX student i
2013. I min gymnasie d ﬂy er en ung
landmand ved navn Mark Pedersen
ud på en af nabogårdene, og ret hurgt e er hans indﬂytning forelsker vi
os i hinanden. E er kæresteri i 6 uger
ﬂy er jeg ﬂere og ﬂere af mine ng
ned l ham, og wup , så var jeg ﬂy et
hjemmefra som 16 årig. Gymnasiet
var en kanon god d, hvor der blev
a oldt fede fester. Det var også nogle
år, hvor jeg rykkede utrolig meget på
min udvikling både personligt, men
også fagligt.

Ligesom mine andre klassekammerater bere er, så oplever jeg også, at
der er sket utrolig meget i mine seneste 10 år.
Jeg husker tydeligt, hvor ked af det
jeg var over at skulle forlade denne
lille trygge landsbyskole, men håbede
jeg blev glad for, at vi nu skulle være
en større årgang på Kirkeskolen. Jeg
gik der ikke længe, før jeg spurgte
mine forældre, om jeg må e komme
på Skjern Kristne friskole (SKF) i 9.
klasse. De e lykkedes, og det fortrød
jeg aldrig. Kirkeskolen var for stor i
min op k.
Jeg havde derfor e erfølgende ét år

NU skulle der ske alle de ng, som jeg
i mit lange skoleliv ikke havde ha
mulighed for. Jeg skulle tjene endnu
ﬂere penge, så jeg kunne opnå ﬂere
drømme. Jeg fortsæ er derfor mit
studiejob i hjemmeplejen, bare med
endnu ﬂere mer end dligere sommeren over. I e eråret 13 rejser jeg
på en grupperejse l Tanzania og Zan48

sit, både fagligt men især
også personligt. I e eråret
var jeg 17 dage i Schweiz
for at opleve
sygeplejen
der, hvilket
var rig g
spændende.
Jeg er meget
glad for studiet og ser frem l at blive færdiguddannet l januar. Jeg er netop lige
startet på onkologisk sengeafsnit i
Herning, hvor jeg skal være frem l
sommerferien.

zibar i 3 mdr. Vi var 16 piger og 1
dreng afsted, og det har været det
hele værd. Jeg har de ﬁneste fotoalbums på hylden med gode oplevelser,
festlige minder, taknemmelige børn
og ikke mindst skønne veninder. Den
dag i dag er vi stadig 5 piger + deres
mænd og børn, som ses min. hver 3
mdr. på trods af stor geograﬁsk spredning i hele DK.
Da jeg kommer hjem søger jeg nye
udfordringer og får derved job på plejehjemmet Centerparken.
Her vælger jeg at tjene endnu en stak
mønter og drager here er 5 mdr. på
Børkop Højskole. Det havde i mange
år været en drøm at komme på højskole, da jeg ikke ﬁk mulighed for at
komme på e erskole. Jeg tænkte, at
det var en god mulighed for at opleve
det tæ e fællesskab, og det lykkedes
bestemt også. Jeg blev så glad for højskolelivet, at jeg valgte, på trods af
optag på uddannelse, at være der 5
mdr. mere.
Så e er 10 mdr. på højskole følte jeg
mig klar l at blive endnu mere voksen og søge ind på en videregående
uddannelse. Jeg nød mine sabbatsår
l fulde og gjorde alle de ng, jeg havde allermest lyst l. Der var så meget
d l at passe venskaber og hygge
med en masse gode stunder.

E er at være opvokset ude på landet
havde jeg e er min d på højskole
lyst l at afprøve storbylivet. Jeg
ﬂy er derfor ved studiestart l Århus
centrum sammen med en højskoleveninde. Det var vildt godt, pludselig
kunne man nærmest gå rundt l alle
veninder, så det blev l mange kopper
kaﬀe i Århus. E er 9 mdr. i Århus beslu er vi, at jeg ﬂy er hjem l gården

Igennem mine fri dsjob kan det nok
regnes ud, hvad jeg laver i dag. Jeg
studerer nemlig sygepleje på 6. semester i Silkeborg. Et studie som kræver
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igen, da vi venter vores søn. En helt
igennem fantas sk og lækker dreng
bliver født i juli 2016. Han er netop
lige startet i Troldhede børnehave, så
ja den ﬂyver afsted.

Mark er selvstændig landmand, så vi
bor også sammen med 285 jerseykøer. Det nyder vi meget, og Marius bærer også præg af de e. Han har e erhånden styr på mange maskiner og
reagerer ved den mindste lyd af en
traktor.
Lige nu er der fuld gang i forårsarbej-

det, og jeg vil herfra sige tak, fordi du
læste om mine seneste 10 år i meget
korte træk, og ønsker dig en god sommer.

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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Borris Elforsynings Fond
er nu en realitet. Fonden er opre et og i gang, og det dligere Borris Elforsyning er lukket.
Bestyrelsen er som valgt ved generalforsamlingen, hvor selskabet blev s
På et e erfølgende bestyrelsesmøde er der kons tueret, som følger:

et.

Steen Buhl Larsen (formand)
Alex Ostersen (næs ormand)
Henrik Hansen (kasserer)
Karl V. Jensen
Bri a Beier
Lars Smed
Preben Enevoldsen
Fondens midler er investeret via Forvaltningsins tu et for Lokale Pengeins tu er e er de regler, der nu engang gælder for fonde. Samme selskab bistår
bestyrelsen med regnskabsassistance og udarbejder en årsrapport. Selskabet
er godkendt af Erhvervsstyrelsen l de e.
Der er et mindre beløb, som kan udbetales nu, og det er beslu et at give
25.000,00 kr. l sta onsbygningen, når projektet bliver en realitet.
Nu håber bestyrelsen på, at pengemarkedet udvikler sig, og at vi forhåbentlig
kan hjælpe lokalsamfundet med en lille økonomisk håndsrækning igen i år
2020.
Steen Buhl Larsen
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Borris Sogneforening.
Siden sidste blad har vi a oldt fællesspisning.
Tirsdag d. 26/3 blev der langet utrolig mange karbonader og grønærter over på
tallerknerne. Tusind tusind tak for mad l Marianne Sørensen, der endnu engang kæmpede med gryderne i køkkenet. Også tak l Gerda og Pagh Jespersen
for at levere skrællede kartoﬂer.
Der var fyldt helt op i mul salen, men det er kun posi vt, at så mange vil deltage. E er spisningen havde Erling Søndergaard bedt om ordet, for at informere
om hotel og sta onsbygning.
Næste fællesspisning er planlagt l rsdag d. 18/6. Opslag følger..
Vi vil gerne sige en stor tak l alle, der hejste ﬂaget på konﬁrma ons søndag.
Det er så ﬂot at køre gennem vores by og se Dannebrog vejrer ﬂot mange steder. Også tak for den ﬂo e ﬂagallé ved kirken.
Vi arbejder stadig på Borris.dk. Vi har nu fået Fam. Bech Sørensen med i arbejdet, så vi håber snart siden er mere levende at besøge.
Der er kommet rig g gode ideer på bordet.
Og alle foreninger opfordres kra igt l at sæ e jeres arrangementer i kalenderen. Sæt f.eks. jeres arrangementer i kalenderen, med det samme, i løbet af
bestyrelsesmødet. Eller udnævn en borris.dk-ansvarlig i bestyrelsen.
Eller noget helt tredje, det vig gste er at vi alle kommer i gang med at bruge
borris.dk
Henover sommeren arbejder vi på at renovere byens julebelysning, så det kan
være klar l de mørke a ner, når julen nærmer sig.
Men inden det pludselig blir jul igen, så håber vi, at I vil nyde sommeren. Kom
ud og få lidt solrige D-vitaminer, lu under vingerne og nyd vores skønne natur
her i Borris sogn.
Sogneforeningen ønsker Jer alle en dejlig sommer 
Med venlig hilsen
Heidi W. Gammelmark
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Update fra byrådet - maj
Sommerferien nærmer sig og jeg synes der er mange sager som skal igennem
de forskellige udvalg lige nu. Det skyldes dels at der virkelig er gang i hjulene,
så private og virksomheder ønsker at bygge, dels har vi gang i forberedelserne
l sparerunden l budget 2020.
Vi har desværre også en masse sager, som vi ikke får afslu et hur gt nok - synes jeg. Vi har mange sager vi poli sk udsæ er for at undersøge nærmere,
fordi vi får henvendelse fra bekymrede borgere, og det er rig gt dejligt, når vi
kan lave en bedre løsning, som alle kan se sig selv i, hvilket vi t kan. Men det
tager bare rig g meget d og koster rig g mange penge - og t er det i mine
øjne få/små ng der bliver ændret.
Det er nok noget af det sværeste som poli ker, at ﬁnde den balance mellem
hvornår vi skal “slå søm i” og hvornår vi skal vende sagen engang mere. I sidste
periode var vi noget hårdere l at tage en beslutning, og ﬁk beslu et mange
større ng, hvor vi i denne periode kredser mere om ngene, og inddrager
borgere meget mere, og (føler jeg) udskyder beslutningen, og mange gange er
uvisheden mere utålelig end en a laring.
Et eksempel er etagebyggeriet i Videbæk, som der naturligvis er nogle naboer
der ikke er begejstrede for - jeg tror snart alle i byrådet har været derude og se
området, og mange kommer hjem l administra onen med en eller anden ng
som skal undersøges nærmere, og så tager ng bare lang d. Alt i alt skal vi
være glade for, at vi lever i et demokra , hvor alle har ret l at blive hørt - så
må det tage den d det tager.
Sparerunden vi skal igennem l næste budgetkonference, begynder at fylde
ret meget på udvalgenes dagsordner, og jeg er spændt på hvordan vi vil ﬁnde
alle pengene, uden det kommer l at mærkes for meget på kommunens kerneopgaver. Det kommer l at kunne mærkes helt ud i klasseværelserne, men
jeg forventer også at der skal spares centralt, men det er ret svært at få igennem er min erfaring.
I Borris er der også gang i meget - renovering hotel/sta onsbygning, nyt lægehus, renovering omklædningsrum i hallen, nye parcelhuse, godt hussalg, osv.
Det er alle spændende projekter, som er med l at gøre byen mere levende og
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fastholder alle de frivillige, som er nødvendig for at vi kan holde gang i den posi ve historie, som Borris er i Ringkøbing-Skjern kommune. Alt de e er også
fundamentet for en velfungerende dagligvarebu k, plejehjem, dagpleje, børnehave og skole, der ikke skal ligge på randen af lukning. Det jeg gerne vil sige
med de e er, at vi skal blive ved med at skabe posi ve historier, for der vil
komme mere og mere pres på kommunens økonomi, og dermed en hårdere
prioritering af kommunens midler - ansøgninger med stor lokal opbakning, har
vi der prioriterer landdistrikterne højt, le ere ved at bære igennem.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sommer
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553

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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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
Ferie i uge 29-30-31

Små spring
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NYT FRA BGU GYMNASTIK

Vores sæson er slut nu, og vi vil her endnu engang sige TUSIND TAK l vores
superdyg ge gymnas ktrænere, I gør det så godt og gør det muligt, at vi i denne sæson har ha 125 ak ve gymnas kbørn. TAK 
Vi havde gymnas kopvisning d. 2. marts - en fantas sk e ermiddag hvor vores
5 egne hold og tre gæstehold lavede superﬂo e opvisninger. Vores gæstehold
var Damer med fut i, Kaﬀeholdet og Den danske design og håndværkse erskole fra Skjern. Der var fuld hal med i alt 320 betalende gæster, gymnaster og
ledere, og så var DHE et hold på 160 gymnaster, så de var med l at give god
stemning i hallen. Vi siger tak l alle for en god e ermiddag. Tak l Dagli’ Brugsen og Thorkild for småkager og kaﬀe. Tak l Crea Lundsgaard for pyntning af
hallen. Tak l Lars Rahbæk for at være konferencier. Tak l alle dem, der ikke
er nævnt her.
Ved generalforsamlingen ønskede Jens Peder Danielsen ikke genvalg, tak for de
4 år du har været frivillig her og gjort et stort stykke arbejde. Ind i gymnas kudvalget blev Tina Ebbesen og Signe Gosvig valgt, velkommen l jer. 
Ref. Je e Gosvig
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Fredag a en

Puslinge

Forældre/barn
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Krumspringer

Stor rytme og spring
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Indsamling l Kræ ens Bekæmpelse
Igen i år vil jeg gerne skrive lidt om vores indsamling l Kræ ens Bekæmpelse. Sognebladet kommer ud l alle, derved får alle set, at Borris samlede 13.230,50kr ind på et par mer.

Derfor vil jeg gerne takke for alle bidrag, der kom ind i bø erne
Mange tak l dem der gik / kørte en god me l den gode sag.

God sommer

VH Birthe Madsen
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Borris IF
Så kom foråret/sommeren endelig. Det er også ensbetydende med, at vi omsider har fået gang i alle vores fodboldhold. Igen i år ruller bolden for alle aldre.
De hold, vi har i gang i øjeblikket, er: U6 + U7 mix, U8, U10 pige og drenge samt
et damesenior- og to herreseniorhold. Derudover har vi igen samarbejde med
Faster og Hanning, og i det regi kører BFH U11+U14 piger samt BFH U11 + U12
+ U13 + U14 og U15 drenge.
Hvis man endnu ikke har fået støvlerne fundet frem, er det ikke for sent – slet
ikke! Hvis man skulle have lyst l at starte op, så kontakt 22 93 24 25. Det vil da
være muligt at blive henvist l det rig ge hold samt få oplyst trænings d.
I forhold l fodbold må man gerne notere sig Sports-lørdag ( dl. Sognedagen).
Som noget nyt a older Idrætsforeningen selv arrangementet den dag, således
at sogneforeningen kan lægge gode ressourcer i andre spændende muligheder. Sports-lørdag bliver a oldt lørdag d. 31. august. Til denne dag vil vi igen i
år fra BIF’s side forsøge at få lavet et tætpakket program med masser af kampe, der alle spilles på stadion.
E er den nyligt overståede generalforsamling består bestyrelsen af:
Anders Buhl – Formand
S ne Møller Hansen – Kasserer
Henning Iversen – Medlem
Jens Normann – Medlem
Jonas Houmann – Medlem
Det var alt for de e nummer.
Sommerlige hilsener fra bestyrelsen.
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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19)

Juni
23. kl. 17.30

Sankt Hans (info følger)

Mødeansvarlig kreds 2

Juli
Holmsborg Bibelcamping - se program i ugeavisen
Vi starter op igen e er ferien i september

September
12.

Fødselsdagsfest v/Henrik Vejlgaard
Mødeansvarlig kreds 2

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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Vådeskudsulykken i Hvollig i Borris
Den 21. november 1857 mødtes overauditør, herredsfoged Lund i sit frafald
ved kons tueret fuldmæg g Larsen med
vidner i Hvollig i Borris Sogn, for at optage forhør i anledning af at det samme
dags formiddag var blevet anmeldt, at
Rasmus Rahbeks søn Lars Henrik Rahbek
sammesteds i a es var bleven dræbt ved
et vådeskud.

Grunden l at han gjorde de e var
fordi, at lyset kan lade sig slukke ved den
lu strøm, perlen kan bevirke og sådant
morede børnene. Da han trak l og perlen gik af gik llige skuddet, som det da
viste sig, at bøssen indeholdt og foruden
at lyset slukkedes, ramte det llige hans
søn Lars Henrik.
I denne anledning forklarede han nærmere, at tre af hans børn sad ved bordet i
dagligstuen på den bænk, der løber langs
under vinduerne og han stod lige overfor
på gulvet og troede at enden af bøssepiben omtrent var 3 alen eller måske knapt
de e, ernt fra bordet.

Liget var henlagt i et gæsteværelse
a lædt og det fandtes ved besig gelsen
at et skud hagl er gået ind i den venstre
del af brystet og 3 hagl er gået ud gennem ryggen. E er det sted skuddet har
truﬀet, må det øjeblikkelig have medført
døden.

Da skuddet var gået, råbte han, da han
frygtede for sine børn, på lys, hvilket også straks kom lstede; men inden de e
skete, var han blevet noget beroliget, da
han hørte børnene skrige.

Here er fremstod den afdødes fader
Rasmus Rahbek, der under sandhedslø e
forklarede: I går a es, e er at der var
blevet tændt lys og han var samlet i dagligstuen med sin kone og sine børn, tog
han det ene af de ham lhørende to geværer ned fra bjælken, hvorunder det
hængte for at tørre det af og befri det for
støv. De e gevær havde han ikke brugt
siden forrige vinter, og det var ham ikke
bekendt eller i det mindste erindrede
han ikke, at det var ladt. For han mente
at han i sommers havde afskudt det lligemed den anden bøsse han har, og hvilken han netop ladede i går formiddag.

Da lyset imidler d var blevet bragt ind,
må e han gøre en sørgelig erfaring, at
han havde truﬀet det ene af sine børn,
nemlig Lars Henrik og at han lå aldeles
livløs under bordet, hvorfra han af karlen, der, så vidt han ved først kom lstede e er at ulykken var sket, blev taget
op.

Rasmus Rahbek må hårdt bebrejde sig
at han ikke forinden han sa e knaldperlen på bøssen undersøgte om den ikke
var ladt, men som dligere forklaret
mente han at havde afskudt den i sommer. Da ulykken skete, var foruden hans
kone lstede hans to sønner Niels Rahbek 17 år, og Mads Rahbek 15 år, en
da er 6 år, samt to tjenestepiger nemlig

Da han havde taget bøssen ned, ytrede
han, at geværerne tog skade ved således
at hænge og under denne tale sagde
hans kone l ham, at han skulle sæ e en
perle på den og lade den slå af. De e
gjorde han også og holdt henimod lyset
der stod på bordet.
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Løbet på det øverste forladegevær havde et glatløb med en diameter på 17 mm og kunne lades
med en kugle eller hagl i varierende størrelser. Geværet kunne ikke aﬂades men skulle afskydes.
Det nederste gevær er et 15,5 mm bagladegevær som brugtes af de prøjsiske soldater i krigen i
1864. De e gevær var med riﬂet løb og kun beregnet l kugler.

Chris ne Pedersda er og Kirsten Poulsen
og llige Søren Tarp fra Borris og Johanne Lassen, Jens Chris ans kone i Felding.

holdt bøssen hen imod lyset. For øvrigt
afgav hun med hensyn l hvad der dere er passerede og hvem der var lstede i
stuen aldeles overensstemmende forklaring med hendes mand og lføjede på at
så vidt hun ved havde hun ikke dligere
set sin mand bruge det eksperiment, at
slukke et lys med en knaldperle, men han
havde ytret at han i Varde havde set at
de e kunne lade sig gøre.

Af disse sad de to sønner med den
afdøde imellem sig ved bordet, den ene
pige stod ved kakkelovnen, den anden
sad på gulvet med den lille da er og konen var ved kakkelovnen.

Dere er fremstod Rasmus Rahbeks hustru Marianne Pedersda er, der ligeledes
under sandhedslø e forklarede: det forholder sig nøjag g, som af hendes mand
forklaret, at han i a es, e er at der var
blevet tændt lys, tog han den ene af hans
bøsser ned fra bjælken for at tørre den
af. Han blæste ved samme lejlighed
fængrøret, og vilde netop l at hænge
den op igen, da hun sagde l ham, at han
skulle sæ e en perle på den og lade den
slå af, da sådant morede børnene, det
gjorde han da og holdt geværet hen imod
lyset for at det kunne slukkes.

Hendes mand nærede en inderlig kærlighed l samtlige sine børn hvor af Marianne Pedersda er, der kun er mor l den
af hendes mand navnerklæret da er og
ligesom hun intet øjeblik har næret den
mindste tvivl om, at ulykken er sket alene
af vanvare og ved ikke at have iag aget
den lbørlige forsig ghed. Således må
enhver også blive overbevist derom ved
den grænseløse fortvivlelse der har grebet hendes mand i den grad, at hun frygter for at han aldrig forvinder det, i særdeleshed, da han stadig vil bebrejde sig
at han ikke undersøgte geværet før han
som forklaret sa e perlen på det.

Hun sad ved kakkelovnen og spandt og
hendes mand stod bagved hende, da han
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Tjenestepigerne og -karlen bekræ ede
here er hændelsesforløbet, og e er at
også senere de øvrige lstedeværende
havde afgivet forklaring, blev sagen optaget l dom den 18. december 1857 med
følgende ordlyd:

E erskri

I Rahbek familien ﬁndes en beretning
nedskrevet mange år e er hændelsen af
et medlem af familien. Her følger et uddrag:

”I gensvar på hr. Auditørens skrivelse af
8. dennes hvormed der fremsendtes et
forhør optaget i anledning af at Rasmus
Rahbek af Hvollig i Borris ved vådeskud
har dræbt sin søn Lars Henrik Rahbek
undlader jeg ikke tjenstligt at lbagemelde, at videre sag på grund af samtlige
oplyste omstændigheder kan bor alde
og må e jeg bede Dem om at lkendegive nævnte Rasmus Rahbek at Amtet e er
samtlige oplyste omstændigheder ﬁnder
den ulykke der er overgået ham så stor
så at yderligere trængsler for den af ham
udviste uforsig ghed ikke ﬁndes passende”.

En karl kom ridende l Sønderbygård
midt om na en, og kaldte på en af beboerne ved sovekammervinduet, han må e
komme straks. Rasmus Rahbek i Hvollig
var helt falden sammen, denne stærke
mand var nu helt brudt sammen, så man
var oprig gt bange for hans forstand,
han sad stum og tavs, hans blik var som
dødt, han så fuldstændig tankeløs eller
ern ud af øjnene, han reagerede ikke på
noget, lige meget hvad vi sagde l ham.
Da faldt det mig ind at prøve at vække
ham af hans sløve lstand. Jeg greb ham,
rejste ham op, og råbte: Græd! Og så
reagerede han som et barn, ja han græd

Det Kongelig Amtshus i Ringkøbing.

I denne gård som kaldtes Store Hvollig skete vådeskudsulykken men ikke i disse bygninger da
gården brændte i 1893, 36 år e er ulykken. Men så brændte gården igen i 1896 og disse bygninger genopført e er den sidste brand er fotograferet med beboerne omkring århundredski et 1900. Ved udvidelsen af det militære øvelsesterræn i 1952 blev gården opkøbt af staten
og nedrevet. Gården lå ved Hvolligvej på venstre side lige før broen over Omme Å når man kommer nordfra. Den vandingskanal der ses lidt af i billedets nederste højre hjørne var der ikke i
1857, den kom først omkring 15 år senere.
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og ﬁk lu – vi bad sammen om lgivelse,
og den frygtelige ulykke, må e vi så følges ad, i den dlige morgenstund, for at
meddele ulykken l øvrigheden og provsten.

Om det var ejeren af Sønderbygård,
Mads Hansen, der kunne være en god
ven af Rasmus Rahbek, eller en skolelærer der menes at have boet på gården,
der blev vækket og fulgte med l Hvollig,
vides ikke med sikkerhed. Læreren Mathias Chris an Rahbek var sønnesøn af
Mads Madsen Rahbek, Ahlergård, der var
bror l Rasmus Rahbek i Hvollig og blev
ejer af Sønderbygård i 1861 da han blev
gi med ejerens da er. Desværre vides
heller ikke hvem der har nedskrevet beretningen. Ifølge Mads Rahbek Jensen
smilede Rasmus Rahbek aldrig mere i
resten af sit liv, sådan et indtryk havde
den ulykke han forårsagede gjort på ham.

Den gamle provst (Claus Nicolaj Vilstrup)
re ede Rasmus op, - hvad han sagde l
ham huskede min bedstefar ikke, men
sagde han, farbror Rasmus Hvollig forstod
at ulykken, som han var den ulykkelige
far, der fuldbyrdede sin egen søns død,
kun kunne være sket med hans og alles
Herres billigelse; og sikkert, for begges
vedkommende, for det bedste. Sønnen
havde intet legemligt lidt og faderen havde fået en frygtelig svær og tung byrde,
som han l sine dages ende stadig må e
have for øje. Herrens veje er uransagelige
– Hans vilje ske!

Rasmus Rahbek døde den 23.9.1878, 71
år gammel.

Votkærvej 2, Borris, som Rasmus Rahbek købte og ﬂy ede l i 1870.

Ove Enevoldsen
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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Foreninger i Borris.
Andelsboligforeningen Agerleddet.
Formand:
Peter Kolding
Adresse:
Agervej 15 a, Borris
Formål:
At indgå i bofællesskab på andelsvilkår.

Tlf. nr. 97 35 32 00

Andelsboligforeningen Smørhullet.
Formand:
Jens Astrup Søndergaard
Tlf. nr. 97 36 62 60
Adresse:
Storegade 21 b, Borris
Formål:
At eje og administrere 11 andelsboliger
på Storegade 21 i Borris.
Borris 4-H.
Formand:
Kaja Madsen
Tlf. nr. 26 28 61 53
Adresse:
Arnborgvej 10, Borris
Kasserer:
Kaj Bøndergaard
Formål:
At børn gennem prak ske opgaver
lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde.
Mo o:
At lære er at udføre.
Borris Billardklub.
Formand:
Rasmus Tang
Kasserer:
Mar n Søndergaard
Formål:
At fremme interessen for billardspillet,
konkurrencer, turneringer og kammeratlig samvær.
Borris/Faster Jag orening.
Formand:
Mogens Kristensen
Adresse:
Sønderskovvej 7a Borris
Kasserer:
Henrik Højris

Tlf. nr. 22 77 66 69

Tlf. nr. 40 11 70 71

Borris Fiskeriforening.
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. nr. 40 87 05 53
Adresse:
Arnborgvej 35 , Borris
Formål:
At lbyde sognets beboere og turister
at ﬁske på 23 km. ﬁskevand i Skjern og Vorgod Å.
Borris-Hallen.
Halbestyrer: Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
Formand:
Jacob Hindsig
Flodgårdsvej 31 Borris

Hallens
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Tlf. nr.25 74 60 88
Tlf. nr.51 54 16 44

Borris Gruppe (DDS-spejderne).
Grupperådsf.: Lene Damkjær
Adresse:
Overtarpvej 3 7280 Sdr. Felding
Kasserer:
Rikke Kjærgaard
Gruppeleder: Freja Skov Tolstrup
Formål:
Spejderarbejde
Ak viteter: Inden- og udendørs ak viteter

Tlf. 20 14 25 95

Borris Gymnas k- og Ungdomsforening.
Formand:
Adresse:
Kasserer:
Sekretær:

Henrik Østergaard
Arnborgvej 25 Borris
Heidi Mathiesen
Charlo e Poulsen

Tlf. nr.23 30 59 22
Tlf. nr.24 67 56 33
Tlf. nr.30 70 58 06

Formænd for foreningens underudvalg:
Badminton: Peter To gaard
Gymnas k: Je e Gosvig
Håndbold: Louise Pinnerup
Fitness:
Peder Hindsig
Løb:
Svend-Erik Alstrup
Cykling:
Kenneth Pinnerup

Tlf. nr. 26 41 31 75
Tlf. nr. 51 29 23 55
Tlf. nr. 28 49 55 05
Tlf. nr. 25 11 67 96
Tlf. nr. 25 12 29 80
Tlf. nr. 31 16 54 10

Borris Idrætsforening.
Formand:
Anders Buhl
Adresse:
Møllegårdsvej 5, Borris
Kasserer:
S ne Møller
Formål:
Uden- og indendørs fodbold.

Tlf. nr. 22 93 24 25
Tlf. nr. 61 24 25 89

Borris Kroketklub.
Formand:
Johannes Pedersen
Adresse:
Buskvænget 8 Borris
Kasserer:
Emma Aaes

Tlf. nr. 24 24 20 29

Borris Menighedsråd.
Formand:
Egon Dag Nielsen
Adresse:
Vestergade 9, Borris
Kasserer:
Edvard Møller Rasmussen
Kirkeværge: Per Kristensen

Tlf. nr. 97 36 63 24
Tlf. nr. 21 84 36 24
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Borris KFUM og K.
Afdeling:
Børnebanden
Kontaktpers: Niels Peder Gosvig
Formål:
Børnebandens 2 vig gste mål er:
- at børnene må se et glimt af Gud,
Jesus og Helligånden.
- at lave relevante og meningsfyldte
ak viteter med børnene.
Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening.
Formand:
Henrik Tokkesdal
Fiskekort kan købes hos Inge Andersen,
Storegade 1 Borris
Dagli`Brugsen Borris
Samt hos købmanden i Troldhede
Formål:
At lbyde beboere og turister at ﬁske
på 15 km. ﬁskevand i Vorgod Å.
Borris Seniorklub.
Formand:
Birgit Hostrup
Adresse:
Møllegårdsvej 16, Borris
Kasserer:
Knud Jepsen
Formål:
At virke for de ældre i Borris og for
dri en af lokalerne i dligere førstelærerbolig ved Borris Skole.
Borris Sogneforening.
Formand:
Heidi Willumsgaard Gammelmark
Adresse:
Skolevænget 56
Kasserer:
Trine Krøy
Formål:
At virke for en posi v udvikling for
hele Borris Sogn.
Skjern Havekreds.
Borris-Stauning-Dejbjerg
Formand:
Elisabeth Bakkensen
Adresse:
Ledingvej 2 Dejbjerg
Kasserer:
Karla Mortensen, Skjern

Tlf. nr. 23 30 59 59

Tlf. nr. 22 63 50 72

Tlf. nr. 29 36 34 63

Tlf. nr. 29 78 19 77

Tlf. nr. 21 44 85 01

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Formand:
Tage Linding Hansen
Adresse:
Ahlervej 5, Borris
Kasserer:
Per Kristensen

Tlf. nr. 24 67 65 59
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Sted:
Arkivleder:
Brevpost:
Formål:

Skolevænget 31, Borris
Ove Enevoldsen
Tlf. nr. 97 36 60 26
bedes venligst aﬂeveres l Solparken 12 Borris
At indsamle og bevare historiske dokumenter
og billeder samt gøre dem lgængelige for
nulevende og kommende slægter.
Mail adr.: borrislokalarkiv@gmail.com

Borris Vandværk.
Formand:
Niels Medom Madsen
Adresse:
Møllegårdsvej 18, Borris
Kasserer:
Jacob Fruerlund
Formål:
Levere vand l forbrugere i Borris.
Foreningen Dalager Marked.
Formand:
Jørn Vendelbo
Adresse:
Elmealle 2, Borris
Kasserer:
Lars Kolster
Kon ngent: kr. 40,00 pr. medlem
Formål:
At drive Dalager Marked. Det evt. overskud skal gå l forskellige ak viteter l glæde for sognets beboere.
Indre Missions Samfund.
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard
Adresse:
Odderskærvej 3, Borris
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk
Kreds 2:
Mona Krejberg

Tlf. nr. 97 19 55 08

Tlf. nr. 22 11 48 40

Tlf. nr. 40 59 22 62
Tlf. nr. 28 87 89 13
Tlf. nr. 31 90 55 90

Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter.
Formand:
Tage Linding Hansen
Adresse:
Ahlervej 5, Borris
Kasserer:
Chris ne Rasmussen
Formål:
Være med l ak vt at fremme det åbne
og hjemlige miljø på centret. Ved i
samarbejde med beboere og personale
at arrangere underholdning og andet
af interesse for beboerne på centret.

Tlf. nr. 24 67 65 59

Torsdagsklubben.
Kontaktpers: Majbri Lomholt
Tlf. nr. 24 98 91 54
Adresse:
Flodgaardsvej 36, Borris
Formål:
At samle børn i et kristent fællesskab hver anden torsdag.
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KNOPSKYDNING I BORRIS
I 2018 havde Borris skole, ja Borris besøg af Gunnar Lind Haase Svendsen, professor, SDU, sammen med nogle af sine kandidatstuderende i forbindelse med
et seminar om landdistriktsudvikling.
Besøget var givende for både de studerende, men også for repræsentanterne
fra Borris. Ifølge professoren er Borris et lysende eksempel på at ville vaske
prædikatet Udkantsdanmark af sig for i stedet at kalde sig en del af Indkantsdanmark. Det er lykkedes at skabe et levende og a rak vt lokalsamfund, som
ltrækker unge familier, eller at de lokalt fødte unge mennesker vælger at blive
og etablere sig.
Borris er blevet in, som Gunnar Svendsen afslu ede sin kronik.
Og in er det nu med nybyggerier. I 2018 blev der bygget et nyt hus på Grøndal
på en grund, hvor der dligere var en lille landbrugsejendom, og et nyt hus på
Kirkevej.
2019 er startet forrygende. I skrivende stund er der støbt l et hus på Buskvænget, og på Lindvigvej er et nybygget hus allerede under tag. På Tarpbjerg
har en husejer købt nabogrunden, og vil så udvide eksisterende hus og dermed
få mere plads ude og inde.
”TIL SALG”-skiltene kan tælles på én hånd. Og som sidegevinst er der handler,
hvor sælgerne knapt har ytret ønske om salg, inden køberne er dukket op J
Mon det var et frem digt behov for ﬂere byggegrunde i Borris, Henning Iversen
og Bent Gosvig lurede i sin d. Eller var det behovet for lagerplads, der gjorde
udfaldet, da de investerede i den gamle maskinsta onsgrund på Skolevænget
55. Her var stor garageplads og lhørende hus på grunden. Det er så ikke så
meget Lindvig VVS, der har brugt pladsen i maskinhuset, men Borris Lejren, der
har ha opbevaringsbehov l forskellige maskiner, som blev brugt i terrænet,
og der ikke var opmagasineringsplads l.
For et par år siden købte Bent og Henning nabohuset på Ahlervej af et dødsbo,
så der ved sammenlægning nu var ﬂere kvm at gøre godt med.
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I 2018 opsagde Borris Lejren lejea alen vedr. maskinhuset, og det blev rømmet. I stedet for at forsøge at leje det ud igen, gjorde de en ny tanke l handling. Huset på Ahlervej og maskinhuset på Skolevænget blev jævnet, og det store jordstykke blev bearbejdet, så det udgjorde én stor ﬂade. Når erhvervsgrunde ændres l privatparceller, skal de testes for forurening. Grunden blev frikendt, og udstykningen kunne gå i gang.

Landinspektøren målte op, og der blev plads l 3 parceller på hver ca. 800 m2.
Med den let skrånende store grund kan der for alle 3 være udsigt over mod åen
og markerne.
En af grundene er allerede solgt, og de har ha ﬂere henvendelser, så interessen er der. Det gamle hus, der var på maskinsta onsgrunden, forbliver, dog
med en noget mindre have, så det betyder, at alle 4 grunde er næsten lige store.
Ønsker du at høre mere om grundene, er du velkommen l at kontakte Henning Iversen på mobil nr. 5095 3125.
Lili Kristensen
75

Konﬁrmander 2019 i Borris Kirke

Bagerst:
Lucas Guldager Chris ansen, Rasmus Bech Nielsen, Frederik Greisgaard
Lauridsen, Maria Bøndergaard, Salina Ea Bø cher Søndergaard, Iben
Lund Gosvig, Oliver Kabel Kolster, Mads Poulsen og pastor Simon Møller
Olesen.
Forrest:
Anne Soﬁe Gjaldbæk-Nielsen, Rikke Steensgaard, Frida Sandager Gosvig,
Asta Ringgaard Krejberg og Emilie Theils Pedersen.
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