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Så det nu det er jul, Og du kan slippe drømmen fri.  
Det er dig, der er stjernen.  
Hvad du ønsker, skal du gi'. 

Steffen Brandt. 
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Henning Iversen får ini a vprisen 2018 
får sit gå på mod og ini a v l at få ng 

l at ske.. 
 
Henning - du blev samarbejdspartner 
med Bent i Lindvig VVS, og sam dig 
fly ede I i nye og større lokaler med plads 

l udvidelse. I troede på Motorgården, og 
således har du og Bent gjort, at der er liv i 
begge ender af byen l glæde for os alle. 
Ved og på fodboldbanen via BIF har du 
brugt uendelig mange mer. Du har 
været en af  idemændene og primus mo-
tor ved projekter med de nye ltag som 

tribune, legeplads og renovering af klub-
hus ad flere omgange og endda taget din 
tørn med en bestyrelsespost i BIF. 
 
Du er med i by-projektet med at lave flere 
huse l vore seniorer. Du gav gerne en 
hånd med, da Børnehuset havde brug for 
mere plads l byens børn, og du skal 
såmænd nok også have været forbi i sko-
len som frivillig.  
Du er nu også blevet håndboldtræner l 
trods for, at du al d selv kun har spillet 
med fødderne… 
 
Din hjælpsomhed er stor, du er også man-
den, der tør komme med de gode og vilde 
ideer, og hvad nok er ligeså vig g er, at 
du er god l at få andre med l at give en 
hånd med. Du er en ildsjæl for Borris.  
 
Vi ved også, at al den d og hjælp, du 
giver, kun kan lade sig gøre, fordi du har 
en loyal partner på hjemmefronten, der 
hjælper og står bag dig og får hverdagene 

l at fungere.  
Et ordsprog siger, at bag en ak v mand 
står en kvinde……  
 
Henning - vi giver dig de e lille skulder-
klap, fordi du vil dit sogn, du er ikke ban-
ge for at gå forrest, du er en rig g god 
prak ker, du er fuld af gode ideer, og du 
tør sige dem højt og få dem udført.  
 
TUSIND TAK for det og bliv endelig ved. 
Borris Sogneforening og Borris Rådet øn-
sker dig et stort llykke med Ini a vpri-
sen 2018. 

Henning Iversen sammen med Chris na 
og børnene Adam, Alma og Laura på 
Borris Stadion, hvor der er lagt mange 

mers arbejde 

Ini a vprisen  2018 
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Borris Voksenkor har vokseværk! 
 

I Borris har der dligere været tradi on for kor, og i mange 
år var Borris godt kendt for kor og sangglade mennesker. 
De e er e erhånden ved at være nogle år siden, men noget 
tyder på, at der er røre i andedammen! 
 
E er ansæ else af ny organist/kirkemusiker ved Borris og 
Faster Kirker er tanken fra Menighedsrådenes side, at der 
skal opre es et voksenkor, og de e er fak sk allerede sket. 

Ind l videre er koret et lejlighedskor, men tanken er at gøre Borris Voksenkor 
permanent e er jul og mødes en gang ugentligt, hvis der er stemning for de e 
og deltagere. 
 
I Brugsen og på Facebook har man kunnet læse om det nye kor, og på Face-
book var reak onerne mange! Koret startede op i september, og det tæller 
ind l videre et sted mellem 20 og 30 mennesker fra Borris og Faster. En stor 
tak skal i øvrigt lyde l Borris Skole for lån af musiklokale. De e sæ er kor og 
Menighedsråd stor pris på! 
 
Ind l nu har koret mødtes udvalgte onsdage i musiklokalet på Borris Skole, og 
for den øves der op l 3. søndag i advent, hvor koret vil give smagsprøver på 
dets kunnen ved gudstjenesten, der i år ligger kl. 19.00 i Borris Kirke. 
 

Kom og vær med l denne festlige gudstjeneste! 
 

Har du spørgsmål omkring koret, eller kunne du måske godt tænke dig at være 
med, så kan organisten, Alex Carving Ahn, kontaktes på alexalex@hotmail.dk / 
30295171. 
Der er al d plads l en mere! 
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torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

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

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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Borris Prisen 
 

Borris Prisen blev overrakt l sognedagen lørdag den 25. august af Borris Sog-
neforening, hvor talen var: 

 Jørgen Meiner får Borris Prisen 2018 for sit store engagement og indsats i Bor-
ris Sogn. 

Du har overskud l vort lokalsamfund. Unge som ældre medborgere har ha  
megen glæde af din hjælp. På stadion har du været ”Kridtbanemester” gennem 
rig g mange år. Stregerne på alle fodboldbaner blev sirligt fint kridtet med hvi-
de streger. Du sørgede selv for en medhjælper, når der var for mange fodbold-
baner sam dig. Det blev et savn i BIF og blandt børnespillerne, da du, Jørgen, 
opsagde din s lling som ”Kridtmester”. 

Kroket – her har du været spiller, siden ak viteten blev startet op i Borris. De 
første år blev der spillet mellem dine kridtstreger på stadion. Siden fik kroket-
klubben og Borris Sogneforening i samarbejde etableret jeres egen kroketafde-
ling på et stykke jord bag ved foderstoffens haller. Her nyder du og Rita mange 

mer sammen med andre seniorer, og ved turneringskampe og stævner er du 
med l at fortælle den gode historie om Borris. 

Borrisprisen er et skulderklap l dig, fordi du har gjort en forskel og stadig er 
parat med en hjælpende hånd, når du bliver spurgt. Vi ønsker Jørgen Meiner 

llykke med Borris Prisen 2018. 
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Her er en oversigt over de forskellige hold. Bliver løbende opdateret.  
 
Spinning: 
Mandag  kl. 18 
Tirsdag  kl. 19:30 
Torsdag  kl. 5:30 
Lørdag  kl. 8.  
Du lmelder dig på facebooksiden “indoor cycling Borris”. Kontakt Jens-Peder ved 
spørgsmål tlf.: 2088 6534 
 
Mave/ryg hold er rsdag kl. 17:45.  
Tilmelding sker l Marianne Chris ansen tlf.: 2440 6933, ellers skal man bare dukke op 
i mul salen.  
 
Jumpingfitness er mandag kl. 18:30.  
Tilmelding sker på siden “Borris Jumpingfitness”. Kontakt Lene tlf.: 4052 0799 ved 
spørgsmål.  
 
Spørgsmål vedrørende en instruktør me i fitnesscenteret kontakt Steffan tlf.: 
6016 6930 
 
Spørgsmål vedrørende betaling af fitness kon ngent kontakt Peder tlf.: 2511 6796  
 
Alle hold varer en me. Ikke-medlemmer kan deltage på alle hold mod betaling på 30kr 
pr. gang. Spørg endelig hvis I har spørgsmål.     God dag!  
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4H 
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 Vi har ha  en dejlig sæson i 4H med en flok skønne børn… 
Torsdag den 1. november havde 
vi generalforsamling i 4H og af-
slutning af en helt fantas sk sæ-
son.   
Generalforsamlingen blev 
a oldt i gymnas ksalen på Bor-
ris skole, og der mødte ca. 60 
børn, forældre og søskende op l 
en hyggelig a en med fællesspis-
ning, generalforsamling, ameri-
kansk lo eri samt uddeling af 
diplomer. 
 

Bestyrelsen for den nye sæson fra foråret 2019 er:  
Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Me e Hansen, Margit Nyrup og Hanne van Vliet 
Igen i år har vi ha  en dejlig stor flok 4H børn, og da der al d er rig g god op-
bakning l de forskellige ak viteter, har det betydet, at vi af og l må e trække 
lidt på nogle forældre….  
Vi vil gerne takke alle de forældre og hjælpere, som s ller op og giver en hånd 
med. Det er fantas sk at sidde i en bestyrelse og mærke den opbakning, vi al d 
har. 

TAK 
Hvis man gerne vil vide mere om 4H i Borris, så har vi en Facebookside. Her vil 
der blive lagt informa on og billeder op om alt, hvad vi går og laver… siden hed-
der Borris 4H 
Vi glæder os allerede nu l sæsonstart i foråret 2019, hvor vi håber på at se en 
masse glade børn…  
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Det er i år 10 år siden, jeg gik ud af 
7.klasse på Borris skole, og jeg har 
fået æren af at skrive lidt om, hvad 
jeg har brugt de sidste 10 år på. 

Jeg tog 8.klasse sammen med de an-
dre på Kirkeskolen i Skjern, hvore er 
jeg tog 2 år på Brejninggaard E er-
skole. Det at tage på e erskole har 
været en af de bedste beslutninger, 
jeg har taget, for her fik jeg en masse 
venskaber, som stadig bliver holdt 
trofast vedlige i dag. 

E er e erskolen startede jeg mine 3 

år på HTX i Skjern på Kommunika on/
IT linjen, hvor jeg her var så heldig at 
møde min nuværende kæreste. Jeg 
har e er HTX været, som så mange 
andre unge, meget i tvivl om, hvilken 
hylde jeg ville passe bedst ind på i mit 
nyfundne voksenliv. Jeg fly ede l 
Århus direkte e er HTX sammen med 
min kæreste for at studere Biologi på 
Aarhus Universitet, men e er et år 
der må e jeg erkende, at det altså 
ikke var den re e vej for mig at gå. 

E er Biologi tog jeg en 10 ugers kon-
toruddannelse på Aarhus Business 
College og fik lige e er en elevplads 
hos frag irmaet Intercargo Scandina-
via Toldafdeling, hvor jeg var i lidt 
over 1 år. Det sa e mine ikke-
eksisterende norsk-kundskaber på en 
gevaldig prøve, sam dig med at jeg 
også fik en masse indsigt i de mange 
snørklede regler indenfor fragt l og 
fra Danmark. 

Da jeg stoppede der, gik der noget d 
med at finde ud af, hvad jeg egentlig 
gerne ville med mit liv, og tankerne 
blev ved med at falde lbage l noget 
med dyr og natur. I april måned i år 
var jeg så heldig at få et frivillig job, 

10 år e er… 
Af Malene Thusholt Jensen 

Da er af Bri a og Poul Erik Jensen 
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som senere er blevet l et afløser job, 
hos Hundehaven Potefryd der ligger i 
Brabrand i Aarhus. Her passer vi hun-
de i en slags dagpleje, ligesom når 
man sender sine børn afsted i børne-
have. Hundene kommer i alle størrel-
ser, farver og arter, og vi hygger om 
hundene og passer dem fra morgen l 
sen e ermiddag, ind l hundenes eje-
re får fri fra arbejde. E er arbejde er 
jeg så heldig at komme hjem l mit 
eget firbenede familiemedlem, nemlig 
min kat Django, og selvfølgelig også 
min kæreste som i mellem den er 
gået hen og er blevet min forlovede. 

E er jeg fik muligheden for at arbejde 
med hunde, gik det for alvor op for 
mig, at vores firbenede familiemed-
lemmer nok var min største interesse. 
Jeg håber, at de e job senere kan låse 
op for mulighederne for at blive enten 

veterinærsygeplejerske 
eller dyrepasser, uddan-
nelser som begge foregår i 
Kolding og desværre er 
meget svære at komme 
ind på grundet mangel på 
elevpladser. Men jeg er 
op mis sk og er sikker på, 
at min drøm nok skal blive 

l virkelighed på et ds-
punkt. Ind l da er jeg bare 
glad for at være hundepas-
ser i Hundehaven, og er 

spændt på hvad den videre frem d 
bringer. 
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Vintermørket har lagt sin dyne over 
sognet, så min rute denne gang er 
lagt i gadelysets skær, nærmere 
Tarpbjerg, hvor jeg parkerer bilen ud 
for nr. 19 og går op l hoveddøren.  
….. men hov, beboerne har jeg da set 
mange gange før i byen. Ny lfly ere 
er de ikke, men har taget en stor be-
slutning. De har valgt Danmark – de 
har valgt Borris som deres hjem nu.  
Lille Crina på 4 år kommer løbende ud 

l døren med mor Ioana på 37 i hæle-
ne. De lukker op, og jeg bliver budt 
velkommen. Fra stuen dukker først 
David på 8 op og så far Sorin på 38 år. 
I den rumænske familie Ungureanus 

store lyse stue sæ er vi os ved spise-
bordet, og de fortæller ivrigt om de-
res lidt kringlede vej l deres drøm-
mehus i Borris. 
For godt 9 år siden stod Sorin ledig fra 
sit job i Rumænien som leder i et byg-
gemarked. Krisen i landet medførte, 
at hans arbejdsplads lukkede. Med 
ringe udsigt l andet job og dermed 
meget lange arbejdsdage og lav løn 
kiggede Sorin mod nord og kontakte-
de en ven, som arbejdede i Danmark. 
Vennen kunne fortælle, at alt var 
godt, bortset fra vejret, og han fik l 
opgave at finde et job l Sorin. En 
opgave, han løste, så Sorin kunne 

HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ  
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starte hos svineavler David Nielsen i 
Skarrild.  
Det var meget svært at rejse fra Io-
ana, for de havde lige fundet ud af, at 
hun var gravid. Savnet var stort, så 
ved jule d rejste han lbage l Ru-
mænien, og den 1. februar året e er 
blev David født.  
Forholdene i Rumænien var ikke ble-
vet bedre, så igen søgte Sorin job i 
Danmark. Denne gang fik han an-
sæ else på en svinefarm i Borris, 
nemlig hos Flemming og Jørgen Holk. 
Med i ansæ elsen fik han også lejlig-
hed på Grønborgvej, og i oktober 
2010 fulgte Ioana og David trop. Ioana 
kunne slet ikke forstå vennens nega -
ve melding om vejret i Danmark, for 
hun kom op l det skønneste e erår. 
Senere kunne hun dog give ham ret   
Imens Sorin arbejdede, gik Ioana 
hjemme og passede David. Hun fik 
startet på danskundervisningen, men 
stoppede e er et par måneder, da 
hun syntes, at det var svært, når der 
sam dig var en baby at passe. Ja, og i 
starten var det bare meningen, at de 
skulle blive her et par år for at spare 
penge op, så mo va onen l at lære 
dansk var nok heller ikke så stor, ej 
heller for Sorin. 
Ioana fik arbejde med hotelrengøring 
på Sinatur Skarrildhus, og arbejder 
der stadig 30 mer om ugen med 
weekendarbejde ca. hver anden 
weekend. Hun har en bachelor i bio-
kemi og har undervist som biologi- og 
kemilærer i 5 år i Rumænien. Ved si-
den af havde hun kurser for apoteks-

ansa e. Hun vil meget gerne bruge 
sin uddannelse i Danmark, men 
danskkundskaberne har ind l videre 
spændt lidt ben for hende. Hvis ikke 
som underviser, så kunne hun også 
rig g gerne tænke sig et job i en bør-
nehave.  
Apropos de gode leveforhold i Dan-
mark, herunder også sundhedssyste-
met, har Sorin mærket det på egen 
krop. I 2015 fik han et alvorligt brud 
på anklen en mørk, regnfuld a en, 
hvor han skulle lse en brønd ved lej-
ligheden på Grønborgvej. Han røg i en 
sygemelding i mange måneder, for 
det viste sig, at lægerne under den 
første opera on havde glemt en nål i 
foden, så derfor havde han i lang d 
følgesmerter. Arbejdet hos Holk-
brødrene kunne han ikke klare, så 
andet job må e søges. Under syge-
meldingen fik han mulighed for at 
følge danskundervisning sammen 
med genoptræningen. Det har virkelig 
betydet meget for ham, at man som 
sygemeldt ikke bare kasseres. Da han 
var ved at være klar igen, tog han 
truckcer fikat, var i arbejdsprak k på 
et dampvaskeri og l sidst via et vikar-
bureau fik han arbejde på GPV i Tarm 
på a enholdet. At arbejde på a en-
hold er ikke foreneligt med familieliv 
og fri dsak viteter, så e erfølgende 
har han fået arbejde på laboratoriet 
på Ferrodan i Skjern.  
Familien blev 5. november 2015 for-
øget med Crina, der nu går i Børnehu-
set. Hun går l gymnas k, og både 
Ioana og Sorin har været hjælpetræ-
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ner for børnenes gymnas khold. Io-
ana var næsten bange den første 
gang, for tænk, hvis nu børnene ikke 
kunne forstå hende. Bekymringerne 
har hun lagt bag sig, for det har været 
en rig g god oplevelse, og man lærer 
en masse forældre at kende.  
Nu går David l taekwondo i Skjern, 
så der tager Sorin tjansen med at kø-
re.  
Ioana går på VUC l danskundervis-
ning. Sam dig forsøger hun også at få 

d l Tal Dansk Cafeen om onsdagen. 
Et ltag, hun er meget glad for, da 
hun synes, at hun lærer en masse 
dagligdags dansk. Hun er nødt l at 
have Crina med, og det kan somme -
der være lidt svært sam dig at følge 
undervisningen.  
Sorin tager o e en tur på racercyklen 
eller går l spin, så kroppen og bene-
ne bliver rørt. Han er stoppet med at 
ryge, så et par ekstra kilo driller også. 
Men ikke kun rygningen skal have 
skylden  Ioana elsker at bage og er 
meget god l det, så Sorin kan næ-
sten ikke undslå sig smagsprøver.  
Når Ioana bager, hjælper børnene, og 
David siger o e: ”Mor, skal vi så ikke 
lige tale lidt dansk sam dig”. Sorin 
siger også samstemmende, at deres 
bedste læremester er David, der er 
stolt over at kunne lære sine forældre 
det danske sprog.  
I den travle hverdag kan det godt væ-
re svært at nå al den danskundervis-
ning, som de gerne vil for at kunne 
komme videre. Hvert år får Sorin og 
Ioana besøg af deres forældre i ca. 14 

dage, hvor de så hjælper med at få 
dagligdagen l at fungere. Og i år i 
november kommer Ioanas forældre, 
så børnene glæder sig over at få dem 
med l bedsteforældredag. Det bliver 
luksus, at der bliver lavet mad og pas-
set børn. Siden de har fået deres eget 
hus, er der også plads l, at de kan 
være flere over længere d. 
Ioana og Sorin siger samstemmende, 
at de elsker deres land Rumænien, 
men de holder også rig g meget af 
Danmark. ”Vi er blevet taget rig g 
godt imod, og alle vil meget gerne 
hjælpe os”. 
”Da vi boede på Grønborgvej, nød vi 
at have Tove Holk som nabo. Hun åb-
nede haven for vore børn, og hjalp os, 
når vi skulle have hjælp l kontakt l 
det danske system”, siger de sam-
stemmende. Det var også hende, der 
sørgede for, at Sorin fik hjælp den 
a en, han kom galt afsted med ank-
len. 
Ellen Hummelhoff og Jes Nissen har 
også været meget imødekommende 
med hjælp. Der er jo mange ng, man 
skal forholde sig l som borger i et 
nyt land. Jes og Sorin har ha  mange 
samtaler omkring integra on og l-
tag, der kunne gøre det nemmere, 
når nye udenlandske borgere kom l 
Borris. Sorin spurgte også Jes, om han 
kendte l et lejemål, for de ville gerne 
have et lille hus med have. Snart kun-
ne Jes så vende lbage med godt nyt. 
Erling Søndergaard har hjulpet dem 
omkring huskøbet og alle de spørgs-
mål, der dukker op. 
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Når man bor så langt væk fra sine for-
ældre, er det svært at forklare sit 
barn, at dets bedsteforældre ikke kan 
være med l bedsteforældredag i 
børnehave eller skole. Det krævede 
overvindelse, men l sidst fik Sorin 
modet og spurgte deres gamle nabo, 
Egon Dag Nielsen, om han ville tage 
med David som bedstefar. Det lbud 
var Egon meget beæret over og sagde 
straks ja. Så det var en synlig stolt 
dreng, der havde sin helt specielle 
bedstefar med.  
Og man skal ikke være for stolt l at 
spørge, for folk vil jo meget gerne 
hjælpe os. Med den mere intensive 
danskundervisning håber de meget 
på, at de begge kan komme l at bru-
ge deres uddannelse i et job i Dan-
mark. Det er deres næste mål   
Ioana og Sorin har medvirket i en vi-

deo under ”Flyt mod Vest”, hvor de 
på rumænsk fortæller andre rumæn-
ske lfly ere om deres vej l Dan-
mark. Så de er en slags ambassadører 
for Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne. Videoen er oversat l engelsk og 
tysk, og vil man gerne have teksten på 
dansk, skal man bare kontakte webre-
dak onen på Flyt mod Vest. 
E er en dejlig me hos dem bliver jeg 
vist rundt i huset, og da vi står ved 
baggangen, som jeg kalder det, siger 
Sorin, at det også kaldes noget andet. 
Om jeg kunne komme i tanker her-
om….. 2 minu er e er kommer det 
spontant fra Sorin: ”Bryggers”   Der 
blev jeg overhalet indenom i min l-
gang l ordforråd.  
En uge e er første møde snakkede vi 
lidt sammen igen, og de havde ha  
fødselsdagsfest for Crina dagen forin-
den, hvor de havde været mere en 20 
personer. De havde anskaffet sig et 
Dannebrogsflag, men ville også gerne 
have et mindre rumænsk flag under. 
Sorin kontaktede så Vasile, der er på 
erhvervsskolen, om han havde et så-
dan et. Selvfølgelig kunne han hjælpe. 
Danmark er nuet, men Rumænien er 
ikke glemt.  
Igen havde Ioana bagt, og denne gang 
havde småkagerne et lidt specielt ud-
seende. Formen er én, som hun har 
arvet e er sin mormor, så den er 
fly et med l Danmark. Og de smag-
te, som jeg udtrykte, fantas sk. Da 
jeg sagde farvel og på gensyn – ja, der 
fik jeg et fad med hjem  

Lili Kristensen 
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Åbnings der jul og nytår 2018 
 

Lørdag d. 22. december    7-20 

Søndag d. 23. december   7-20 

Mandag d. 24. december   8-13 

1. juledag      8-18 

2. juledag      8-18 

Normale åbnings der mellem jul & nytår  7-20 

Søndag d. 30. december   7-20 

Mandag d. 31. december   8-16 

Tirsdag d. 1. januar 2019   LUKKET 

Onsdag d. 2. januar 2019   7-20 
 

Glædelig jul og godt nytår 
 

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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Nyt fra håndbold… 
 
Håndboldsæsonen er i fuld gang, og alle hold er kommet godt i gang. I år har vi 
fået mange nye spillere på de yngste hold fra U6/7 l U10. Det er rig g dejligt, 
de har det sjovt og lærer nye ng hver gang. De e er kun muligt, fordi vi har en 
fantas sk trænerstab bestående af en god blanding af trænere på alle hold 
med voksne og unge hjælpere. Så kære forældre l håndboldspillere i alle aldre 
HUSK at sæ e pris på, at rig g mange gør en kæmpe indsats frivillig for, at jeres 
børn/unge mennesker kan møde op hver uge, få en go’ træning, kan være sam-
men med kammerater og have det sjovt. Tøv derfor ikke med at lbyde jeres 
hjælp, når I bliver spurgt – det er af kæmpe værdi for trænere m.fl, som har 
mange opgaver i forvejen  
 
Samarbejdet m/Rækker Mølle kører fortsat for U12 og U14 holdene. Når spiller-
ne kommer op i disse aldersgrupper, trænes der flere gange om ugen i længere 

d og på et højere niveau. De e er med l at udvikle alle spillere på hver deres 
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niveau. Men det kræver en ekstra indsat – både af spillere og forældre, da spil-
lerne på disse hold kommer fra to forskellige klubber. Klubberne ligner hinan-
den meget på mange områder, men er også vidt forskellige på mange områder. 
Trænere, holdledere og udvalg forsøger hele den at gøre deres bedste for, at 
alt skal fungere på bedste måde og at alle spillere, uanset klub og niveau, skal 
føle sig godt lpas på holdene.  
 
På seniorsiden har vi igen i år et hold både for damer og herrer. Begge hold har 
et pænt antal spillere og nogle dyg ge trænere. Skulle du have lyst at spille 
håndbold, men ikke er kommet i gang endnu, så kom bare, det kan stadig nås 
 
I september havde U12 og U14 holdene en træningsweekend i Rækker Mølle. 
Ud over håndboldtræning og ryste sammen hygge var der blandt andet også et 
cykelsponsorløb l fordel for begge klubber. De e er omtalt andetsteds i bla-
det. 
 
I e erårsferien deltog nogle Borris-spillere fra 2.- 6. klasse i Håndboldskole i 
Rækker Mølle. Det var et nyt ltag, klubben havde lavet, og der blev fli g af-
prøvet teknikker, skud og leg med bold i hallen. En rig g god måde at være ak-

ve sammen på i ferien og få nye bekendtskaber i begge klubber.   
 
Jule Cup Stævnet i Skjern har igen i år lagt billet ind på at spille nogle af kampe-
ne i Borris Hallen. Det er den 28. december, og vi skal som klub sørge for be-
manding af dommertårnet. Har du d og lyst at hjælpe med de e, så kontakt 
en af os i udvalget. Vore egne U12 og U14 hold deltager også i stævnet, så kom 
også gerne og bak dem op i deres kampe. 
 
Lørdag den 5/1 2019 er Håndboldens Dag over hele landet. Her vil der blive 
arrangeret et par mer med ak vitet for hele familien, så 
sæt allerede nu X i kalenderen – og hold øje med nærme-
re info på Borris.dk og Borris Sogn, når vi nærmer os  

 
Glædelig Jul og Godt Nytår 

Håndboldudvalget 
Frank, Alex, Inger, Louise og Lise 
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I sidste nummer af Borris Sogneblad 
blev vi indviet i Birtha Hindsigs passi-
on for sten. 
I de e nummer gælder det en anden 
passion, nemlig svampejagt. Fælles 
for de 2 er, at naturen bidrager, og 
der er mange slags at finde.  
Mad fra naturen er blevet en ska et 
del af familiens køkken. E erårsmå-
nederne er højsæsonen for svampe-
jagt, og har vi ha  en lun og fug g 
sommer er der udsigt l et godt 
svampeår. I år har vi ha  højsommer i 
en lang periode, men da e eråret har 
vist sig fra en lun og lidt fug g side, er 
svampene myldret op af skovbunden.  
Kirsten Nørrelykke er forholdsvis ny i 
”sporten”. Indenfor de sidste 2 år har 
hun været med på et par guidede tu-

re med en naturvejleder, blandt an-
det ved Arnborg sammen med kolle-
ger fra Engholm Centret i Sdr. Felding 
samt i området omkring Bundsbæk 
Mølle. 
Fælles for turene er, at svampeguiden 
hjælper med at finde svampene og 
fortæller om deres anvendelighed. 
Ikke uvæsentligt bliver også de gi ige 
svampe beskrevet.  Man får gode fif 
med, så man bliver mere sikker i sin 
sag. For ikke at være medvirkende l 
et svampeubehag, bliver alle kurvene 
kigget e er, inden deltagerne tager 
hjem.  
Kirsten har i første omgang koncen-
treret sig om de gode 
”begyndersvampe” som rørha e- og 
kantarelfamilien. Jagtudstyret er en 

NATURENS SPISEKAMMER INDBYDER 
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kurv med en god stor flad bund samt 
en kniv, der har en børste i modsa e 
ende. En plastpose duer ikke, for så 
sma er svampene ud.  
Et af stederne hun huserer er i skov-
bunden, der er omkranset af den nye 
s  i kommuneplantagen syd for Søn-
derbygaard Spang. Her er lysninger, 
træer i tæt bevoksning og en god 
mosbund. Den første svamp, hun har 
taget l sig, er den brunstokkede rør-
hat, som er rimelig udbredt i nålesko-
ve, måske ved en træstub eller i ud-
kanten af ryddede fyrreskove.  
Som navnet også siger, har den en 
halvkugleformet, chokoladebrun hat 
på en brunstribet stok. Og man er ikke 
i tvivl, når man berører selve kødet 
under ha en, for det bliver nærmest 
blåligt.  
Når man finder svampen, skærer man 
den af lidt over jorden og børster det 
værste jord af med børsten på kniven. 
Desværre er snegle og orme også vil-
de med rørha en, så der skal o e 
skæres fra, eller i værste fald skal 
svampen kasseres. I rørha e-familien 
findes mere end 50 forskellige slags, 
blandt andet den brunstokkede rør-
hat, men også en satans rørhat, ja og 
en djævlerørhat. Alene navnene på de 
2 sidstnævnte fortæller, at det er nog-
le, man skal lade være med at spise  
Selvom Kirsten går det samme sted 2 
dage i træk, kan en svamp godt være 
dukket op i skovbunden. Med den 
re e temperatur og fug ghed i jorden 
vokser svampene med stor fart. Og 
ikke alle svampene fanger hendes 

blik, men e erhånden bliver man træ-
net i disciplinen.  
Nogle har svampebøger med i kurven, 
så en svamp kan tjekkes, inden den 
lægges i kurven. Kirsten bruger en 
app på sin telefon, hvor der er gode 
billeder og beskrivelser. 
Blandt svampesamlere er der et ko-
deks – hold tæt med dine yndlingsste-
der, så du har dit rov for dig selv. Men 
har man fundet en af de rig g gode, 
måske sjældne svampe, vil man også 
gerne dele det med andre svampejæ-
gere. Som jægere og lys iskere er 
man vel lidt stolt af sit by e. Kirsten 
er med i et par Facebookgrupper, 
hvor hun kan følge andres fangster og 
gode oplevelser i jagten på den helt 
store skat, ja sådan er det også blandt 
svampeentusiaster. En god sparring 
har hun også med sin nevø, Allan, 
som virkelig gør i svampejagt.  
Kirsten har fundet flere gode steder i 
sin søgen. Et af lokalområderne er 
ak eplantagen, hvor hun finder tragt-
kantareller. På en af turene var hun så 
heldig at støde ind i en koloni østers-
ha e, der voksede på et dødt træ. 
Østersha en har lange hvide lameller, 



26 

som går helt ned l en meget lille 
stok, og så findes de gerne i klumper. 
Et par Karl Johan svampe er det også 
blevet l. Det er en meget e ertrag-
tet spisesvamp med en mild og nød-
deag g smag, og navnet har den fået 
e er den svenske konge Karl XIV, der 
holdt meget af at spise svampen. Kan-
tareller af de gode slags har hun også 
stødt på, men heller ikke her mere 
end l en lille mundfuld. 
Selvfølgelig er det ikke uvæsentlig 
med et godt udby e, men mo onen, 
den friske lu  og færden i naturen 
tæller også. Et par gange har Kirsten 
ha  følgeskab af Anne Marie Kristen-
sen, og så går der også lidt konkurren-
ce i det. Hvem finder først en rig g 
god én? Ja, og der kan være lidt snak-
ken om, hvilken svamp man nu har 
fundet. 
Når Kirsten kommer hjem med da-
gens høst, går hun svampene igen-
nem en ekstra gang, og o e må hun 
kassere igen. Det er så forskelligt, 
hvad hun så gør ved dem. Somme -

der rister hun dem straks på en pan-
de, lsæ er hvidløg og fløde, smører 
et stykke brød og lægger svampene 
på. Andre gange lang dstørrer hun 
dem i ovnen. Når de så er tørre, knu-
ser hun dem og pu er pulveret i små 
bægre, så hun har en smagsvariant l 
sovsen. I fryseren er der kommet en 
del løsfrosne svampe. De tages op 
kort inden, de skal på panden eller i 
gryden. 
Så svampe er andet end de glas med 
champignon, vi køber i Dagli’Brugsen.  
Har du fået lyst l også at gøre udi 
svampejagt, vil Kirsten helt sikkert 
anbefale en guidet svampetur eller slå 
følgeskab med én, der er godt i gang. 
Rørha ene er godt at starte med, da 
der kun er få arter af dem, som man 
ikke kan spise. Med en god svampe-
bog i lommen og en kurv under ar-
men er du klar l svampejagten. Som 
ved alle former for jagt – man kender 
først udby et, når jagten er slut  

Lili Kristensen 
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Borris IF 

 
E erårssæsonen er e erhånden afslu et. Et e erår der med sportslige briller 
har været nogenlunde.  
E er sommerferien er vores lokale samarbejde med Faster Boldklub blevet 
udvidet l også at inkludere Hanning Boldklub. De e er selvfølgelig et ak v for 
samarbejdet. 
 
Borris Idrætsforening bruger som bekendt Conventus l betaling af kon ngent.  
Det fungerer godt for rig g mange af medlemmerne. Dog mangler der stadig 
nogle enkelte kon ngent-indbetalinger. Hvis der er nogle, der har problemer, 
så henvend jer l én fra bestyrelsen.   
Siden sidst har den årlige Sognedag været a oldt. Denne dag var BIF repræ-
senteret med kampe på stadion. Alt i alt blev det en god dag med god opbak-
ning, og det skal folk have stor tak for. 
Idrætsforeningen vil også rig g gerne beny e lejligheden l at takke Dalager 
Marked rig gt mange gange! De har igen i år valgt at gå idrætsforeningens vej i 
forbindelse med uddeling af overskud. Det betyder rig gt meget! 
 
Vi vil også gerne sige en stor tak l de engagerede trænere og hjælpere, der 
har hjulpet os i den første del af sæsonen. Vi forventer at starte op med stort 
set samme trænerstab l foråret med opstart i marts/april. Nærmere info føl-
ger.  
Det var alt for de e nummer – vi ses, når foråret melder sin ankomst. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  
v/Anders Buhl – 2293 2425 
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Hvor er vi i grunden heldige her i Borris! 
 

Jeg er netop kommet hjem 
e er endnu en tur i Dagli 
Brugsen… 
Der var sørme da lige en 
græskarkonkurrence! Jeg 
skulle selvfølgelig også afgi-
ve min stemme og var så 
heldig at møde 2 søde un-
ger og deres mor, dér ved 
stemmeboksen  
Det fik vi en rig g hyggelig 
samtale ud af og jeg gik 
glad derfra, med erkendel-
sen af at de e møde, med 

nogle søde mennesker jeg ikke dligere har mødt, IKKE havde fundet sted, hvis 
vi ikke havde Brugsen, et vig gt samlingspunkt for byen.  
 
Da jeg fly ede l byen for 3 år siden, oplevede jeg at Brugsens eksistens var 
med l at bringe mig hur gt ind i fællesskabet her. Det bliver jeg jævnligt min-
det om, hvad enten det er blomstersalg, sjove konkurrencer eller andet ltag, 
der kalder os l bymidten, for at få ekstra lbud, pølser og hyggeligt samvær, 
på tværs af både køn, alder og jernbaneoverskæringen ;-) 
Jeg véd godt at der er nogle ng vi kan købe billigere i andre bu kker, der har 
mulighed for storindkøbsfordele. Jeg ved også at der er nogle ng vores Brugs 
ikke har.  
MEN, den har en god lbudsavis hver uge, bredt og varieret udvalg af rig g 
mange ferske og frosne dagligvarer, friskt grønt, friske slagtervarer, legetøj og 
gaver, gavekurve og blomster, stort vinudvalg, friskt brød og kager og en rig g 
god kaffe to go (stor i størrelse og smag, l en lille pris), for ikke at forglemme 
blade, snold, salater, sandwich og hotdogs. Personligt synes jeg at fokus på at 
stoppe madspildet, ved at nedsæ e varerne når slutdato nærmer sig er en ge-
nial idé, der kommer alle l gode. Det er også al d spændende at tage et kig i 
”nedsatreolen”.  
Derudover er Brugsen jo med på medierne og vi kan få informa on og lbud på 
f.eks. sms eller Facebook. Så muligheder for en god handel er der nok af.  
 
Jeg føler mig så privilegeret når jeg lmed kan finde både brev/pakke forsen-
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delse og medicin-
udlevering, lige her 
i min egen lille by 
og ikke behøver 
køre e er det. Fø-
ler mig overbevist 
om at det også 
gælder for de æl-
dre jeg ser komme 
og gå/rulle i bu k-
ken med stor hyp-
pighed. 
 
Der er helt sikkert 
noget jeg har 
glemt at nævne, 
men den allervig gste ”vare” i bu kken, findes ikke på en hylde. Det er STEM-
NINGEN, den gode service, korpsånden, de store smil, nysgerrighed, hjælpsom-
hed og den store ”hi epåsomhed”.  
I udgør SÅ stor en del af det sociale liv i Borris, og jeg bliver lige varm indeni, 
hver gang I minder MIG om at jeg har en pakke l a entning, når jeg har glemt 
det. 
Allan, Heidi, medarbejdere, bestyrelse - ja hele baduljen!  
Jeg er fuld af beundring over alle de ltag I gør for at drive Dagli Brugsen i Bor-
ris som et ak vt, levende, dssvarende og vældig vig gt omdrejningspunkt for 
Borris og omegn.  
Fra hele mig l alle jer:  
Tak for jeres store indsats og et inderligt ønske om en rig g god julehandel!   
     Anni Bernhard 

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 

Lukket mellem jul og nytår 
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Som dligere træner for håndboldhold 
gennem flere år savner jeg stadig de man-
ge skønne mer, jeg havde sammen med 
andre trænere og børnene. Mange mer 
er brugt i hallen l træning, kampe, træ-
ningsstævner i weekender og andre socia-
le arrangementer. Selvom jeg kendte bør-
nene i forvejen, fik jeg gennem årene et 
særligt forhold l dem. 
 
De mange mer kunne man ikke pille ud 
af familiekalenderen, hvis man ikke fik 
opbakning hjemmefra, men de mange 

mer blev også påskønnet, når man mær-
kede, at der var stor opbakning fra børne-
nes forældre. 
Den opbakning blev vist, når de bød ind 
med at bage, hjælpe eller køre l arrange-
menter. Det var en selvfølge, at de ski e-
des l at køre ud l kampe. Ja, og selvom 
de ikke skulle køre, kom de o e ud i hal-
lerne for at følge børnene. Som trænere 
nød vi det, men børnene nød det mange-
foldigt, at der var et godt samarbejde 
mellem forældre og trænere, ligesom når 
en skoleklasse fungerer bedst. Jo flere vi 
er om et fælles projekt, des større succes 
bliver det o e.  
 
Se nu bare det årlige cykelsponsorløb i 
Rækker Mølle Håndbold, der blev a oldt 
i forbindelse med en træningsweekend 
22. – 23. september. Borris og Rækker 
Mølle har et klubsamarbejde omkring 
drenge- og pigespillerne på U 12 og U 14. 
Borris-spillerne var ligeså selvskrevne l 
at deltage som Rækker Mølle-spillerne, og 
på samme vis skulle spillerne også ud at 
samle personlige sponsorer l cyklede 
kilometer eller fast beløb. Hver en krone, 

som Borris-spillerne cyklede ind, ville give 
vig ge penge i klubkassen.  
 
Fra de 4 hold deltog 9 ud af 22 spillere fra 
Borris, og de kunne e er en regnfuld og 
stærkt blæsende me klappe sig selv på 
skuldrene og kvi ere med 11.660 kr. for 
arbejdet. Så tænker jeg bare….. Hvis nu 18 
ud af 22 spillere fra Borris havde været 
med – var der så kommet mere end 20 
t.kr. i klubkassen ????  
 
Selvom vejret viste sig fra en træls side, 
havde nogle forældre givet sig d l at 
komme og heppe. En opbakning, der be-
tyder meget for både børn, men også for 
de ledere, der bruger rig g mange mer 
på at give børnene en fantas sk oplevelse 
af at være en del af et fællesskab.  
Opbakning er også at lskynde sit barn l 
at deltage i cykelsponsorløb og ”jagten” 
på sponsorer. Kon ngentbetalingen er 
kun et mindre lskud l at drive en hånd-
boldklub, selvom både trænere og besty-
relsesmedlemmer arbejder gra s eller 
modtager en lille gave.  
 
Opbakning er også at være med på side-
linjen og ikke kun l kampe. Børnene er 
stolte, når de kan fortælle, at ”min mor 
har bagt, min far har lavet ska ejagt, min 
mor er hjælpetræner, min far har arran-
geret natløb, min mormor kommer og ser 
mig spille i dag”.  
Kære forældre – und jer selv at være med 
i fællesskabet omkring jeres børns fri ds-
interesser. Vis respekt for de mange -
mer, andre bruger l gavn for jeres børn, 
og giv en hånd med.  

Lili Kristensen 

KLUBÅND – FÆLLESSKAB – OPBAKNING 
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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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Dalager Marked 2018 
Siden det sidste indlæg i sognebladet har vi a oldt den årlige generalforsam-
ling, og vi kunne i år udbetale ca. 100.000 kr. e er vores investeringer på godt 
30.000 kr.  Hele overskuddet er uddelt l 11 forskellige foreninger m.m. Vi hå-
ber, at pengene vil blive brugt fornu igt, og at Dalager Marked bliver nævnt 
som giver de forskellige steder, så man kan se, hvad overskuddet går l. 

Angående bestyrelsen var Carsten Hansen og Jørn Vendelbo på valg, og begge 
modtog genvalg. Lars Kolster, Johnny Krøy samt Mar n Stubkær var ikke på 
valg. Som suppleanter blev Chris an Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg 
valgt. 

Begge vore revisorer Steen Stensgaard og Kenneth Hansen modtog genvalg. 

Så vi kører med samme bestyrelse l markedet 2019. 

Vi er så småt i gang med at planlægge næste års marked, men på nuværende 
dspunkt har vi ikke booket underholdning, dog vil Herning Tivoli Park være på 

pladsen igen!  

Det er vort håb, at vi har al underholdning l markedet på plads inden jul, men 
nok med nogle ændringer i forhold l de foregående år. 

Vi har tanker om at rokere lidt rund med teltet, hvor vi sælger pølser, kaffe 
m.m., så vi kan få et telt, der er lidt længere og så lave lidt hyggeområde uden-
for. 

Dalager Marked 2019 bliver den 24. – 26. maj, altså i uge 21, så husk at sæ e et 
kryds i kalenderen, både dem, der besøger markedet og ikke mindst alle vore 
medhjælpere, som vi håber vil hjælpe l igen i 2019. 

Husk: Dalager Marked er også på Facebook, så gå gerne ind og bliv medlem. 

Glædelig jul l alle her fra Dalager Marked 
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I de e års udgave af Hardsyssels Årbog er der et stykke lokalhistorie fra 
Sønder Felding – Borris-Faster området. Det handler om en fa g familie 
som Sdr. Felding-Assing Kommune forsøger at eksportere l Borris-
Faster Kommune. Sidstnævnte kommune opdager, at der er fusk med i 
spillet og kræver sagen undersøgt l bunds. 
 
 Årbogen kan købes i boghandlen, men ved at blive medlem af Hardsys-
sel Historisk Samfund får man bogen for medlemskon ngentet. Adres-
sen er:  h p://www.hardsyssel.org/om-os.html  Bogen er velegnet som 
gave l forældre, bedsteforældre og alle som er interesseret i hvordan 
livet var i Danmark før velfærdsstaten blev indført. 
 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Ove Enevoldsen 
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Nyt fra Gymnas k 😊 

 

Vi er kommet godt fra start på en ny sæson med en masse glade og ak ve gym-
naster, ca. 25 børn på hvert hold. Vi er også heldige igen i år, at vi har fået nog-
le rig g dyg ge gymnas kledere, som gør et stort stykke arbejde for, at vi kan 

lbyde gymnas k for børn i Borris.  

Lørdag d. 10. november skal de tre ældste hold på tur l DHE e erskole i 
Skjern, hvor der skal springes på livet løs Vi har lejet springhallen i 4 mer. 
Lindvig VVS sponsorerer frugt og juice l denne dag. TAK for det. 

Gymnas kopvisning i Borris bliver lørdag d. 2. marts 2019 kl. 14:00, hvor alle 
glæder sig l at vise, hvad de har lært. Vi får desuden også besøg af DHE e er-
skole fra Skjern.  
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M2:  Jørgen Meiner, Johannes Pedersen, Søren Christensen og Leo Jensen 

En lille klub med store resultater. 
Et par fremsendte billeder fra Borris Krocket Klub vakte interesse, og vi må e 
da høre nærmere om, hvad de betød. Et møde blev hur gt arrangeret med 
klubbens formand, Johannes Pedersen, som fortalte om klubben og vejen frem 

l, at de kunne stå med pokalerne i hånden.      
Borris Krocket Klub deltog nemlig ved Danmarksmesterskabet i Vildbjerg d. 15.-
16. september 2018 med 2 hold, M 2 og B 1. De 2 hold havde begge vundet de-
res puljer i de indledende kampe i løbet af sommeren. 
Ved Danmarksmesterskabet blev M 2 nr. 5 ud af 7 hold og B 1 blev nr. 2. Flot 
resultat af begge hold, som gør, at de l næste år rykker op i henholdsvis M1 og 
A2.  
Krocketsporten er opdelt i 10 landsdele, og Borris Krocket Klub spiller under DGI 
Vestjylland, som dækker et område fra Lyne i syd l Thyborøn i nord. Den er 
opdelt i 8 puljer med hver en M række (mesterrække) og en A, B, og C række.  
Man spiller 4 på et hold, 2 og 2 som makkere, og således har Borris ha  8 spille-
re + 2 suppleanter, der har spillet turnering i sommerens løb. 
Krocket er nok mest en sport, som dyrkes af seniorer, sådan er det i hvert fald i 
Borris Krocket Klub. ”Men vi vil da rig g gerne have yngre medlemmer også”, 
siger formanden. 
Klubben har 28 medlemmer, og de spiller hele året rundt, hver rsdag og tors-
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B1:  Frithjoff Aaes, Emma Aaes, Arne Thirup og Grethe Pedersen 

dag e ermiddag (vinter). Og det også selvom der ligger lidt sne. Om sommeren 
spiller man rsdag a en i stedet for e ermiddag for at lgodese de yngre, der 
eventuelt er på arbejdsmarkedet.  
Udover at spille i turnering deltager flere af klubbens medlemmer i stævner, 
der bliver arrangeret hen over sommeren fra maj l november samt et jule-
stævne. Mere end 20 stævner bliver det l med 80 – 100 deltagere hver gang. 
Medlemmer fra Borris har deltaget i stævner på Sjælland, ja endda på Born-
holm har de været l stævne. Det bliver så kombineret med lidt ferie. Borris 
har også været vært ved disse stævner, det går lidt på ski  blandt klubberne.  
Et meget e ertragtet stævne er et 4 dages stævne i Kunnerup, som ligger om-
kring Holstebro. Flere fra Borris deltager og det gerne med overnatning i cam-
pingvogne eller lignende, og hvor hygge og det sociale samvær er i højsædet.   
For hygge skal der være plads l. Der er al d kaffe med, når der spilles, og hver 
sommer bliver der a oldt en sommerfest, hvor der grilles. Her er ægtefæller, 
som ikke spiller, også velkommen.  
Har denne lille omtale af Borris Krocket Klub givet lyst l at prøve spillet, er 
man al d velkommen l at møde op på klubbens bane bag Borris El/
Vestjyllands Andel, på en af spilledagene - klubben er al d åben for nye med-
lemmer.  

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

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

 

 

 

”En hånd kan blive l fem hænder” 

Borris Skoles Venner 
En stø eforening for ”Vores Børn” 

 

”Borris Skoles Venner giver eleverne, børn, personalet, skolen og området omkring 
skolen noget ekstra, der gør hverdagen sjovere” 
 
Vi har l formål at skaffe midler l finansiering af elevak viteter for Borris Helheden, 
som omfa er Dagplejen, Børnehaven, SFO og Skolen. Det er midler, som falder uden 
for skolens økonomiske formåen.  

Dit bidrag l Borris Skoles Venner: 
Foreningen er upoli sk, og enhver, der må e ønske det, kan optages som medlem.  

Et medlemsbidrag koster 100,-kr årligt 
Ved medlemsbidrag har man udover stø en også stemmeret på den årlige generalfor-
samling.  
Forældre med børn i Borris Skole er automa sk medlem og har stemmeret (en stemme 
pr. forældre) 
Alle bidrag er velkomne, små som store. Stø en l foreningen kan også være i form af 
naturalier eller anden prak sk stø e.  
 
Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale 
og elever. 

Foreningens reg.- og konto-nr.: 7625 - 2341284 
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1000 Tak 
Fordi så mange var med  
til at fejre vore jubilæer 

 
Motorgården - Svend - 40 år 

Lindvig VVS - Bent - 25 år 

Lindvig VVS - Henning – 15/10 år 

Lindvig VVS - Søren - 15 år  
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AKTIVITETSKALENDER FOR 
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 

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

I dagligdagen bages der småkager og a oldes madklub på bestemte da-
ge. Der er formiddagshygge, gymnas k, spil, lørdagshygge, gå- og cykel-
ture og sang.  

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

 
DECEMBER: 

 
05. kl. 10.00 Musik. 

06. kl. 19.00 Banko v/Vennekredsen. 

09. kl. 14.00 Juletræ.  

10. kl. 14.15 Kaffe hos Birgit. 

12. kl. 10.00 Musik og sang. 

19. kl. 10.00 Musik. 

20. kl. 14.30 Gudstjeneste i kirken.  

24. kl. 17.30 Julea en. Se invita on.   

31. kl. 17.30 Nytårsa en spisning. 

 
JANUAR: 

 
02. kl. 10.00 Musik og sang.  

09. kl. 10.00 Musik og sang. 
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16. kl. 10.00 Musik og sang.   

23. kl. 10.00 Musik og sang. 

30. kl. 10.00 Musik og sang. 

31. kl. 14.30 Gudstjeneste.  

 

FEBRUAR: 

 

05. kl. 14.30 Generalforsamling i Vennekredsen. 

06. kl. 10.00 Musik og sang. 

13. kl. 10.00 Musik og sang.  

20. kl. 10.00 Musik og sang. 

27.  kl. 10.00 Musik og sang. 

28. kl. 14.30 Gudstjeneste. 

 
Fødselsdagskalender: 

 
9.1. Sonja E. Petersen    74 år 

17.1. Henning Hedegaard Eriksen  83 år 

20.1. Chris an Schmidt   75 år 

4.2. Metha Mortensen   85 år 

20.2. Egon Navnto  Enevoldsen  82 år 

 
 

Velkommen l:  

Clara Kathrine Andreassen   Lejlighed 2  
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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 ermid-
dag. 

Henvendelse l Enhedsleder Carsten Vixø Kristensen tlf. nr. 9974 2244. 

 
Invita on: 

Selvhjulpne ensomme ældre i lokalsamfundet (Borris) har mulighed for 
at fejre jule- & nytårsa en på Åstedparken. 

Man er VELKOMMEN l at komme kl. 17.30, og maden + drikkevarer vil 
koste 150 kr. pr. a en. 

Husk lmelding senest 4. december 2018.  

ALLE som kommer på eller har lknytning l Åstedparken ønskes her-
med en rig g glædelig og velsignet julehøj d samt et godt og fredfyldt 
nytår. 

Fra alle på Åstedparken. 

Carsten Vixø Kristensen Enhedsleder. 
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

2. december 
1. søndag i 

advent 

10.30 
Kirkekaffe 

16.00 
Juletræstænding Ma  21,1-9 

9. december 
2. søndag i 

advent 
Ingen 9.00 

Mar n Jensen Luk 21,25-36 

16. december 
3. søndag i 

advent 
19.00 

10.30 
Kirkekaffe, børne-
ak viteter, sam-

kørsel og  
lægmandslæsning 

Ma  11,2-10 

23. december 
4. søndag i 

advent 

10.30 
Ebbe Sunesen 

9.00 
Ebbe Sunesen Joh 1,19-28 

24. december 
Julea en 14.00 10.30 og 15.30 Luk 2,1-14 

25. december 
Juledag 10.00 Ingen Luk 2,1-14 

26. december 
Anden juledag Ingen 10.30 

Samkørsel Ma  23,34-39 

30. december 
Julesøndag 

9.00 
Mar n Jensen Ingen Luk 2,25-40 

31. december 
Nytårsa en 14.00 Ingen   

6. januar 
Helligtrekon-
gers søndag 

10.30 
Kirkekaffe 9.00 Ma  2,1-12 

Lovsangsgudstjeneste 
Søndag den 24. februar kl. 19 

Rytmisk musik, prædiken, lystænding, s lhed og e ertanke 
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

20. januar 
2. søndag e er 

hellig tre konger 

17.00 
Spaghe  

gudstjeneste 

10.30 
Samkørsel, læg-
mandslæsning, 
kirkekaffe og  

børneak viteter 

Joh 2,1-11 

27. januar 
3. søndag e er 

hellig tre konger 

9.00 
Torill Kristensen Ingen Ma  8,1-13 

3. februar 
4. søndag e er 

hellig tre konger 

10.30 
Kirkekaffe 

9.00 
  Ma  8,23-27 

10. februar 
Sidste søndag 
e er hellig tre 

konger 

9.00 

10.30 
Samkørsel,  

kirkekaffe og  
børneak viteter 

Ma  17,1-9 

17. februar 
Septuagesima Ingen 9.00 

Torill Kristensen Ma  20,1-16 

24. februar 
Seksagesima 

19.00 
Lovsangsgudstjene-

ste 

10.30 
Samkørsel, læg-

mandslæsning og 
børneak viteter 

Mark 4,1-20 

3. marts 
Fastelavn 

10.30 
Hallen 

14.00 
Ak vitetshuset Ma  3,13-17 

Dato Borris kirke Faster kirke Evangelietekst 

13. januar 
1. søndag e er 

hellig tre konger 
Ingen 9.00 

Mar n Jensen Luk 2,41-52 
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Kirkesiderne 

Vinternat 
I albummet Øst for Vesterled har Kim Larsen en 
sang som hedder Vinternat. Her beskrives, 
hvordan han går ud l en brombærbusk en 
vinternat, hvor busken er gået i hi—forstenet 
som en levende død. Busken er et billede på 
kærlighed. Han søger en anden men finder heller 
ikke lykken der—hun fik en anden kær. En 

sommernat går han a er l brombærbusken og finder den i fineste flor.  

Som en har udtrykt det, så er det en bi ersød sang 
om, at kærligheden kommer og går, og alligevel 
al d vil være der.  

Men der er også et andet lag. Det var 
kendetegnende for vores na onalskjald, at han o e 
fle ede bibelen ind i sine tekster. I omkvædet lyder 
det, at de første skal blive de sidste og de sidste de 
første. Slet skjult henvisning l lignelsen om arbejderne i vingården (Ma  20,1-
16). Her fik arbejderne den samme løn uanset om de havde arbejdet hele dagen 
eller kun en me. Pointen er, at det ikke er afgørende, hvornår vi blev kristne, 
men at vi er det.  

I omkvædet lyder det også, at det vi har fået skal vi miste og hvad vi mistede 
skal vi få. Igen en slet skjult henvisning l Jesus, der siger: Den, der har reddet sit 
liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det 
(Ma  10,39). Jesu tale handler om, at vi skal give a ald på vore liv for at få det 

liv, som han vil give os.  

Hvad er det for en kærlighed Kim 
Larsen synger om? Det er en 
kærlighed som han først oplevede 
og som han ad omveje vender 

lbage l. Mon ikke 
brombærbusken er et billede på 
Kristus selv? Den kærlighed som 
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Kirkesiderne 

vi fik lov at smage som små, da vi blev båret l dåben og som vi måske forvilder 
os bort fra, når vi søger at slukke vort begær hos vores hjertenskær.  

Brombærbusken der med sine torne minder om Kris  tornekrone og sine bær 
der næsten brister ved den blo e berøring, minder os om Kris  blod der flød 
for vor skyld.  

Hvad er da Kim Larsens pointe? Mon ikke det er, at vor dybe tørst og længsel 
e er kærlighed kun bliver s llet et sted? At den kærlighed som al d vil være 
der kun findes hos Jesus. Her er det vi må opgive vor egen søgen og længsel.  
Her må vi opleve, at han giver liv.  

Det afgørende er, at vi, med Kim Larsens billede, finder ( lbage) l 
brombærbusken— l Kristus. Her er spørgsmålet ikke, om vi er blandt de første 
eller de sidste, men at vi gør det. Og at vi dér er villige l at opgive vore egne liv 
for at opleve at Jesus har givet sit liv for os.  

 

Interna onal julegudstjeneste 
 

Over 10% af indbyggerne i Borris-Faster har 
anden baggrund end dansk. Selvom man 
kommer fra udlandet, kan man ikke undgå at 
mærke julen, når man opholder sig i 
Danmark. Derfor vil vi igen i år fejre 
julegudstjeneste på engelsk. Den 
interna onale gudstjeneste er fredag den 7. 
december kl. 18 i Faster kirke. 
Gudstjenestens salmer, liturgi og prædiken er på engelsk, mens juleevangeliet 
vil blive læst på forskellige sprog.  

E er gudstjenesten vil der være gløgg, æbleskiver og julebag i kirkehuset, samt 
julesange på forskellige sprog. Gudstjenesten er både for herboende 
udlændinge men også for danskere. Håbet og ønsket er, at vi her kan mødes på 
tværs og fejre julen, lære hinanden og hinandens juletradi oner bedre at 
kende.  
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Til liv her på jord 
Tradi onen tro så er der en ny nadversalme for det næste kirkeår. Det er de 
sidste to vers af Lisbeth Smedegaards salme Du fødtes på jord. Salmen er 
bygget op, så første del handler om Jesu liv, mens den anden del spejler de e 
ind i gudstjenestens nu. 
Til liv her på jord er en meget 
fin beskrivelse af nadveren. 
Brødet og vinen er som en 
madpakke, der skal hjælpe os 

l at leve her på jord. Når vi er 
træ e og knæler, da kan vi få 
styrke og næring.  Der kan vi 
opleve, som vi gør det ved 
velsignelsen e er nadveren, at 
Gud lø er sit ansigt mod og 
giver os sin fred.  
Styrket og oplø et af 
nadverens mål d og Guds 
velsignelse slu er salmen med 
bønnen om, at vi må få mod l 
at leve vort menneskeliv. Ikke 
på må og få, men netop sådan, at vi ligesom blomsten, der folder sig ud, må 
folde os ud i en lovsang l Gud. I en tak for hvad vi har modtaget og en glæde 
over, at han sendte Ordet—Jesus— l vor jord.  
 

Høstoffer 
 

I forbindelse med årets høstoffer indkom der 7300 kroner, hvoraf 6600 var l 
øremærkede formål. De 700 kroner, som ikke var øremærket går l 
Folkekirkens Nødhjælp. Tak for en god gave. 

Til liv her på jord 
er brødet og vinen på alterets bord. 
Dér kommer vi træ e, dér knæler vi ned; 
du lø er dit ansigt og lyser Guds fred. 
I dig får vi ord 

l bønnen fra jord. 

Så beder vi: Giv 
os mod l at leve et menneskeliv, 
at vokse i kærlighed, folde os ud, 

l alt bliver ét i en lovsang l Gud, 
som sendte sit Ord 
i dig her l jord. 

Lisbeth Smedegaard Andersen 
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Kirkesiderne 

 
Koncert med ELM-kor og Messingkvintet 

Borris Kirke  

 

Mandag d. 10. december 2018 kl. 19.30   
Der bliver lejlighed l at synge med på julens sange. 

Koret er lkny et Evangelisk Luthersk Mission i Skjern. Det tæller 18 
medlemmer fra egnen og er opre et for 50 år siden. 

Koncerten vil indeholde såvel tradi onelle som nyere julesange med 
klaverakkompagnement, lige som der vil være fællesnumre med 
messingkvinte en. 

Spaghe gudstjeneste 
Søndag den 20. januar kl. 17 

Børnevenlig gudstjeneste og fællesspisning  



50 

Rig ge venner! 

 
Hvad er dét, der er cirka 3 meter langt,  
iført X antal gule refleksveste og dobbelt så mange smil? 
Måske har du set dem?  
Det er nemlig Vennekredsen på plejehjemmet Åstedparken, der med en række 
af hjemmets beboere i kørestole, er på mandagens gåtur rundt i Borris by og 
opland. 
Der går rygter om at de endda har hygget sig på torvet med en is! 
 
Undertegnede er denne solrige mandag med på turen og har fået den ære at 
være stolefører for en herre, der absolut ikke har mistet sin humoris ske sans 
og er ved godt mod, trods mine køreevner der vist skal trænes yderligere, hvis 
jeg skal opgraderes l elite-skubber. . 
Det er svært at sige hvem der hygger sig mest under turen. Jeg oplever at såvel 
skubbere som beboere har noget at fortælle, e erhånden som vi kommer 
rundt. Det er tydeligt at beboerne er i trygge hænder og gerne vil med på disse 
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ture, hvor der snakkes, drilles kærligt og vises stor omsorg og respekt. 
Turene planlægges e er det antal beboere der ønsker at komme med, de 
skubbere der er mødt og e er dagens vind og vejr. Der slu es ALTID af med 
kaffe og brød i den hyggelige spisestue på hjemmet. 
 
Var det ikke noget for dig? 
Jeg fandt ud af at der er endnu flere beboere der gerne vil med ud på turen og 
der kan også skaffes flere kørestole, men der mangler liiiige nogle flere 
”skubbere”. 
 
Du behøver kun investere 1 – 1 ½ me, fra mandag kl. 14, for at gøre en for-
skel i et andet menneskes liv. Det er ikke hårdt men absolut berigende. Jeg kan 
ærligt sige at jeg følte mig godt modtaget, havde en hyggelig stund, fik slukket 
kaffetørsten og gik derfra glad og godt lpas. 
Der er ingen mødepligt så skulle du være forhindret en dag er det også i orden. 
Du må rig g gerne kontakte formand Tage Hansen, på telefon 24 67 65 59 for 
mere informa on om Vennekredsen. 
 

Anni Bernhard 
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Jeg har været i kontakt med Borris 
Lokalarkiv, der fluks kunne meddele:  
I Borris Sogneblad fra den 1. juni 
1993 findes der på side 27 følgende: 
 
Åstedparkens Vennekreds.  
Lørdag den 24.2.1990 startede en del 
af byens borgere, Åstedparkens bebo-
ere og pårørende, samt personalet på 
plejehjemmet "Åstedparkens Venne-
kreds" med det formål, at være med 

l at ak vere og fremme det hjemlige 
miljø på hjemmet, ved i samarbejde 
med hjemmets beboere og personale 
at arrangere underholdning og andet 
af interesse for beboerne på pleje-
hjemmet. 
 
Hvad er defini onen på en ven? 
En person som man kender godt og 
har et gensidigt llidsfuldt forhold l. 
 
Hvad er defini onen på en kreds? 
En kreds omslu er noget og ender 
aldrig. 
Se dét passer meget godt på den flok 
jeg i dag mødte på Åstedparken  
 
Hver gang Borris Sogneblad udkom-
mer, kan vi se at der på Hjemmet er 
et pænt og varieret program året 
rundt. Hvad indeholder det så? 
Jeg kunne skrive side op og side ned 
om de mange ltag, disse engagerede 
mennesker gør, for at skabe en for-
skel for beboerne. Jeg kommer l at 
springe over nogle, men vil gerne 

fremhæve bredden i arbejdet og det 
store personlige nærvær. 
Som dligere nævnt står Åstedpar-
kens Vennekreds bag mandagens gå/
køreture, men den flok entusias ske 
mennesker jeg møder står bag langt 
flere ltag. Hver gang l stor glæde 
og varia on i hverdagen for beboere 
og Venner. 
 
Vennekredsen har indkøbt et smukt 
akvarie fuld af fisk. Det står ved dag-
ligstuen, l stor glæde for de ca. 20 
beboere. Det er der så én af venner-
ne der vedligeholder med fisk, foder 
og rengøring. 
Andre trofaste venner, glæder beboe-
re og personale med fællessang og 
musik, gåture og besøg i det daglige 
eller andre håndsrækninger, hvilket 
jeg fornemmer er værdsat hjælp. 
Andre igen, møder op for at skrælle 
kartofler, bage eller lave konfekt sam-
men med beboerne i hverdagen og 
ved høj der. Så er der jo også lige én 
der kommer og laver buke er l be-
boerne og stuerne, og sådan kunne 
jeg blive ved. 
 
En anden stor glæde i hverdagen, er 
ture ud i det blå i minibussen. Det har 

dligere været en tur l Kvie Sø for at 
få kaffe og pandekager ved søbred-
den. Besøg på Erhvervsskolen Vestjyl-
land på Vestergade, hvor det har væ-
ret en stor fornøjelse at møde elever-
ne og få en rundvisning i staldene. 

Vennekredsen på Åstedparken 
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Senest har det været en lyngtur over 
Dejbjerg Hede med e erfølgende 
kaffe ved De Sorte Bakker i Ringkø-
bing. 
 
I skrivende stund er det lige op over 
med en ak vitetsdag med kørestols-
ringridning, ringspil og andre dyster, 
hvore er der slu es af med en grill-
a en.  
Der har også været spisning på Bund-
gårds Hotel, Banko og meget mere.  

Personligt blev jeg rørt over at høre at 
samtlige beboere får en fødselsdags-
gave samt en blomst l jul. At der 
pyntes op l alle høj der, må bestemt 
være med l at give en god og hjemlig 
følelse. Som det hører sig l på lan-
det, er også høs esten en tradi on på 
Hjemmet, hvilket jeg tror bringer 
mange gode minder frem hos alle, 
både beboere, pårørende, personale 
og venner af huset.  
Det gør mig glad at se at de også fin-
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der overskud l at lægge billeder op 
på Facebook i gruppen Åstedparken, 
så pårørende kan følge sine kære på 
trods af evt. stor geografisk afstand.  
 
På selve hjemmet kører der en varie-
rende billedserie på tv-skærm i stuen, 
så beboerne og andre kan se og tale 
om hvilke oplevelser der har været og 
er. Hér kan man også se ugens menu, 
ak viteter og fødselsdage. Er sikker 
på det giver grobund for mange hyg-
gelige samtaler. 
Vennekredsen har ved målre et ind-
sats oparbejdet et budget der giver 
gode muligheder for at give disse op-
levelser for beboere, pårørende og 
venner af huset.  
Minibussen er et godt eksempel på 
hvilken stor betydning det har, da den 
gamle bus er slidt op og det med Ven-
nekredsens midler har været muligt 
at indkøbe en anden og stå for den 

daglige dri  af den. 
Det er et utroligt stort 
ak v og giver en be-
vægelsesfrihed i hver-
dagen, som det er 
svært at beskrive. 
 
I Borris er der en god 
lang tradi on for sam-
vær over flere genera-

oner, l stor glæde 
for alle parter. Det er 
også en realitet på 
Åstedparken. Både 
dagpleje og børneha-

ve har jævnligt kontakt 
med beboere og vennekreds, enten 
ved besøg i Børnehaven eller hyggeli-

Touch skærm l oplysninger 
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ge stunder på Hjemmet. 
 
De pårørende nyder også at deltage i 
de forskellige sammenhænge og 
sæ er stor pris på det store arbejde 
der gøres, for deres kære i hverda-
gen. 
Under en behagelig samtale med Kir-
sten og Carsten, der begge er ansat 
på Åstedparken, fik jeg bekræ et 
hvor meget Vennekredsen betyder. 
De understreger at kredsen gør en 
stor forskel for beboerne og fremhæ-
ver gerne de hyppige besøg og ak vi-
teterne, men også de gavmilde og 
meget relevant gaveindkøb, såsom 
bussen og dens dri , varme køreslag 

l brugerne under gåture i vinterhalv-
året samt træet med de li lige fugle-
fløjt i forstuen. De hjælpende hænder 
og indkøbene gør det muligt at give 
beboerne nogle muligheder, der el-
lers ikke var inden for rækkevidde.  
Som Kirsten siger: Vennekredsen, 
dem kan vi slet ikke undvære! 
 
Personalet inviterer gerne indenfor i 
huset, på beboernes præmisser, og 
understreger at alle er meget velkom-
ne l at aflægge et besøg. Sidste del 
af formiddagen og sidst del af e er-
middagen vil være rig g gode ds-
punkter for beboerne.  
 
Ønsker du at være medlem af for-
eningen, der nu snart har eksisteret i 
30 år, kan du deltage i det omfang du 
har lyst og overskud l. Som tak får 
du mulighed for at give og modtage 

gode oplevelser samt at deltage i en 
årlig fest for Vennekredsen.  
Jeg skulle hilse og sige at de hygger 
sig meget og gerne indlemmer flere i 
flokken. 
 
DU kan bakke op ved at melde dig i 
Vennekredsen, komme som pårøren-
de eller som gæst, l bankospil eller 
andre arrangementer eller i hverda-
gen. Det vil skabe liv og glæde hos 
beboerne på Åstedparken. Jeg er sik-
ker på de glæder sig l at møde DIG. 
Med den største respekt, 

Anni Bernhard 
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Jeg vil fortælle lidt om mit liv her 10 
år e er min konfirma on.  

E er at være blevet færdig med 7. 
klasse på Borris skole fly ede jeg over 

l Kirkeskolen i Skjern, hvor jeg fort-
sa e igennem 8. og 9. klasse. De e 
var også dspunktet, hvor jeg starte-
de med et fri dsjob. Mit første var 
hos HS Group i Skjern, hvor jeg arbej-
dede som fejedreng. I 9. klasse blev 
jeg kærester med Connie Bendtsen 
fra Bølling. I 8. gik vi i samme klasse, 
men det var først i 9. klasse, at jeg fik 

fejet benene væk under hende. 

E er 9 klasse følte jeg mig klar l at 
læse videre. Connie valgte at tage på 
VGT i Tarm, mens jeg valgte at tage 
på HTX i Skjern. Det var stort at prø-
ve. Især fordi det var en anden vej, 
end hvad mine to ældre brødre havde 
prøvet. Derudover huskede jeg på, 
hvad min far havde sagt l mig: 
’’Jesper, find et arbejde hvor du skal 
bruge dit hoved, for hvis du skal bruge 
dine hænder, kommer du l at sulte.’’ 
Jeg gennemgik tre år på studielinjen 
”Kommunika on og IT”, hvilket var 
utrolig spændende, og som jeg siden 
har fået meget mere ud af, end jeg 
forventede. Jeg bestod HTX, hvilket 
var en kæmpe dag og et stort skridt 
for mig. Derudover havde jeg sidelø-
bet med min gymnasiale uddannelse 
fået nyt fri dsjob som ungarbejder i 
slagterafdelingen i SuperBrugsen 
Skjern.  

Jeg stod nu færdig med gymnasiet, i 
en alder af 18 år, og skulle l at finde 
ud af, hvilken vej jeg ville gå her i li-
vet. De e var dog stadig noget uklart 
for mig, men heldigvis vidste Connie 
præcis, hvilken vej hun ville. Hun skul-
le være sygeplejerske og ønskede at 

10 år e er 
 

af Jesper Korsholm Madsen, 
søn af Margit Madsen og Svend Korsholm Madsen. 
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fly e l Aalborg, hvor hendes bror 
boede. Jeg trængte måske også l lidt 
lu forandring, så de e var det nye 
mål: at fly e l Aalborg.  

I sommerferien e er HTX tog jeg et 
feriejob for at tjene lidt ekstra. De e 
blev på Velux i Gåsdal. Her sparede 
jeg nogle gode penge op l både ind-
skud og inventar l den nye lejlighed. 
En dag fik vi lbudt en studiebolig, 
som vi ikke kunne sige nej l. Dog var 
der stadig 6 måneder, l Connie skul-
le starte på sin uddannelse, så en af 
os blev nødt l at studere ”et eller 
andet” i 6 måneder, for at vi kunne få 
lov l at leje boligen. Da Connie havde 
fået lbudt en fuld dss lling på Arla i 
Troldhede i de 6 måneder, beslu ede 
vi os for, at det var mig, der skulle 
studere. Så jeg søgte ind i Aalborg på 
et 6 måneders kursus, HHGSB, hvilket 
var en HHX-uddannelse, hvor jeg kun 
skulle koncentrere mig om ’’hoved’’ 
fagene, da jeg havde ha  det øvrige 
på HTX allerede. Jeg blev optaget på 
kurset og fly ede alene op l Aalborg, 
mens Connie blev hjemme for at ar-
bejde. Det var meget nyt at gå fra at 
bo i Borris l at få en lejlighed i Aal-
borg midtby. E er de 6 måneder be-
stod jeg mit kursus, hvilket betød, at 
jeg nu kunne søge den elev s lling, 
jeg havde kigget på: Salgsassistent-
elev i Kvickly Nørresundby. De e var 
en s lling jeg havde set, der gav mig 

mulighed for at prøve at arbejde i to 
år, sam dig med at det var en uddan-
nelse, der kunne hjælpe mig senere i 
livet.  
Connie var nu endelig fly et op l 
mig, og det føltes så naturligt, at vi nu 
endelig boede sammen.  
 
Jeg fik elevs llingen og startede min 
to års læreperiode i Kvickly. De e var 
ikke helt uvant for mig, da jeg allere-
de havde arbejdet i bu k hjemme i 
Skjern. Men dog kom de e l at for-
me min frem d noget. Jeg kunne hur-

gt mærke, at de e var noget for 
mig, og gennem de to år fik jeg man-
ge gode kollegaer, og ikke mindst 
venner, som jeg stadig sæ er meget 
pris på. Derudover var det sjovt at 
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arbejde i et af Danmarks største 
Kvickly varehuse. Jeg lærte en masse, 
og da jeg blev udlært e er to år, stod 
jeg med et lbud om at fortsæ e der-
ude som udlært salgsassistent. De e 
takkede jeg ja l.  
 
E er blot 6 måneder i s llingen blev 
jeg lbudt at blive leder i min egen 
afdeling. Det skete hur gt, og jeg føl-
te mig stadig meget ung, men jeg var 
selvfølgelig klar l den nye udfor-
dring. Her fortsa e jeg i ca. 1,5 år og 
fik en masse ledererfaring på min vej.  
 
Sidste år blev jeg lbudt en s lling 
som tredjemand i SuperBrugsen 
Svenstrup. Det var et lbud, jeg ikke 
kunne afslå, da det gav mig mulighed 
for næste skridt i min karriere. Sam-
me år blev Connie færdiguddannet 
sygeplejerske. Vi har al d ha  et øn-
ske om at fly e lbage l Vestjylland, 
når Connie blev færdig, da vi har plan-
lagt at overtage ”mine svigerforæl-
dres” gård på et dspunkt. Dog be-
slu ede vi os for, at jeg skulle blive i 

Aalborg, da jeg nu var i gang med min 
karriere, og ønskede at fortsæ e mi-
nimum et år. Connie fly ede hjem og 
arbejder nu som sygeplejerske på 
Bakkely Plejehjem i Videbæk. 
Jeg arbejder stadig som uddelerassi-
stent i SuperBrugsen Svenstrup. 
Grundet den lange distance fra Aal-
borg l Skjern går der meget d med 
at pendle frem og lbage, så jeg kan 
se Connie. Derfor har jeg taget et 
valg: at jeg vil l at finde en s lling 
hjemme i det vestjyske igen. Jeg kan 
mærke, at det er på de at vende 
snuden hjemad. Både i forhold l min 
kæreste, men også i forhold l at væ-
re tæ ere på min familie igen.  
Så de e er mit nye mål for 2019. Jeg 
glæder mig l at fly e lbage og finde 
et dejligt hjem med Connie, og slå 
rødder i den vestjyske jord igen. 

Jesper Korsholm Madsen  
Uddeler-Assistent SuperBrugsen 
Svenstrup  
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Update fra byrådet  
 
Denne gang vil jeg skrive lidt om affald- og genbrugsområdet samt lidt om, 
hvordan kommunens økonomi ser ud - et par år ud i frem den. 
 
I 2020 får alle husstande i kommunen en ny skraldespand - spændende ikke?? 
Spanden er delt i to rum, hvor det ene er l restaffald (alt det som du plejer at 
fylde i), og det andet rum er l madaffald, hvor der vil medfølge let nedbrydeli-
ge plastposer. Planen er, at madaffaldet skal køres igennem en maskine, der 
sorterer plas c fra og laver resten l en pulp (grød), som kan sælges l biogas-
anlæg.  
 
Mange kommuner har forsøgt denne udsortering dligere, men desværre har 
de ikke været klar l at modtage og afsæ e biofrak onen, og derfor i værste 
fald, blandede ngene sammen igen og sendte det l forbrænding - det gav 
stor ballade. Men der er også gode erfaringer - f.eks. har Billund Kommune ind-
samlet bioaffald i næsten 20 år, og de har en renhed på 98%, så det er flot. Vi 
skal her i kommunen afsæ e det l AFLD, som skal stå for håndtering og afsæt-
ning af madaffaldet. 
 
Et eller to år senere vil de større byer få endnu en spand ved husstanden, som 
også er delt i to, hvor det ene rum er l pap og papir, og det andet er l metal 
og glas. Grunden l, at det kun bliver de større byer, er, at det er dyrt at købe 
nye spande l alle husstande, det er billigere at indsamle i byer kontra landdi-
strikter, og at vi har investeret i molokker i mange byer i landdistrikter, som 
fungerer rig gt godt.  
 
Det koster at indsamle affald i flere spande, så mit forslag har været, at vi lukker 
genbrugspladsen i Skjern, så vi ikke skal l at sæ e taksterne for meget op. Den 
nye genbrugsplads i Tarm fungerer rig gt godt, og ved at vi får ekstra indsam-
ling ved husstanden i Tarm og Skjern, vil mængderne l genbrugspladsen falde, 
og derfor kan vi godt nøjes med en genbrugsplads, mener jeg. Nu graver vi lidt 
dybere i tallene og tager den endelige beslutning om lukningen af Skjern gen-
brugsplads i løbet af et par måneder - men vi lukker den ikke, før spand num-
mer to er klar! 
 
Kommunens økonomi er al d spændende og udfordrende - især når vi ser et 
par år frem, begynder tallene at se bekymrende ud. Vi har brug for flere penge 

l at vedligeholde veje og bygninger, og bygge nye børnehaver, skoler og pleje-
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Fredag a en  
hjem. Lige nu bruger vi 70-80 mill på anlæg, og det er for lidt, hvis vi vil have 
veje uden huller og skoler med tæ e tage. Vi regner med, at et anlægsbudget 
på 120-150 mill vil kunne holde vores veje og bygninger i orden. Men hvor skal 
vi finde pengene? 
 
Kommunens samlede budget er på godt 3,5 mia kr, hvor 1 mia går l børn og 
unge, 1 mia går l ældrepleje, og 0,8 mia l sociale ydelser. Jeg håber ikke, by-
rådet begynder at tale om lukning af skoler og plejehjem igen, for det går ud 
over os i de mindre byer. Det som jeg arbejder mest på, er at få kommunen l 
at “køre længere på literen,” for jeg finder hele den ng, som jeg mener, vi 
skal op mere - men det er en svær opgave, og det tager d, meget d - men 
jeg fornemmer, at det nye byråd er klar l at kikke på andre ng end at skære 
på kerneopgaverne. Hvis I oplever ng, som kan gøres mere smart, så vil jeg 
gerne høre om det, så jeg har noget konkret at argumentere med. 
 

De e blev ordene for denne gang. 
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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MÅLET BLEV SAT – MÅLET BLEV NÅET 
Maratonløbets historie har sine rødder i en græsk fortælling fra Slaget ved Ma-
rathon, som fandt sted i 490 f. Kr. Ifølge legenden løb den tapre kurer Pheidip-
pides barfodet fra byen Marathon og hele vejen l Athen, en distance på cirka 
40 kilometer for at aflægge rapport om den athenske hærs sejr over perserne. 

I dag er maratonløb et langt landevejsløb på helt nøjag g 42,195 km. Løbet er 
også på OL-programmet, men der arrangeres mange løb på denne distance i 
større byer i ind- og udland hvert år. Deltagerne kan være fra hele verden og på 
alle niveauer.  

For en nybegynder i løbesporten kan den distance være næsten uopnåelig, når 
man ved første løbetræning knap kan løbe 1 km., inden åndedræ et er meget 
besværet. 

Vores lokale brugsuddeler, Allan, mødte op l træning ved Borris Løbeklubs 
opstart i 2015. I bagagen havde han løbetræningen i forbindelse med a jening 
af værnepligten, men han havde også løbet en del e er arbejds ds ophør. Lige 
ind l den dag, han købte en bil ….. Så var det pjat lagt på hylden. Siden 2000 

havde han så ikke ha  løbesko 
på. 

Så Allan startede fra scratch, og 
målet var helt sikkert, at han 
gerne ville i form igen. Mo va -
onen l det var også helt sik-
kert, at det var nemmere, når 
man løb sammen med nogen. 
At være med i løbeklubben 
medførte også, at hans trænere 
kunne være med l at lægge et 
træningsprogram, der passede 

l hans niveau, for der skulle jo 
ske en lvænning af kroppen på 
såvel kondi on som ledbånd, 
sener og knogler. Det faktum 
kogt sammen med en stor por-

on viljestyrke har så bragt ham 
frem l forskellige delmål for 
ind l nu at have nået at gen-
nemføre én maratondistance. 
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 Undervejs er flere delmål nået. Hans første løb var Nordealøbet i Herning, hvor 
han gennemførte et 5 km løb. Det gik jo egentlig fint, så 10 km kunne vel også 
klares. Ja og så blev halvmaraton lføjet cv’et for 3 år siden, og sidste år blev 
Lillebælt Halvmarathon gennemført på under 2 mer. 

I år har de længere distancer været Skjern Å Running Challenge og Vestjysk 
Halvmarathon med halvmaraton, ja og Gendarmløbet i Broager med 29 km po-
wertrail, hvor man løber på forskellige underlag som sand, mudder, trapper 
etc. i forskelligt terræn. Det var meget specielt og ikke uden fare for uheld.  

Overskri er forpligter, så da Allan blev interviewet l Ugeposten om sit job i 
Dagli’Brugsen, og han der nævnte sit mål om at gennemføre maraton, var han 
”fanget”. Til at fremskynde processen var også, at der ikke var flere numre l 
halvmaratondistancen ved HCA Marathon 2018, så han blev nødt l at købe et 
startnummer l maratondistancen. Men Allan nævnte det ikke l nogen – kun 
løbsfællerne Ejnar Jørgensen og Svend-Erik Alstrup vidste det, da de også skulle 
løbe derovre. Han må e gå dligt hjem fra dame-herre-a enen, for hvis målet 
skulle nås, må e man gå all in. 

”Det var en fed oplevelse”, siger Allan med næsten blanke øjne og stort smil. 
Publikum bærer én frem, og de andre løbere er med l at trække én op. Han 
sørgede for at få væske ved depoterne og fik også energigel. Der blev økonomi-
seret med kræ erne, og pulsuret fulgte op på tempo.  

Et s lle ønske var at gennemføre på under 4 mer – den ved målstregen sag-
de 3:55:22. Missionen og målet var nået  

Og frygten for ømheden bage er var ubegrundet. Han havde regnet med ”en 
dag på kontoret” i Dagli’Brugsen dagen derpå, men kroppen reagerede meget 
skånsomt på den store anstrengelse dagen før. 

Så nu kigger Allan i kalenderen e er flere løb – det skal prøves igen  

Tankerne på dagen gik helt sikkert l løbeklubbens trænere fra dengang, han 
startede. For uden Mia Nielsen, Rikke Green og Svend Erik Alstrups kyndige 
vejledning og opmuntring var han ikke nået så langt.  

Og løbet har ført mere med sig, for Allan har ind l nu gennemført 3 moduler af 
løbetræneruddannelsen og mangler kun specialistmodulet. Så om nogle år ser 
vi måske nye løbere, der via Allans kyndige vejledning når et maratonløb. 

Lili Kristensen 
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Kæmpe succes med Dame & Herre Fest 
 

Under mo oet " Gå i byen sammen - Hver for sig" var hele Borris inviteret l 
byfest lørdag den 29/9. 
 
Konceptet var nyt og anderledes, men opbakningen var vanlig for Borris: Sen 

lmelding, mange deltagere og højt humør. 
 
Med Damer og Herrer skilt i Hallen, lpassede menuer og barkort, kvidder i den 
ene ende af hallen, og grynten i den anden, så var det meget spændende at se, 
om dansegulvet ville blive fyldt e er "tæppefald". 
 
Men alt gik vel, og e er et gigan sk Sponsor Lo eri, tog dansen fart e er få 
numre fra vores fantas ske band "De Spildte Talenter". 
 
Kl. 01.00 blev der lukket, og nogle mer senere slukket. 
 
Hele vejen igennem en super a en, og hele Fest-Teamet sender en stor tak l 
alle deltagere, hjælpere, sponsorer m.fl. 
 

Mange hilsner fra 
Kirsten, Me e, Birgi e, Thorkild, Henning og Lars 
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BORRIS 

Åbent HVER dag fra 7-20 

 
Uddelerens klumme. 

 

Udfordring l dig/jer/os. 
 

Vi elsker en god udfordring eller salgskonkurrence. 
Fak sk har vi vundet en del interne salgskonkurrencer i løbet af året. 

Nu vil vi gerne at det er HELE sognet der udfordrer os! 
Hvad skal sådan en udfordring så bestå af? 

Jo… 
Udfordringen skal køre resten af de e årtusinde… 

Handel så mange fødevarer som muligt lokalt her I DIN – MIN & VORES Bu k. 
Vi vil sørge for at have masser af friske varer på hylderne. 

Og hvis der er en vare du mangler i vores sor ment vil vi rig g gerne bes lle den hjem 
l bu kken. 

Kan I alle have en RIGTIG god jul og et fantas sk nytår. 
 

Hilsen 
Personalet i Dagli’Brugsen Borris 
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FODBOLD FOR ALLE 
På den årlige sognedag var der masser af fodboldkampe på stadion. Et af hol-
dene kunne jeg ikke lade være med at stå og følge fra sidelinjen. 
Alle pigerne går i 3. klasse, og der er kun 1 i klassen, der ikke går l fodbold. I 
disse svære der for holdsporten hører det vist l sjældenheder.  
De startede med at gå l fodbold som 4-5 årige, og trænerteamet har været 
det samme siden, nemlig Frank Jensen (Camilles far) og Henning Iversen 
(Lauras far). I dag spiller de U 10 og kommer rundt l stævner med flere kam-
pe. 
Nogen går mere op i fodbold end andre, og trænerteamets tålmodighed kom-
mer af og l på prøve. Midt under en kamp kan det godt lyde fra en spiller: 
”Henning, må jeg godt spise min madpakke nu?”.  Få minu er e er kommer 
spørgsmålet igen, og når det er sket 4-5 gange, er det vel forståeligt, at han 
svarer: ”Nej, vi er midt i en kamp – først, når vi er helt færdige”. Eller den fod-
boldtørs ge pige, der gang på gang spørger ”Frank, Frank, må jeg ikke godt 
snart komme ind og spille igen?” 
Pigerne ser jo vældigt op l de 2 trænere, så deres ord er lov. Nogle ly er ivrigt 
e er trænernes gode råd, og andre kan godt kigge mere e er blomster og fly-
vemaskiner end ly e. For dem alle gælder – de er nået langt fodboldmæssigt, 
siden de startede.  
De spiller for sjovt – trænernes mål er fairplay, men når ærke enden har vun-
det over Borris 2 gange i træk, kommer vindermentaliteten op i trænerne.  
Ingen af spillerne bliver snydt for spille d – alle kommer på banen. Når kampen 
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er slut, er det ikke alle, der er klar over, hvorvidt de har vundet eller tabt.  
….. men et er sikkert – der skal kampråb l, uanset resultat. 
Hvem var det, der vandt i dag. Det var dem fra Borris a’   eller 
Hvem var det, der spilled’ bedst. Det var os, men vi fik tæsk. 
Så gælder det madpakken. Eller måske frugt eller boller. Forældrene har en 
Facebook-side, hvor de t byder ind med, at de tager lidt godt med l de ak -
ve piger. 

Det er dømt hygge   
Lili Kristensen 
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Borris Sogneforening 
Siden sidste sogneblad har Sogneforeningen d. 18. september a oldt foredrag 
med kongelig skuespiller Jens Jacob Tychsen, også kendt som Hr. Wiese fra Ba-
dehotellet. Det blev l meget mere end et almindeligt foredrag. Vi mødte både 
Jens Jacob og i den grad også Hr. Wiese for fuld udblæsning. Hold op en sang-
stemme, og så lige her - midt i vores allesammens mul sal! Jens Jacob leverede 
et fantas sk show med masser af humor og sang. Tak for det flo e fremmøde! 

Den netop overståede fællesspisning var et kæmpe hit. Over 160 havde meldt 
sig l Mortens And, og vi blev nødt l at lukke for lmeldinger pga. pladsen - 
ikke pga. maden! Erna havde stegt ænder i to dage i hallens køkken, så Torkild 
var e erhånden godt sulten, da vi kunne sæ e os l bordet! 

Bestyrelsen var le ere amputeret denne a en, så der var hentet hjælp ind. 
Vores suppleant Loredana Olereau (Egernvej) og a oppet bestyrelsesmedlem 
Sv. Åge og Lisbeth var i fuld sving. Gerda og Pagh leverede endnu engang skræl-
lede kartofler - denne gang ikke mindre end 40 kg! Emma hjalp l med at parte-
re ænder, og Marianne stod for alt det lækre lbehør.  

Og da a enen var ved at være slut, hjalp flere l med oprydningen. Dét er en 
fornøjelse - bliv endelig ved med det. 

Hvor er vi heldige her i Borris at have sådan et set-up. Tak for lækker mad l 
vores fællesspisninger i løbet af året! 

Tak for indbetalinger af de omdelte kon ngent-girokort. Og tak l Emma for 
hjælp l omdeling.  

I år tændte vi juletræet på Torvet søndag d. 25. november. Med fornemt besøg 
af selveste julemanden, der havde slikposer med l børnene. Julesange. Æble-
skiver og gløgg l alle. 

En hyggelig lille juletradi on, hvor alle kan være med. 

Tak l Grøn Bande, der holder vores by flot og indbydende. Det er en fornøjelse 
at færdes gennem byen - tak for det! 

Sogneforeningen er i gang med programmet for 2019 - og tager al d gerne 
imod ideer - også de skøre af slagsen! 

Næste fællesspisning bliver i april 2019, dato følger. 

Borris Sogneforening ønsker 
 Glædelig jul til alle.. 
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Jens Thomsen (1816-1905) i Ahlergård i 
Borris, var foruden landmand også han-
delsmand. Han fedede selv stude op og så 
kørte han rundt om e eråret og købte 
stude op, som han når han havde et pas-
sende antal, lod drive l Husum hvor de 
blev solgt på markedet. Selv kørte han i 
hestevogn derned og stod for salget. Han 
havde en solid tung pengeboks med på 
vognen samt en stor sort hund. Mads 
Rahbek Jensen fortæller, at engang Jens 
Thomsen kom l Sorte Kro hen under 
a en på vej hjem fra Husum med penge i 

boksen standsede han for at få mad og 
drikke og vand og foder l hestene. Da 
han var klar l at køre videre, advarede 
værten ham om at det var risikabelt at 
fortsæ e om na en da der dligere var 
sket røveriske overfald på egnen og op-
fordrede ham l at blive på kroen om 
na en. Jens Thomsen der havde omkring 
to mers kørsel hjem, ville afsted og he-
stene kendte jo vejen så mørket var ikke 
noget problem.  

Da han havde kørt et par kilometer i må-
neskinnet, sprang der pludselig en mand 

op af vejgrø en og greb fat i 
den nærmeste hests hovedtøj 
for at standse vognen. Da vog-
nen næsten var gået i stå, 
sprang en anden mand op på 
vognen bagfra. Da han var 
kommet op på vognen, blev 
han mødt af hunden der sner-
rede og viste sine store hvide 
tænder i måneskinnet. At 
Thomsen havde en hund med, 
var en overraskelse for røverne 
så manden på vognen blev så 
skræmt at han sprang ned af 
vognen og råbte l sin kamme-
rat at fanden selv var med på 
vognen og kammeraten gav 
slip på hesten og lod vognen 
køre. En anden god grund l at 

det mislykkedes for røverne var, 
at Jens Thomsen med pisken prø-

Æ Swot Kruer i Borris, Sorte Kro 

Resterne af Sorte Kro omkring 1930. Skjern Dag-
blad. 
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vede at ramme manden der hagede sig 
fast på den ene hests hoved. Han ramte 
imidler d ikke røveren men hesten der i 
panik sa e i galop som den anden hest 
naturligvis fulgte med i. Hvordan kunne 
røverne nu vide at der netop denne sene 
a en ville komme en vogn med penge? 
Jo, senere da man undrede sig over det 
kom værten i tanker om, at da Jens Thom-
sen gik ind på kroen sad der et par dlige-
re straffede personer i lokalet. Disse folk 
overhørte samtalen mellem Jens Thom-
sen og værten og hørte at Jens Thomsen 
ville fortsæ e rejsen når han havde spist. 
De to personer forlod i s lhed ubemærket 
kroen og gik et stykke ud ad vejen l Bor-
ris og lagde sig i mørket i baghold i vej-
grø en.  

 

 

Jens Thomsens pengeboks. Boksen er af 
jern og meget tung anslået ca. 50 kg. Ind-
holdet kunne også være meget tungt da 
man dengang ikke brugte checks eller 
pengesedler men dalere hvis indhold af 
guld eller sølv havde en vis værdi i sig selv. 

Jens Thomsen havde fak sk, ifølge Salo-
mon Frifelt, en gang dligere oplevet no-
get lignende da han og Chr. Lundsgaard 
(ikke ham der blev borgmester) engang 
kommer kørende på hjemvejen fra Hu-
sum. Det var i mørkningen. Midt imellem 
Hovborg og Donslund Mølle springer to 
mænd med et op af vejgrø en og griber 
fat i vognsiden for at svinge sig op på vog-
nen.  

De to handelsmænd er straks klar over, at 
det er vognskrinet, det gælder. Og Chr. 
Lundsgaard griber ned på vognbunden, 
dér har han for påkommende lfælde en 
solid plejlstang parat. – Det vil sige: slag-
træet er gået i filter med et hestedækken, 
så han ikke i en snarhed kan få det frem. 
Men Jens Thomsen er hur gere i vendin-
gen. Han hugger pisken ned over hestene, 
så de jager afsted i galop. Og de to ban-
di er må slippe deres tag. 

Da de når Donslund Mølle, ta’r de ind for 
at raste. Og lidt e er kommer også de to 
røvere ind for at hvile og få lov at køre 
med, - Det var såmænd deres egne drive-
re. De havde ligget i vejgrø en og hvilet, 
havde set og genkendt vognen og ville så 
op at køre med! 

”Sikke et held” sa’e Chr. Lundsgaard, l 
Jens Thomsen, ”at du var mere gesvindt l 
at bruge pisken l hestene, end jeg l at 
bruge æ slawl l røverne.” 

Hoven Kro 

Mylius Erichsen fortæller: I en kro fik vi 
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Bosse sengene (senge l vagabonder) at 
prøve; det var i Hoven ved Tarm, et af de 
usleste herberger i Danmark. Over midnat 
kom vi der l og var træ e og trængte l 
god hvile. Alt var slukket. Længe dundre-
de vi på døre og vinduer, inden folkene 
blev vækket, endnu længere d var de 
om at bekvemme sig l at lukke op. I kro-
stuen stod flasker og glas i tæt uorden, 
fusel flød på bord og gulv, lu en var 
kvalm af tobaksrøg og anden sur dunst. 
Her var ordentlig blevet soldet, kroman-
den, som sa e drikke frem for os, var sløv 
som en helmis. (Gammel hest). Konen 
viste sig smudsig og halvpåklædt; gnaven 
slæbte hun sengetøj l kamrene. 

Det blev en drøj nat. Lagener var der in-
gen af, dynebetrækket var både s  af 
snavs og klamt af mug – og så havde man 

lmed stadig det føleligste indtryk af lys-
vågne sengekammerater, (lus og lopper) 
der ivrigt ville underholde en. Om morge-
nen vaskede vi os i en bliktallerken og 
tørrede os i et viskestykke. Så gennemgri-
bende uappe tlig var hele kroen, at de 
kogte æg l morgenkaffen, forekom os at 
være smudsige endogså indeni. Men pri-
serne var moderate, det skal indrømmes: 
25 øre for na elejet, 10 øre for kaffen. 
Krofolkene var også på morgenstunden 
elskværdigere end a enen forud. Selv 
blev vi mod afrejsen ved så godt humør, 
at vi skrev opdigtede navne i fremmedbo-
gen. S lling: Tatere og loppedressører. 
Hvorfra kommen:  Fra en underholdende 
seng! Hvorhen rejst: Til en bæk, hvori vi 

kan vaske os! Sådan skrev vi i den retsligt 
autoriserede protokol – og bekender her-
ved for stedets øvrighed vores kriminelle 
forseelse! 

De to kammerater på fodrejsen var: Myli-
us Erichsen og Valdemar Neiiendam. 

Og ja, det er den Mylius Erichsen der se-
nere deltog i en ekspedi on l Nordgrøn-
land og aldrig kom lbage derfra. Bogen 
han skrev om blandt andet sin og kamme-
ratens tur rundt l forskellige landevejs-
kroer udkom i 1903 og tlen er ”Den jy-
ske hede før og nu”, så vandreturen må 
have fundet sted lige omkring år 1900. 

 Det eneste der er lbage af kroen er disse 
sten på billedet fra kroens skorsten som 
nok har været det eneste der var bygget 
af teglsten.  

 

Hvis nogen nu, når de ser priserne, kom-
mer l at tænke på de ”gode gamle dage” 
kan det oplyses at DSB betalte de folk 
som ryddede banen for sne i år 1900, 25 
øre i men og, at man kunne rejse l USA 
og Canada på billigste enkeltbillet for 100 
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kr. og må e så selv betale maden under-
vejs. 

Resten af kroen var formentlig bygget af 
træ der kan have været tjæret på ydersi-
den og således givet Sorte Kro sit navn. 
Sorte Kro bestod af den bygning hvis ruin 
der er billede af, som lå langs vejen, og en 
bygning bagved fra vejen set, som lå med 
gavlen mod den første bygning. 

 Nu handler det i historien jo om Hoven 

Kro men det llader jeg mig at s lle et 
spørgsmål ved, jeg tror, at det ligeså godt 
kan være Sorte Kro i Borris. Den brede 
lilla steg der i kortets højre nederste hjør-
ne går skråt nedover er sognegrænsen l 
Hoven hvor l der fra Sorte Kro kun var én 
km. Fodrejsen var denne dag begyndt fra 
Gæstgivergården i Lem hvor l de var 
kommet sent a enen i forvejen og så er 
teorien er den, at de to vandringsmænd, 
der jo ikke var lokalkendte, har troet at de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses på kortet, lå Sorte Kro hvor Foldagervej støder l Ørbækvej. En dligere 
version af Sorte Kro lå ved Ørbækvej 800 meter før den her omtalte kro. Her var der 
også dligere en korsvej som kan ses på ældre landkort. Denne landevejs kro, hvor l 
der var et stort jord lliggende, var beboet i 1906 men krodri en er sandsynligvis ophørt 
langt dligere. Familien fly ede i 1907 l Grøndal 17 i Borris og dere er forfaldt ejen-
dommen. 
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var i Hoven da de midt om na en ankom 
gående l Sorte Kro. Og så tror jeg ikke, 
at de vidste, at der i Borris modsat næ-
sten alle andre landsogne dengang, var to 
kroer. De har sikkert vidst at der var en 
Kro i Dalager, hvis seneste bygning er 
opført i 1871 og står endnu som privat-
bolig, Storegade 47.   

Øverst på kortet l højre for vejen ses en 
sort firkant og over den en vinkelbygning, 
her lå den første ældste Sorte Kro. Den 
sorte firkant var en fold l de rejsendes 
dyr ligesom den der findes ved den ne-
derste Sorte Kro på kortet men her på 
den modsa e side af Ringkøbing-Vejle 
hovedlandevej som Ørbækvej var en del 
af. Muren omkring var folden var en halv 
meter bred og 120 cm høj bygget af he-
detørv der var lagt i forbandt som mur-
sten i en mur. Der var ikke tag over. 

Og så l navnet, Sorte Kro var jo nok et 
kæle-/øgenavn som folk havde givet kro-
en. Hvad kroen officielt hed har det ikke 
været muligt at finde ud af heller ikke om 
værten nogensinde er blevet straffet for 
at udskænke spiritus uden af have bevil-
ling l det. Hvis kroen har ha  navn e er 
noget nært ved beliggende kan det have 
været Wistelhyw Kro (Fløjtehøj Kro) en 
banke på hvis top der er en gravhøj og 
som menes at have sit navn fordi hjorde-
drengene, når fårene var faldet l ro 
e er at de havde fyldt maven, sad her 
fordi de herfra kunne holde opsyn med 
fårene og sam dig sidde flere sammen 

og sni e en fløjte og også fløjte på den. 
Hvis kroen har serveret alkoholholdige 
drikke uden at have lladelse l det må 
man sige at beliggenheden var meget 
uprak sk med ca. 11 km l Borris og ca. 6 
km l Hoven. Det var langt at gå, køre i 
hestevogn eller ride for at få en drink. 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

Ove Enevoldsen 
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 Program for Indre Mission  
  (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19) 
 

December 

28. Juletræsfest 

 Mødeansvarlige kreds 1 

Januar 

9. Bedemøde i Astrup v/ Simon Møller Olesen 

10. Sanga en v/ Me e Nørmark 

 Mødeansvarlige kreds 2   

19. Ak vitetsdag i hallen  

 Mødeansvarlige bestyrelsen  

Februar 

22.  Familiea en 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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Program  for Borris Hyggeklub   2018  -  2019 
5. december  Julefrokost 
12. december  Seniorklub 
   Juleferie 
   9. januar  Sigrid To gaard 
16. januar  Seniorklub 
23. januar  Grethe Pedersen 
30. januar  Birgit Hostrup 
   6. februar  Ruth Gosvig  og Olga Jensen 
13. februar  ferie 
20. februar  Seniorklub 
27. februar  Nanna Ørskov 
   6. marts        Astrid Klynge 
13. marts  ? 
20. marts  ? 
27. marts  ? 
   3. april  Karen  Olsson 
10. april  Afslutning i Hyggeklub 
24- april  Generalforsamling i seniorklub 
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Vinterferie uge 7 
 
 
 
 
 
 

Program for Borris Seniorklub  2018  - 2019 
 

12. december: Adventsmøde ” Luciabørnene, Hanne og Rigmor ”  
16. januar:  Je e Seidenschur, Grindsted   ”A oppet  Jehovas  
   Vidner” 
20. februar:  Per Mikkelsen præst på Venø   ”Grundtvig” 
 marts: E erskoledag - Nærmere senere 
24. april:   Generalforsamling 
 
 

Formand:  Birgit Hostrup   -   Kasserer uden for bestyrelsen: Knud Jeppesen 
Næs ormand / sekretær: Ninna Schmidt   -   Gunhild Pedersen 

Karen Østergård   -   Tove Hansen 

AKTIVITETER  2018  -  2019 

Ak viteter Tirsdag Onsdag Møde der Bemærkninger 

Gymnas k X   9.10-11.00  

Hyggeklub   X 14.30-16.30   

Kortklub X   14.30-17.00 E er a ale 

Seniorklub   x 14.30-17.00 Se program 

Borris seniorklub 
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Børnehuset i Borris 
 

Sommeren er gået på hæld, hvilket vi ople-
ver med, at sommer den er slut, og hvor 
regn, vind og slud presser sig på. 
Børnehuset har igen i år oplevet en frem-
gang i børnetal, sådan at vi pr. 1-11-2018 er 53 børn, hvilket vi er rig g godt 

lfredse med, og som er en fremgang siden sidste år. På personalesiden i bør-
nehuset har der været naturlig udski ning, da 3 medhjælpere alle er kommet 
videre i deres studier. Derfor har Børnehuset ansat 3 nye fantas ske unge 
mennesker, 2 fra lokalområdet og 1 fra Tarm, som vi synes er kommet rig g 
godt fra start. Sam digt ansæ er Børnehuset en pædagog i et barselsvikariat 
pr. 1-12-2018 og frem l Amelia kommer lbage fra barsel. Heldigvis har vi en 
god fast grundstamme, som giver stabilitet i hverdagen.  

Dagplejen har desværre må et sige farvel l en dagplejer 
pr. 1-8-2018, og derfor er vi 5 dagplejere lbage i Borris. 
De e giver lidt udfordringer i t. ferie, sygdom mm, hvor-
for bestyrelsen har beslu et, at børnehuset kommer l at 
agere som gæstehus for dagplejen. Det vil betyde, at bør-
nehaven vil modtage børn fra 2 år og ope er i gæstedag-
pleje. De e skulle gerne være med l, at vi kan passe vores 
børn her i lokalområdet.  

Børnehuset har i sommers a oldt sponsorløb l fordel for en koldvandsauto-
mat. Vores studerende Pauline Madsen arrangerede løbet, som der var kæmpe 
opbakning l. Ca. 12.000,00 kr. blev der samlet ind, hvilket betød, at nu kunne 
der bes lles en koldvandsautomat i børnehaven. Fra Børnehuset skal lyde en 
kæmpetak l alle som stø ede vores projekt, endelig skal der lyde en speciel 
tak l Borris Vandværk, som stø ede med 5000,00 kr, tusind tak for det. 
Tradi oner er dejlige, og igen i år var vi inviteret l Dalager Marked. Både Dag-
plejen og Børnehuset havde en fornøjelig tur, hvor der blev grinet med og af 
Sherif Haps. Al d en fornøjelig tur, hvor der  som al d var godter og sodavand 

l vores medbragte madpakker. Tak for en fantas sk tradi on.   
Endelig så har vores legeplads også fået en oplø ning. Med økonomisk stø e 
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fra Borris Genbrug har det været 
muligt at få opsat nye gynger. Nye 
gynger er dyre, men opsætning er 
fak sk næsten lige så dyrt. Her har 
vi fået hjælp fra 2 fædre Jens Peder 
Danielsen og Hugo Filtenborg, som 
har brugt en hel weekend på at op-
sæ e gyngerne, som nu allerede er 

taget godt imod. Tak l Genbrug og ikke mindst hjælp l opsætningen. 
Til alle borgere i Borris skal der lyde en indbydelse l at komme forbi Børnehu-
set, enten for at se stedet, eller for at få en snak om, hvad vi kan lbyde. Eller 
måske har du/I noget at lbyde. 
Lige nu glæder vi os l julen og alle de tradi oner, der følger med, men sam -
dig glæder vi os l et nyt og spændende år. 
 

På Børnehusets vegne  
Preben Frederiksen 

Dag lbudsleder   
 Borris Børnehus  
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En hilsen fra dagplejen. 
Takket være et fantas sk flot sponsorat på  
 

5000 kr. 
 

fra Borris Traktortræk fik vi muligheden for at komme på en udflugt. 
 
Valget blev en tur l Jyllands Park Zoo. 
Vi havde en fantas sk spændende og lærerig dag, hvor der blev kigget, leget og 
snakket med og om alle de forskellige dyr. 
Vi vil gerne takke for, at I var med l at gøre det muligt at give vore dagpleje-
børn og os denne dejlige oplevelse. 
 
Før sommerferien var vi alle på en cykeltur ud på bondegårds besøg hos Ellen 
og Gunner Iversen. Vi var rundt og se hele gården, alle dyrene og selvfølgelig 
alle traktorerne. 
En kanon dag, som slu ede med Ellens hjemmelavet vafler, som var et kæmpe 
hit. 
 
Hvis der skulle være nogen, som er i tvivl….  Vi bor i en fantas sk by, hvor vi 
al d føler os velkommen. 

TAK FOR DET. 


