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 BORRIS SOGNEBLAD – er som andre foreninger a ængig af bidrag. Vi 
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Det er sommer  
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Glæden kommer  
Det giver røde kinder  
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Her hvor jeg bor  
 
Helle Kruse Chris ansen 
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Regnskab for perioden 

01.04.2017– 31.03.2018 

Indtægter 

Annonceindtægter        Kr.  24.137,50 

Borris Kirke         Kr.    5.000,00 

Dalager Marked        Kr.    5.000,00 

Borris Sogneforening       Kr.  10.000,00 

Tilskud fra foreninger og private     Kr.    2.750,00 

          kr.  46.887,50 

Udgi er 

Tryk          kr.  43.550,00 

Porto og udbringning blad      kr.    5.277,95 

Bankudgi er        kr.       331,50 

Diverse udlæg (vin mv)       kr.       270,00 

  
          kr. 49.429,45 
 

Årets underskud       kr.  -2.541,95 

Status  

Indestående Skjern Bank  pr.1.4.2017     kr.  37.676,68 

Årets underskud        kr.   -2.541,95 
 

Indestående Skjern Bank pr. 31.03.2018    kr.  35.134,73 
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”En hånd kan blive l fem hænder” 

Borris Skoles Venner 
En stø eforening for ”Vores Børn” 

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

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

Et medlems bidrag koster 100,-kr. årligt 

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

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

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

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

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

Sekretær: 
Lone Fjeldsted Aagaard 
 
Menigt medlem: 
Niels P. Gosvig. 
 
Suppleant: 
Ron van Vliet 
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10 år er gået siden jeg var med l at 
”fejre” sidste skoledag på Borris skole. 
Tiden er gået stærkt og jeg er siden da 
blevet mange erfaringer og fantas ske 
oplevelser rigere – nu vil jeg dele nogle af 
dem med jer!  

E er 8 rig g gode år på Borris Skole fort-
sa e jeg, som størstedelen af mine davæ-
rende klassekammerater, min skolegang 
på Kirkeskolen i Skjern, hvor jeg afslu e-
de 8. klasse.  
I 9. klasse var jeg så heldig, at jeg havde 
fået en plads på Nørre Nissum e erskole, 
hvor jeg længe havde set frem l at skulle 

starte. Skæbnen ville, at jeg fik min barn-
domsveninde Julie Alstrup som rumbo, 
hvilket gjorde starten med 140 andre ele-
ver endnu nemmere, og jeg fandt stor 
tryghed i at bo med hende det år. Oprin-
delig var planen, at jeg i 10. klasse skulle 
fortsæ e e erskolelivet i Silkeborg, men 
da jeg virkelig trivedes på skolen, valgte 
jeg i stedet også at tage 10. klasse her. 
De e valg har jeg aldrig fortrudt! E er-
skolen har utrolig mange faciliteter, og 
der er derfor mange forskellige mulighe-
der for at udfolde sig både sportsligt, mu-
sisk eller krea vt. Jeg valgte at fortsæ e 
med at spille håndbold samt uden- og 
indendørs fodbold, men lærte også at 
spille volleyball. Hver dag e er de faglige 
lek oner, foregik en stor del af min d 
enten i hallen eller på fodboldbanen, hvil-
ket jeg virkelig nød! De e medvirkede 
også l en masse sportslige oplevelser, da 
vi i løbet af årene spillede mange kampe, 
var l forskellige stævner og kvalificerede 
os l flere mesterskaber. Det vig gste for 
mig var dog det sociale liv med de andre 
elever og lærerne, hvilket jeg hverken før 
eller e er e erskole den har oplevet 
mere fantas sk. Lærerne brændte virkelig 
for deres arbejde og ønskede at give os 
elever oplevelser for livet med den stø e, 
det nu på forskellig vis krævede.  

Den dag i dag er nogle af mine bedste 

10 år e er 
Af Signe Trabjerg Kristensen  

Da er af Lili Trabjerg Kristensen og Kristen Peter( Kesse) Kristensen  
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veninder og venner fra e erskolen, og vi 
ses fortsat o e, hvilket jeg er meget tak-
nemmelig for. Samlet set har de to år på 
Nørre Nissum e erskole været nogle af 
de bedste år i mit liv. De gav mig en mas-
se oplevelser, nye venskaber og ikke 
mindst så modnede de mig, så jeg blev 
klar l at starte på en ungdomsuddannel-
se.  

 
E er de to år på e erskole startede jeg i 
1.g på Herning gymnasium, hvor jeg hav-
de valgt en samfundsfaglig linje med ma-
tema k. Det var hårdt at komme ” lbage 

l virkeligheden” e er e erskolelivet, og 
det gjorde det ikke nemmere, at jeg ikke 
kendte nogle i den klasse, jeg skulle star-
te i. Heldigvis havde jeg igen min barn-
domsveninde Julie Alstrup tæt på mig, da 
hun startede i en anden klasse, og havde 
det på samme måde, så vi kunne trods alt 
stø e hinanden. Gymnasielivet blev dog 
hur gt rig g godt og lærerigt, og jeg fik 
igen nogle nye venskaber og ses fortsat 
jævnligt med en venindegruppe herfra.  
På trods af, at mange mer blev brugt på 
lek er og afleveringer, havde jeg også d 

l at spille håndbold, træne håndbold i 
Borris, feste samt nyde den med familie 
og venner/veninder. Derud-
over fik jeg et afløserjob på 
plejehjemmet i Sdr. Felding, 
som jeg var rig g glad for, og 
som har medvirket l, at jeg 
senere traf et valg om at 
læse l sygeplejerske.  
Mens jeg gik på gymnasiet 
var jeg også så heldig, at jeg 

l at håndboldstævne mødte 

min kæreste, Anders. Han havde e er 3 
år på college i Ikast valgt at bosæ e sig i 
byen for at læse l pædagog, men kom-
mer oprindeligt fra Struer.  

De tre år på gymnasiet gik hur gt, og det 
var en dejlig følelse at få eksamensbevi-
set i hånden og den røde hue på hovedet. 
Studenterugen markerede gymnasie -
dens afslutning, og der blev festet l den 
helt store guldmedalje.  

 

E er gymnasiet endte jeg med at holde 
1½ sabbatår, hvilket var rig g godt givet 
ud, da jeg fik mange oplevelser og erfa-
ringer med mig samt blev klar l at fort-
sæ e min skolegang på en videregående 
uddannelse. De første måneder af mine 
sabbatår gik med genoptræning e er en 
korsbåndsopera on, hvilket var en rig g 
træls periode, når man gerne vil være 
ak v! Derudover fortsa e jeg afløserjob-
bet på plejehjemmet i Sdr. Felding. E er 
et lille års d med mange mer på pleje-
hjemmet, tog jeg på en 2 måneders lang 
rejse med en veninde fra e erskolen. Vi 
rejste l Thailand og herfra videre l hen-
holdsvis Malaysia og Indonesien. På den-
ne rejse oplevede vi bl.a. landenes kultu-
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rer, menneskenes leveforhold 
og den frodige natur. Vi var 
eksempelvis på cykeltur i den 
thailandske hovedstad Bang-
kok, på to jungleture, vi be-
steg et bjerg, tog dykkercer -
fikat, hvore er vi dykkede 
meget, riverra ede, spiste en 
masse lækker asia sk mad 
samt nød det dejlige vejr og 
de hvide sandstrande. Det var 
en fantas sk tur, hvor vi for alvor opleve-
de at stå på egne ben, hvilket var med l 
at udvikle vores selvstændighed.   

Da jeg kom hjem fra rejsen fly ede jeg 
sammen med min kæreste Anders i en 
lejlighed i Ikast, og havde forinden søgt 
ind på sygeplejerskeuddannelsen i Silke-
borg med ønske om vinterstart. De e 
ønske blev indfriet, hvilket betød, at der 
gik et halvt år inden jeg skulle starte på 
studiet. Jeg afleverede derfor flere uop-
fordrede ansøgninger ved forskellige bo-
steder og plejehjem i Ikast, hvilket resul-
terede i, at jeg fik arbejde på et bosted 
for voksne udviklingshæmmede og et 
demensplejehjem.  

De e halve års arbejde var rig g godt 
givet ud, da jeg fik sparet lidt penge op 
igen, e er at have brugt en masse på 
rejsen, men vig gst af alt fik jeg skabt 
nogle rela oner i en by, hvor jeg på for-
hånd kun kendte min kæreste og hans 
kammerater. Derudover startede jeg også 
med at spille håndbold i den lokale klub.  

I februar 2015 startede jeg på sygeplejer-
skeuddannelsen i Silkeborg, og jeg er 
igennem de sidste 3 ½ år blevet be-

kræ et i, at det er det helt rig ge valg. At 
drage omsorg for andre mennesker giver 
mig så meget livskvalitet. Jeg er ikke kom-
met sovende l min kommende tel, og 
nogle moduler har været mere krævende 
end andre, hvor der er blevet brugt man-
ge mer med hovedet i bøger og compu-
ter. Dog har jeg heldigvis kunnet fort-
sæ e mit arbejde på bostedet , spille lidt 
håndbold/dyrke fitness og ha  d l at 
nyde samvær med veninder og min dejli-
ge familie. Anders og jeg er desuden 
fly et i et lille rækkehus med have, hvil-
ket vi virkelig nyder.  
Det er helt uvirkeligt, at jeg allerede om 
halvanden måneds d bliver sygeplejer-
ske – men jeg glæder mig meget l at 
komme ud og arbejde i et fag som jeg 
virkelig brænder for. Jeg er så heldig, at 
jeg har fået et 3 måneders vikariat på 
onkologisk sengeafsnit i Herning fra d. 1. 
juli.  

Meget er sket på 10 år, og at fa e sig i 
korthed er ikke min stærke side   
Med venlig hilsen Signe Trabjerg Kristen-
sen  
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ET LANDSBYSOGN MED EGEN LÆGE 
 
Det er et af mange plusser i vort sogn, og som det blev beskrevet, da Mar n 
overtog Jørgen Laursens lægepraksis i 2015: Den døende landsbylæge bliver 
vakt l live igen. Borris blev ikke et af de sogne i sta s kken, der må e vinke 
farvel l landsbylægen. 
3 år e er sidder Mar n og fortæller, at hans valg dengang om at åbne sin egen 
praksis ikke er fortrudt. Og de 2000 pa enter i kartoteket har taget godt imod 
Mar n og personalet, der består af sygeplejerskerne Eva og Louise. 
En lfredshedsanalyse, udarbejdet af Ins tut for Kvalitet og Akkreditering i 
Sundhedsvæsenet (IKAS), blev sendt ud l 140 lfældigt udpegede pa enter. 
Med en svarprocent på 85 er han meget godt lfreds, selvom han var lidt skep-

sk, for besvarelsen ville tage ca. ½ me for de udpegede. Og svarene, ja, det 
er virkelig læsning, der kan vende en dårlig dag l en super dag , siger Mar n. 
Ja, og så fik vi også Ini a vPrisen fra Borris Sogneforening, og dens synlige be-
vis kan ses i venteværelset på Storegade 37. 
I forbindelse med opstarten lu ede Mar n flere ideer og planer omkring Helse-
center Midt, blandt drømmen om at lkny e flere forskellige behandlere l 
stedet. Ind l nu er det alene en jordemoder, der lbyder graviditetsmassage. I 
øjeblikket begrænser de fysiske rammer i klinikken dog også adgang for flere, 
men ideen er på sigt også fysioterapeuter, kiropraktorer, massører etc. 
Mar ns håb er også, at det danske sundhedssystem fortsat skal kunne lbyde 
egen læge i nærområdet i stedet for en centralisering. Da 2 ydernumre blev 
s llet l rådighed af Region Midtjylland, fordi ingen andre ville have dem i en 
eksisterende klinik, slog Mar n l og købte dem. Lidt forberedt var han dog 
også, for en dligere studiekammerat, Jacob Søndergaard, havde takket ja l 
en ansæ else i klinikken, der ligger i LægeHuset i Skjern. Og med 3.200 pa en-
ter i kartoteket var der nok at gå i gang med. I dag er klinikken udover Jacob 

lkny et 1 lægesekretær og 4 sygeplejersker, der alle er behandlere, som syge-
plejerskerne også er i Borris.  
Mar n er lhænger af den flade ledelsesstruktur, og personalegruppen i den 
enkelte klinik har et dagligt møde, hvor faglige emner drø es. Ved at sygeple-
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jerskerne tager sig af de le ere medicinske opgaver som blodtrykskontrol, suk-
kersygekontrol og lignende, frigøres der d l lægen l de mere komplicerede 

lfælde. Har sygeplejerskerne spørgsmål, er lægen jo i umiddelbar nærhed, ja 
og ellers har de den daglige samling. 
En af fordelene ved Mar ns praksisform for LægeHuset i Skjern er, at den nye 
læge så kan koncentrere sig om pa enterne og overlade de administra ve op-
gaver l ejeren af klinikken. Dengang Jacob blev ansat, var det meget afgøren-
de for ham, at han ikke skulle investere noget økonomisk, men havde mulighed 
for at deltage i et projekt, som han syntes var spændende, men også troede på 
som vejen frem. 
Jacob fly ede både familie og lægegerning l Vestjylland, og pr. 1. juni 2018 
beviser han den fortsa e tro på frem dens lægepraksis ude ved brugerne ved 
at købe sig ind i Helsecenter Midt. 
Reglerne for at købe et ydernummer, når man som læge allerede ejer et, var 

dligere således, at ydernummeret blev givet lbage l regionen, hvore er de 
blev lagt ud l køb af læger, der havde interesse i at drive flere klinikker. Hvis 
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ikke de e lod sig gøre, ville udbuddet gå videre l private aktører som eksem-
pelvis Falck Healthcare.  I dag har lægerne mulighed for at handle ydernumre-
ne med hinanden, og derved sikres en hur gere sagsgang. Alt andet lige må 
det være le ere for både pa enter og læger, at der sker en glidende overgang 

l en ny læge. Den dligere læge kan jo lkny es som vikar et par dage om 
ugen, så pa enterne mærker ski et mindst muligt. Som Mar n også udtaler, 
interesserer han sig for det administra ve bag en klinik som ansvar for ansa e, 
lokaler, kontakt l sundhedsvæsenet og opfyldelse af udstukne krav, så hvorfor 
ikke lægge det ét sted. Dermed får den nyuddannede speciallæge i almen me-
dicin de største muligheder for at udføre sin lægegerning, uden at skulle bruge 
så meget d på administra ve opgaver. 
Mar n håber, at Helsecenter Midt løsningsmodellen viser andre, at kæmpes 
der med de re e midler, kan det være modellen for a jælpning af lægemang-
len i yderområderne.  Han vil i hvert fald gerne være den, der hjælper andre i 
gang. 
Sam dig med overtagelse af klinikken i Skjern skulle begge klinikker have gen-
nemført akkreditering. Det er noget nyt for prak serende læger / lægehuset, 
og skal for alle landets prak serende læger udføres inden udgangen af 2018. 
Det sker primært for at kvalitetssikre alle landets klinikker. Og ja, begge klinik-
ker blev posi vt akkrediteret  

Lili Kristensen 
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Kræ ens Bekæmpelse 
Daniel Svensson kom l Borris og for-
talte om kampen mod kræ en og 
kampen lbage på håndboldbanen. 
Sogneforeningen ringede l mig for 
at høre, om vi ville bage og stå for 
kaffesalget. Overskuddet af det ville 
så gå l Kræ ens Bekæmpelse. Pen-
gene fik vi d. 8/4, da der var landsind-
samling. 
Tak l Jy e, som hjalp med at bage 
fastelavnsboller. 
Tak l Kalle og Helge, der hjalp med 
at sælge dem og kaffe/ vand der l. 
2.125kr. lige l at pu e i en raslebøs-
se! 
Jeg vil gerne takke alle, der hjalp med 

at indsamle penge, og tak l alle jer, der gav et bidrag. 
I år blev det 16.112kr. med den gode check. 

Sidste år blev det 13.133kr. 
I hører fra mig igen l næste år! 

God sommer 🌞  
Hilsen Birthe Madsen  
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Gården S er 

Øverst i billedet ses Dalagergård, nederst S er 

 

Gården S er lå, hvor Storegade 50 nu ligger, og havde matrikel nr. 16. De fleste 
huse i Sta onsbyen er bygget på jord, der er udstykket fra denne gård. Gårdens 
navn staves lidt forskelligt gennem derne, og det skyldes, at de skri kloge 
præster og herregårdsskrivere, der ikke kendte egnens dialekt, skrev navnet, 
som de hørte det. De s er, der er tale om, er fåres er fra gamle dage, da får var 
de husdyr, landmændene havde flest af, før man begyndte at eksportere smør 
og bacon l England.  Man drev fårene ind i s erne om a enen pga. faren for, 
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at ulve skulle tage dem. S erne var bygget med en mur af græstørv lagt i for-
bandt ligesom mursten i en mur, ca. 1½ meter høj og  ½ meter brede, og med 
et stråtag over. Der har sikkert været flere adskilte s er i forlængelse af hinan-
den, da gårdnavnet jo er i flertal. Grunden l det var sikkerhed og om vinteren 
også varme. Det var jo le ere at være fælles om at passe på fårene om na en, 
i stedet for hver gård skulle passe sine får. Hvordan kunne naboerne kende de-
res får fra hinanden? Fårene har enten været klippet i ørerne på forskellige må-
der, eller de har ha  en lille træplade i en snor om halsen med sin ejers ini aler 
brændt eller skrevet på. Faster, navnet på nabosognet, kommer også af fore-
stejer (fåres er), som man tydeligt kan høre, når ældre dialek alende faster-
boere udtaler det. Her har man også en gård med navnet Fastergård. Ude på 
Borris Sønderland i Foldager har man også ha  en fårefold, sandsynligvis også 
fælles for nogle naboer. Nu har vi jo desværre igen fået ulve i landet. Desværre 
har EU's fredning af ulve uden hensyntagen l lokale forhold gjort det umuligt 
at udrydde dem hur gt.  

 

13 såkaldte kamphunderacer 
er forbudte i Danmark, da de 
anses for at være farlige. Ul-
ve er fredede, da de ikke an-
ses for at være farlige. Kamp-
hundene skulle føres i snor, 
når de var udenfor ejeres 
havelåge, da de var lladte i 
DK. Ulve skal ikke føres i 
snor, så de dligere kamp-
hundeejere skal bare anskaffe sig en ulveunge og tæmme den, hvilket nok ikke 
bliver vanskeligt med den s gende ulvebestand, når en hunulv får op l 8 hval-
pe. 

Der er ingen fordele ved at have ulve her i landet, kun ulemper, og nu tør man-
ge ikke gå ture i skovene længere eller lade deres børn overna e alene i telt i 
en skov. For hur gt at få testet danskernes mening om ulve i landet burde man 
hur gst muligt fly e nogle ulvepar l Fyn og Sjælland. I Dyrehaven ved Køben-
havn er der jo føde nok l en hel del ulve, og hvis sjællænderne synes, at det er 
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ok, at ulvene er der, og de, når så de har formeret sig i nogle år, også findes 
omkring deres huse og i deres baghaver, så skal vi naturligvis beholde ulvene. 
Alle skal jo behandles ens her i landet, og så er det jo kun ret og rimeligt, at 
sjællænderne heller ikke skal gå ret langt for at se og nyde ulvenes selskab. 
Hvis man gerne vil have ulve i landet, men mener, at de skal være i Jylland, er 
det jo ligesom med lossepladser og vindmøller, som man mener, er nødvendi-
ge, men ikke vil have i nærheden af, hvor man selv bor.  

Der har kun været to angreb af ulve på mennesker i Europa i de sidste 30 år. De 
to var et spædbarn og et treårigt barn, der blev angrebet og dræbt i Spanien. 
Det skyldes to ng: 1. langt de fleste ulve befinder sig på steder udenfor Dan-
mark, hvor der er plads l dem i skove og øde områder, og 2. Der hvor folk ved, 
at der kan være ulve, ændrer de adfærd for ikke at udsæ e sig for at møde 
ulve. Folk tør ikke mere gå så meget i skoven som dligere, og de, der bor i 
landlige omgivelser, holder deres børn tæt ved husene. Det er sørgeligt, at man 
nu ikke mere kan bevæge sig frit i naturen pga. angsten for at møde en ulv eller 
endnu værre en hel flok ulve. 

I Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2016, side 39, er der 
en ar kel af Peder Gammelto  om ulve i Vestjylland i 1683. E er at have be-
skrevet at ulvene havde gjort skade i næsten hvert sogn, heriblandt Borris, skri-
ver han følgende: Vores frygt for ulven baserer sig på, at den er vores eneste 
store rovdyr, der kan tage større vildt – i særdeleshed klovbærende vildt som 
krondyr, rådyr og vildsvin. Vores husdyr kan den også tage – endda os selv!                          

 

Ove Enevoldsen 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
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Madleverancen er en stor succes e er blot et halvt år 
I september 2017 åbnede Madleverancen i køkkenet hos Erhvervsskolen 
Vestjylland, og der har været stor opbakning l den nyetablerede catering virk-
somhed.   
Erhvervsskolen Vestjylland beslu ede at etablere Madleverancen med ønsket 
om, både at lave velsmagende mad fra bunden af høj kvalitet, men også med 
et brændende ønske om at gøre en forskel for mennesker på kanten af ar-
bejdsmarkedet.  

Madleverancen er en socialøkonomisk catering virk-
somhed, som laver lækre menuer l alle slags begi-
venheder så som konfirma oner, fødselsdage, jule-
frokoster og lignende. Maden lberedes af Madle-
verancens ansa e, med John B. Lauridsen og Lise 
Finnerup i spidsen, og Erhvervsskolen Vestjyllands 
elever og kursister.  
Madleverancens arbejde bidrager l, at flere kan få 
ekstra stø e og hjælp l at gennemføre en uddan-

nelse, eller komme i beskæ igelse. Overskuddet geninvesteres i Madleveran-
cen, med det formål at udvikle virksomheden og bidrage l jobskabelse, og l 
arbejdet med elever og kursister på Erhvervsskolen Vestjylland.  
John B. Lauridsen, der er ansvarlig for Madleveran-
cen er yderst lfreds med virksomhedens succesful-
de opstart:  
”Jeg vil gerne takke for den store opbakning, vi har 
fået. Vi er glade for, at især lokalområdet har taget 
så godt imod os. Desværre har vi i travle perioder 
været nødsaget l at sige fra overfor bes llinger. Det 
er vi kede af, men håber på kundernes forståelse. Vi 
vil gerne opfordre vores kunder l at bes lle i god d, for så har vi bedre mulig-
hed for at opfylde deres ønsker.” 
Madleverancen sæ er en stor ære i god kundeservice, og glæder sig l at tage 
imod flere bes llinger, både fra private og erhverv.   
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FCM U13 Pigelicenshold 
  

 
Når der spilles BIF-CUP i Bran-
de fra d.5.7.-8.7. 2018, har vi 
to spillere med igen i år fra 
Borris/Faster. I oktober 2017 
var fire spillere fra Borris/
Faster l træning i Brande IF 
for at blive udtaget l FCM Pi-
gelicenshold. Der var næsten 
200 U 11-U15 pigespillere l-
meldt i center nord/syd. E er 
træningen var der tre spillere, 
som blev udtaget l FCM 
bru otruppen, og dere er 
blev to af spillerne udtaget l 
FCM pigelicenshold i center 
syd, så de kom igennem det 
sidste nåleøje. 
 
Hård konkurrence 
Der var hård konkurrence om 
pladserne, og det ved pigerne 
også. Borris/Faster-pigernes 
mo va on og vilje l at dyg g-
gøre sig er blandt årsagerne l, 

at de nu er med videre l Bran-
de CUP 2018. Det er stærkt gået 

af pigerne, og vi glæder os først og fremmest på deres vegne. Sam dig 
er det et bevis på, at små klubber også har talenter. 
 
Fællesskab 
To spillere som al d arbejder hårdt på fodboldbanen og al d er træ-
ningsparate, og så er de enige om en helt tredje ng: det er super fedt at 

Foto af Jessica Pedersen og Rikke Stensgaard 
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få en masse nye venner! Nu venter de to piger kun på at komme l at 
spille Brande CUP med et stort smil på læben.  
 
Vi glæder os l at følge jer l BIF-CUP og håber på mange gode kampe! 
 

Mvh 
Ole Pedersen 

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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En klumme 
Klumme, som egentlig betyder spalte (fra det engelske ord 'column'), er en 
særlig form for kommentar. Dens vig gste opgave er at behandle hverdagens 
fænomener eller trivielle hændelser på en sådan måde, at læseren opdager nye 
sider ved lsyneladende velkendte ng - gerne lidt skæve og morsomme. 

I dagbladet er der klummer, Allan fra Dagli’Brugsen har en klumme…. Nu forsø-
ger jeg også i den retning. 

Borris by har mange indfaldsveje, og ved hver af dem er der husejere i nærhe-
den, der gør en dyd ud af at klippe græsset i vejkanten, så gæster l byen får et 
godt førstehåndsindtryk. Der er også nogen, der sørger for at lplante og vande 
blomsterkummerne ved flagstængerne. Ja, og der er også nogen, der hejser 
flag ved festlige lejligheder.  

Græs og ukrudt i fortove inde i byen ses med andre øjne, men mon ikke der 
kommer en frivillig fra Grøn Bande og erner det, så byen også præsenterer sig 
her ….  Lad ironien tale. 

Frivillighed er et stort ak v i vort sogn. En frivillighed, der bæres af mange, men 
i flere sammenhænge er det de samme, der går igen.  

Læste en ar kel i Jyllands-Posten, hvor der blandt andet stod: Danskernes en-
gagement i idrætsforeninger halter. En stor del af medlemmerne kommer for 
at dyrke idræt og mo on, men at engagere sig i de andre medlemmer og i for-
eningens ve og vel, ligger ikke så centralt for dem. En svømmeklub i Sønderjyl-
land med 250 medlemmer lukkede på grund af manglende folk l bestyrelse 
eller hjælp i bassinet. I samme ar kel udtalte formanden for DBU Jylland, at 
flere og flere forældre kørte børnene l træning og hentede dem e er træning. 
I klubben så man kun forældrene, når de havde noget at brokke sig over.  

Det gælder forhåbentlig ikke Borris, men når man læser Anders Buhls indlæg 
fra Borris Idrætsforening om manglende hjælp l opkridtning, kunne man fryg-
te tendensen. Det kan jo ikke passe, at han som formand for bestyrelsen med 
deraf mange mers bestyrelsesarbejde og som fodboldtræner også skal bruge 
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flere mer på opkridtning af baner, så der kan trænes og spilles fodboldkampe.  

Jeg tænker ikke alene forældre i den henseende. De store baner, der også bru-
ges af seniorspillere - hvorfor kunne seniorspillerne ikke ski es l at sørge for 
opkridtning. Nogle af spillerne er selv trænere, men de fleste kunne vel godt 
afse en me hver 4. uge og give en hånd med, så de dermed også kunne blive 
en del af frivilligheden. Det er nemmest at sige – det er der andre, der gør.  

Læste også et indlæg i et blad om en familie, der havde ski et lejligheden i 
storbyen ud med et hus på landet. De var nu ak ve i foreningslivet, og som han 
udtrykte: ”På landet handler det ikke så meget om husene, men om livet mel-
lem husene”. Gør det noget, hvis vi kommer hinanden lidt mere ved. Fælles-
skaber er berigende, om det er i villakvarteret, i cykelklubben eller forældrerå-
det på skolen.  

Lili Kristensen 

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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Søndags-hygge-kaffe 
 

Ved Madpakkehuset i  
Krokodilleparken 

3 søndage kl. 14.30 
d. 1/7,  8/7 og 15/7 

 

Medbring kaffekurv, og hvad I ellers 
har brug for l kaffe i det fri 

(bord, stole, eller tæppe) 
måske et udendørs spil og en bold. 
Alle, store og små, unge og gamle 

der har lyst l søndagshygge 
en me eller to, er velkomne. 

 

Vi ses 
Borris Sogneforening 
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Nyt fra 4H 
Så er vi kommet godt i gang med vores nye sæson. 
Vi har i år 41 børn, der går l 4H. Det er helt fantas sk at have en så dejlig stor 
flok. 

Vi startede sæsonen med en krea v e ermiddag, hvor der blev malet på T-
shirts og lavet et banner. En virkelig hyggelig e ermiddag, hvor store og små 
udfoldede deres krea ve evner. 

Der blev lavet de flo este T-shirts og et flot banner, som skal bruges når vi hol-
der børnedyrskue l august… 
Den 4. maj var vi på besøg hos Erik Holmgaard i det skønneste vejr. Erik viste 
os, hvordan han arbejder med sine hyrdehunde. 
Erik tager l mange konkurrencer, og han lavede en lille opvisning for os, så vi 
kunne se, hvor dyg g og hur gt en af hans hunde kunne hente og fly e får…  
Dere er var det d l at se får og lam. Der var kommet godt 100 lam, som vi 
fik lov l at snakke med… 
1000 TAK l Erik Holmgaard for at tage sig d l Borris 4H, fantas sk at vi 
må e komme på besøg og se de fine hunde og mange får/lam.  

Vort program for resten af året er: 
Uge 22: Besøg – her kan børnene e er eget valg få et lille besøg af et 
  par af lederne og vise/snakke om sin interesse. 
20. juni: Cykeltur l Borris Lejren, hvor vi skal have en rundvisning. 
25. august: Sognedag – vi a older dyrskue for alle. 
31. august: Kano/kanaltur – en årlig tradi on, der indeholder vand, sej- 
  lads, sjov, hygge og forhåbentlig godt vejr. 
24. sept.: Madskoledag – vi laver lækkert mad sammen i skolekøkke- 
  net. 
28. sept.: Generalforsamling og afslutning med fællesspisning, uds l- 
  ling, lo eri m.m. 
Vil du gerne vide lidt mere om 4H, må du gerne kontakte Me e (2044 9067) 
eller Kaja (2628 6153). 

Hanne van Vliet 
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U12 

u14 
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Nyt fra håndbold …. 
Håndboldsæsonen er slut og det blev en god sæson med masser af gode 
oplevelser og resultater.  
Generelt har alle holdene klaret sig godt. Vores to pigehold i U12 og U14 
blev kredsmestre – stort llykke l jer. U12 drengene kvalificerede sig 
også l kredsmesterskaberne, men meldte fra på grund af deltagelse i 
Ikast Cup i stedet. Tak l trænere, forældre og andre, som har bidraget 

l de mange gode fælles oplevelser på holdene. 
 
Vi er i fuld gang med planlægningen af næste sæson, hvor vi fortsæ er 
samarbejdet med Rækker Mølle omkring U12 og U14 holdene. Derud-
over forventer vi, at der bliver U6/7/8 og U10 hold samt seniorhold, som 
der har været i den forgangne sæson. Så kunne du tænke dig at spille 
håndbold, så mød endelig op på et af holdene e er sommerferien.  
 
Har du lyst at blive en del af et trænerteam omkring holdene, så kontakt 
udvalget – ung / forældre/ eller bare lyst l at give en hjælpende hånd, 
så kom glad - vi har brug for dig!  
 
E er generalforsamlingen er der sket lidt omrokering i udvalget, idet 
Maria Rehfeld ikke ønskede genvalg. Vi vil gerne sige Maria en STOR TAK 
for det kæmpe arbejde, hun har lagt i udvalget de sidste mange år. Loui-
se Pinderup afløser Maria i udvalget, således har de to by et poster, da 
Maria er blevet suppleant i stedet for Louise  Udvalget består desuden 
af Alex Ostersen, Frank Jensen, Inger Theils og Lise Bonde (ny formand). 
  

God sommer  
 

Håndboldudvalget 
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BORRIS HALLEN FÅR MERE PLADS 
Og det er vel at mærke uden at 
ændre på arealet af bygningen. 

Ideen blev fremlagt af forman-
den for hallen, Jacob Hindsig, l 
et bestyrelsesmøde. 

Mange, der har arbejdet i hallen 
eller holdt fester der, kender 
det lille opbevaringsrum l glas, 
tallerkner, bes k m.m. Og i for-
bindelse med den bedre udlej-
ning af salen er der sket udvi-
delse af sor mentet, så der ikke 
længere var plads nok i 
”kosteskabet”. Et skab blev s l-
let op i et af hallens redskabs-
rum, og her var der så skåle, 
lysestager, fade osv.  E erhån-
den havde vi vore effekter spredt over flere rum, og det er ikke holdbart med 
så mange forskellige brugere, siger halinspektør Thorkild Gjaldbæk. 

Og nu hvor ideen er ført l handling, kan man kun sige: Hvorfor har vi ikke fået 
det lavet før  

Projektet er et stort aflangt rum i forbindelse med køkkenet, hvor der er opsat 
en masse hylder l opbevaring af ALLE effekterne, endda også en enkelt prop-
trækker.  

Endnu engang har en frivillig lagt sin arbejdskra  og evne indenfor faget i ar-
bejdets udførelse. Tage Pedersen, pensioneret tømrermester, og stadig ak v 
badmintonspiller, har ha  ”entreprisen” for rummet. Thorkild og Tage fandt i 
fællesskab ud af, hvordan indretningen kunne gøres mest hensigtsmæssig, og 
dere er har Tage ha  teten, lige fra indkøb af materiale l arbejdets udførelse.  
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Den gamle dør ud l gangen er 
nu døren ind l det nye rum, og 
i stedet er der nu en dør direkte 
fra køkkenet ind l det gamle 
mødelokale, som ved større 
arrangementer kan bruges l 
anre errum eller opbevaring. 
Ja, og garderoben er der stadig, 
dog kun med den plads, den 
skal bruge. Og så er der ingen 
spildplads. 

”Kosteskabet” er der stadig som 
et varigt minde. 

Lili Kristensen  
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Borris Sogneforening 
 

Siden sidste sogneblad har vi i marts ha  endnu en hyggelig fællesspis-
ning i Hallen. 
 

Søndag d. 8. april kunne Sogneforeningen sammen med Birthe Madsen 
stolt pu e 2.125,00kr i indsamlingsbøsserne l Kræ ens Bekæmpelses 
landsindsamling. Pengene kom fra foredraget med Daniel Svensson i 
februar, hvor Birthe og Co bagte kager som blev solgt sammen med 
kaffe og øl/vand i pausen. Overskuddet fra pause-salget gik ubeskåret l 
indsamlingen. Overskuddet fra billetsalget gik denne a en l BGU-
håndbold som hjalp med opsætning/oprydning af stole. 

Et rig g godt eksempel på de samarbejder vi har på kryds og tværs i 
Borris, som i sidste ende gavner os alle. 
 

Onsdag d. 25. april deltog Sogneforeningen i afvikling af det landsdæk-
kende ini a v i sundhedsugen 'Danmark spiser sammen'. Det var i gro-
ve træk en fællesspisning for alle der må e have lyst. Fællesspisningen 
blev a oldt i Fødevarepark Skjern Enge i samarbejde med Sundheds-
center Vest og Center for Fødevarer (Erhvervsrådet). 
 

1. maj blev "Krokodilleparken" officielt indviet på behørig vis med taler, 
klapsalver og grillede pølser. En rig g hyggelig e ermiddag med ca. 100 
glade Borris-folk. Og en god mulighed for at sige tak l alle de involvere-
de for den smukke park, vi alle kan nyde hver dag. 
 

Kalender: 

Tirsdag d. 29. maj Foreninger mm inviteres l infomøde vedr. brug 
    af borris.dk.  

Tirsdag d. 12. juni Fællesspisning i Hallen: se opslag her i Sognebla-
    det, i byen og på Fb 
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Søndag d. 17. juni Garagesalg - i hele sognet 10-15. Se opslag her i 
    Sognebladet, i byen og på Fb 

Lørdag d. 25 .august Sognedag 

Tirsdag d. 18. sept. Foredrag med Hr. Weyse fra Badehotellet (Jens 
    Jacob Tychsen) - i Hallen 

Torsdag d. 1. nov. Fællesspisning i Hallen 

Søndag d. 5. nov.  Juletræstænding 

 

Vedr. Garagesalg: Husk lmelding (og spørgsmål) l Lisbeth (20534113) 
eller Heidi (29781977) 

Tilmeldingerne er begyndt at kke ind, og der er plads l alle! 

Vi glæder os l en hyggelig dag, husk det er også en anledning l at ta’ 
cyklen rundt i vores skønne sogn. 

borris.dk er ved at tage form, det har været et langt sejt træk, og vi tak-
ker for jeres tålmodighed. 

Sogneforeningen glæder sig l sammen med bl.a sognets foreninger at 
komme i gang med at bruge den nye side. 

 
En god sommer ønskes l alle 
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Tænker vi godt e er, har vi nok alle 
brugt den sætning i en eller anden 
sammenhæng.  

For Solveig Hvid Daasbjerg har følel-
sen været der siden barndommen, 
hvor hun især tænker lbage på de 
gange, hvor hun har ligget på græs-
plænen hjemme hos forældrene og 
kigget op på himlen og dens mange 
skyforma oner. Hvilket maleri og 
hvilken fortælling, der kunne komme 
ud af det.  

Det er først sent i voksenlivet, at hun 
finder ud af, at alle mennesker ikke 
kan mærke eller se, hvad der f.eks. er 

sket i et hus eller få informa oner om 
helt ukendte mennesker. Med arbej-
de, mand og børn var tankerne dli-
gere andetsteds, men da familien 
fly ede ind på den gamle præstegård 
i Vesterby i 2004, blev nysgerrighe-
den pirret igen, for der skete ng og 
sager. Der blev ringet på døren, og 
der var altså ingen ringeklokke, røg-
alarmen kunne bippe svagt 4-6 sek., 
der blev sprøjtet vand på hende og 
børnene, der blev pillet ved el- ng, og 
flere el-apparater gik i stykker e er 
kort d. El-systemet blev tjekket, men 
der var intet galt. Hunden gøede på 
bestemte der, og hun kunne for-
nemme, at nogen gik inde i huset og 
udenfor vinduerne.  

På et dspunkt havde Solveig ingen 
ro, for hun rendte rundt og gjorde 
rent hele den. Hver gang hun ville 
sæ e sig, var der noget, der jog hen-
de videre. En dag Solveig får sig sat i 
sofaen, fornemmer hun, at en kvinde 
sidder ved siden af hende. Hun har 
sikkert været hushjælp i den gamle 
præstegård. De får sig en ”lille snak” 
om hendes lstedeværelse, og her-
e er "tager" kvinden af sted igen. Så 
var den "rengøringsmani" væk igen 
hos Solveig   

DER ER MERE MELLEM HIMMEL OG JORD 
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Solveigs mand, Jørgen, arbejdede 
dengang på borepla orm og var der-
for ude i 14 dages perioder. Når han 
var hjemme, var der ro. Heldigvis - 
synes Solveig - oplever han en dag, da 
han maler vinduer ovre i stalden, at 
der kommer en skikkelse gående fra 
den anden ende af stalden op mod 
ham. Dermed var hun ikke alene med 
mys kken, men der var stadig intet 
svar på, hvad der skete. 

Hvor søger man så hen, når man ger-
ne vil have sin nysgerrighed s llet. 
Solveig opsøgte en clairvoyant og fik 
redskaber l at komme videre, så der 
kunne skabes harmoni og ro i huset. 
Men her blev grunden også lagt l 
Solveigs videre færd i den åndelige 
verden. En verden, som hun er meget 
ydmyg overfor og taknemmelig for at 
have fået indblik i. Typisk er det en 
sjov, god og kærlig oplevelse at arbej-
de med det spirituelle. Det er så gi-
vende, og man røres i hjertet, når 
man får lov at være talerør for de kæ-
re afdøde og mærke, at det gør en 
forskel for dem, der modtager. 

I 2008 blev hun færdig som clairvoy-
antrådgiver, og samme år tager hun 
også reiki-healinguddannelsen. I 2017 
tog hun et spirituelt forløb med clair-
voyance og medieskab. Sideløbende 
med behandlinger deltager hun i for-

skellige workshops og kurser for at 
dyg ggøre sig, så hun kan blive bedre 
og skarpere, når hun er talerør for de 
kære sjæle fra den åndelige verden. 
Hun arbejder med faktuelle og kon-
krete beviser, når hun arbejder som 
medie, som er, når hun tager afdøde-
kontakt. 

Som clairvoyant arbejder hun med 
mange forskellige face er af sin spiri-
tuelle evne. Nogle står et sted i livet, 
hvor de skal træffe et valg, nogle føler 
usikkerhed om, hvad der er vig gst 
lige nu, andre har brug for et kærligt 
skub i arbejde, familie etc. Solveig 
sidder overfor klienten og tuner ind, 
som det hedder, for at skabe kontak-
ten l den åndelige verden og de 
hjælpere, der skal bruges for at give 
klienten svar. Det er den kontakt, der 
giver Solveig informa oner fra dem, 
du som klient kender, altså dit spiritu-
elle team, som vi alle har og som ved, 
hvad er bedst for dig. Svarene kan 
måske bruges nu, måske senere, og 
Solveig forsøger at svare på de 
spørgsmål, som klienten s ller, også 
ved eventuel afdødekontakt. Solveig 
har selvfølgelig tavshedspligt, og be-
sked om sygdom og ulykke får hun 
aldrig fra den åndelig verden.  

E k og moral sæ es meget højt, ud-
taler Solveig, så jeg går ikke og s ller 
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ind på andre uden at have fået lov. 
Solveig er flere gang blevet mødt 
med, at andre tror, hun ser lige igen-
nem dem og ved alt om dem, men 
sådan er det selvfølgelig ikke. 

Reiki-healing er lførsel af livsenergi, 
hvor man påvirkes både fysisk og psy-
kisk, og energien finder selv hen, hvor 
der er ubalance. Du behøver ikke væ-
re syg eller have skavanker for at 
modtage healing, men kan bare mod-
tage velvære og dejlig fornyet energi. 
Spændinger ernes, nega ve følelser 
bearbejdes, kroppen bliver renset ud 
og bragt i balance. Solveig s ller sig l 
rådighed som kanal for den universel-
le healings kra , og hun lægger sine 
hænder på din krop, hvor hendes in-
tui on så guider hende.  

En healing kan også gøres som ern-
healing. Solveig havde en pudsig ople-
velse med sin svoger. Han var meget 
skep sk for hendes ”hokuspokus”. En 
dag ringede hans kone, om ikke Sol-
veig kunne gøre noget ved hans psori-
asis, der var i svær udbrud på fodså-
lerne. Solveig ville gerne forsøge, men 
ville ikke garantere noget. I dag mø-
der hun svogerens store respekt for 
sit arbejde, for hans psoriasis for-
svandt. 

Når børnene havde kammerater på 
besøg, og de sad på værelset og spil-

lede på computer, så film m.m., kun-
ne det ske, at computeren eller tv'et 
lukkede ned. Så kom de ud l mor 
Solveig og bad om det røde stearinlys. 
Når det blev tændt på værelset, hav-
de stået 2-3 sekunder, startede com-
puteren eller tv’et op igen. Da de i sin 

d havde besøg af clairvoyanten, hav-
de hun givet dem den løsning på pro-
blemet. 

Og svigerfaren oplevede også noget 
specielt en dag, hvor han havde lagt 
sig i et værelse for at få et hvil. Et af 
børnene sad sam dig på værelset og 
arbejdede på en Playsta on, og den 
gik ud. Der blev sat et rødt lys på bor-
det, og så var Playsta onen klar igen. 
Svigerfar havde hele den en dund-
rende hovedpine, mens han var på 
værelset, men ingen hovedpine, da 
han gik derind. E er sit hvil, stod han 
op og gik ud af værelset. Da han nåe-
de baggangen, var det som at knipse 
med fingrene, og hovedpinen var 
væk. Han havde gjort lidt nar af Sol-
veig og hendes tro på, at der måske 
var "ånder" i hjemmet. Nu så han ved 
selvsyn, at ngene gik ud, og at de 
startede med et rødt stearinlys, ja og 
det med hovedpinen. Nu var han 
overbevist, og for mig, siger Solveig, 
var det dejligt at få hjælp fra Den Ån-
delige Verden, så folk ikke tror, man 
er helt skør  
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Solveig a older også selv workshops, 
da mange har en nysgerrighed for det 
alterna ve og spirituelle. Her får man 
også en mulighed for at s lne sit sind 
og ly e l sig selv, altså modtage sig-
naler fra krop og sjæl om, hvad vi 
hver især har godt af og måske har 
brug for her i livet. Der er 2 forskellige 
forløb, formiddags- og a enhold, og 
der arbejdes med medita onsøvelser, 
træning i clairvoyance og afdødekon-
takt. Alle kan deltage, nybegyndere 
og erfarne, for hver især arbejder der-
fra, hvor man er. Solveig er taknem-
melig for at kunne guide andre og 
hjælpe dem l at blive bevidste om 
egne evner.  

At have evnen i det spirituelle er en 
medfødt evne. Alle har evnen, men 
man skal opsøge den via sin nysger-
righed og pleje den.  

Solveig er på messer som clairvoyant, 
hvor hun også holder klarsynsdemon-
stra on. Hun holder foredrag og kur-
ser, og her i sommer vil hun arrangere 
bålmedita on i haven i den gamle 
præstegård, og udendørs workshop 
er også med i planen. Ca. 1 gang om 
måneden arrangerer hun foredrag 
med forskelligt indhold. Det kan væ-
ret emner med en spirituel lgang, 
nogen med ikke-medita onsmæssigt 
indhold eller klarsynsdemonstra on 

m.m.  Solveig har igangsat disse ltag, 
for hun synes, at man mangler et 
sted, hvor man i fællesskab kan få 
indsigt i eller s llet sin nysgerrighed 
for den åndelige verden. Det er a -
ner, der plejer af være fantas sk hyg-
gelige.  

Det er dejligt at opleve, at jeg ind i 
mellem kan trække flere folk l Borris 

l arrangementer, end de kan i f.eks. 
Randers og Lysets Hus i Århus, siger 
Solveig stolt og taknemlig.  

Mulighederne er mangfoldige, men 
som nævnt før er hendes virke under-
lagt respekt for e k og moral. Solveig 
har sin egen hjemmeside, 
www.solveighvid-daasbjerg.dk, hvor 
man kan læse mere om hendes lbud 
om behandlinger. Endvidere lægger 
hun arrangementer på Facebook, som 
man kan deltage i - søg siden: Clair-
voyant, Medie v/ Solveig Hvid Daas-
bjerg.   

Solveig startede rejsen i 2006 med 
skepsis. En skepsis, hun selvfølgelig 
også konfronteres med i hverdagen. 
E er mange kurser, behandlinger og 
møder med den åndelige verden er 
hun ikke i tvivl om, at der er noget 
mellem himmel og jord. 

Lili Kristensen 
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AKTIVITETSKALENDER FOR 
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER 

 
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter, der 
foregår på Åstedparken.  
I dagligdagen bages der småkager og a oldes madklub på bestemte dage. Der 
er formiddagshygge, spil, kvalitets d, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang.  
Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak vitetska-
lenderen på Åstedparken.  
 
JUNI: 
05. kl. 10.00 Besøge Pandekagehuset ved Kvie Sø. 
06. kl. 10.00 Musik. 
13. kl. 10.00 Musik og sang. 
18. kl. 14.00 Besøge Stauning Friplejehjem. 
20. kl. 10.00 Musik.  
27. kl. 10.00 Musik og sang 
28. kl. 14.30 Gudstjeneste.   
 
 
JULI: 
04. kl. 10.00 Musik 
05. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
11. kl. 10.00 Musik og sang. 
18. kl. 10.00 Musik. 
19. kl. 10.00 Besøg af præsten 
25. kl. 10.00 Musik og sang. 
 
AUGUST: 
01. kl. 10.00 Musik. 
08. kl. 10.00 Musik og sang. 
15. kl. 10.00 Musik. 
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16. kl. 10.00 Besøg af præsten. 
20. kl. 14.00 Lyngtur 
22. kl. 10.00 Musik og sang. 
29. kl. 10.00 Musik. 
29. kl. 14.30 Ak vitetsdag + grillhygge. 
30. kl. 14.30 Gudstjeneste. 
   
Fødselsdagskalender: 
 
03.06. Bernhard Søjdis  89 år. 
23.06. Holger Thomassen  65 år. 
01.07. Karsten Wirring  69 år. 
02.07. Johannes Bjørnholt  94 år. 
18.07. Sigfred Jensen   87 år. 
27.07. Elin Poulsen   82 år. 
 
Ny beboer: 
Henning Hedegaard Eriksen. 
 
Vi har sagt farvel l: 
Svend Hostrup 
Esther Bjørnholt. 
 

Informa oner fra Åstedparken: 
 

Vi kunne godt bruge flere frivillige på Åstedparken. 
 
E ermiddagsvært: Sidde og drikke kaffe sammen med beboerne kl. 14.30 – 
15.30 onsdag og fredag. 
 
Skubbere: Gå eller køre en tur med beboere formiddag eller e ermiddag. 
Henvendelse l enhedsleder Carsten Vixø Kristensen, tlf.nr. 9974 2244.  
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Gudstjenesteliste 

DATO BORRIS FASTER EVANGELIUM 

3. juni 
1. søndag 

e er trinita s 
Ingen 

9.00 
Ak vitetshuset 

Sognefest & kirkekaffe 
Luk. 12,13-21 

10. juni 
2. søndag 

e er trinita s 

10.30 
Kirkekaffe og  

børneak viteter 
9.00 Luk. 14,25-35 

17. juni 
3. søndag 

e er trinita s 

14.00 
Konfirmand-
indskrivning 

10.30 
Kirkekaffe, samkørsel, 

børneak viteter og 
lægmandslæsning 

Luk. 15,11-32 

24. juni 
4. søndag 

e er trinita s 
ingen 

9.00 
Afsked med organist 
Agnete Mouridsen 

Ma . 5,43-48 

1. juli 
5. søndag 

e er trinita s 

9.00 
Poul Ivan Madsen Ingen Ma . 16,13-

26 

8. juli 
6. søndag 

e er trinita s 
9.00 10.30 

Samkørsel 
Ma . 19,16-

26 

15. juli 
7. søndag 

e er trinita s 

10.10 
Kirkekaffe 

10.30 
Ingen Ma . 10,24-

31 

22. juli 
8. søndag 

e er trinita s 
Ingen 

10.30 
Samkørsel og kirke-

kaffe 
Ma . 7,22-29 

29. juli 
9. søndag 

e er trinita s 

9.00 
Mar n Jensen Ingen Luk 18,1-8 

5. august 
10. søndag 

e er trinita s 
Ingen 9.00 

Mar n Jensen Ma  11,16-24 

12. august 
11. søndag 

e er trinita s 

9.00 
Mar n Jensen Ingen Luk 7,36-50 
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Gudstjenesteliste 

DATO BORRIS FASTER EVANGELIUM 

19. august 
12. søndag 

e er trinita s 

10.30 
Kirkekaffe 

9.00 
Ma  12,31-42 

26. august 
13. søndag 

e er trinita s 

17.00 
Spaghe guds-

tjeneste 

10.30 
Samkørsel, børne-

ak viteter, lægmands-
læsning og kirkekaffe 

Ma  20,20-28 

 

Spaghe gudstjeneste 
Søndag den 26. august kl. 17 

Familievenlig gudstjeneste med e erfølgende fællesspisning 

Konfirmandindskrivning 
Der er fælles konfirmandindskrivning for Borris og Faster sogne søndag den 17. 
juni. Vi begynder med gudstjeneste kl. 14 i Borris kirke og e erfølgende er der 
orientering om konfirmandundervisning, samt indskrivning.  

Elever, der går på de lokale skoler, bliver inviteret pr. brev. I 2019 er der konfir-
ma on i Borris søndag 28. april og i Faster søndag den 5. maj.  

I 2020 er der konfirma on i Faster den 19. april og i Borris den 26. april.  
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Solen skal ikke s kke dig 

Mens de e skrives er foråret kun så småt ved at komme i gang. Der kan stadig 
være na efrost og koldt. Men et ved jeg: Jeg glæder mig l sommeren og so-
lens varme. For der findes ikke noget bedre end når solens stråler lyser op, gi-
ver kroppen energi og varme.  

Men vi danskere kan også være kåde. Så snart 
solens stråler kommer glemmer vi rådene om 
solcreme og søge skygge midt på dagen. Hvor 
meget vi end kan lide solen og varmen, så er det 
også forbundet med fare.  

Længere sydpå er man udmærket klar over det. 
Det er man også i Israel.  I salmernes bog i Det 

Gamle Testamente kan vi finde nogle fine udtryk for Guds besky else.  

Herren er din skygge Sl. 121,5 

Som det ved middags d er godt at søge skygge og undgå solens varme og s k-
ken, sådan er det at søge Gud. Som skyggen besky er mod solen, sådan vil 
Gud være med os og besky e os i vore liv.  

Et andet sted står der 

Om dagen s kker solen dig ikke. Sl. 121,6 

Hvis vi skal være ude i middagsheden, da gør vi klogt i nok at drikke, solcreme i 
rigelige mængder og en hat. Så er vi 
sikret, at vi ikke bliver skadet af solen 
eller får sols k. Sådan er det, hvis vi la-
der Gud være med i vore liv og den, 
som besky er os mod ondt. Som vi kan 
besky e os mod solen, sådan vil han 
bevare vore liv  og være vor hjælp.  

Men en ng er jo at kende alle de gode 
råd mod solens varme. Men det ny er ikke noget, hvis vi ikke gør brug af dem. 
Sådan er det også med Gud. Det ny er ikke noget at vide, vi kan finde be-
sky else og hjælp l vores liv hos ham, hvis vi ikke gør brug af det.  
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Vil vi have hans besky else, hjælp og vejledning, da må vi også søge ham og 
lade ham være en del af vores liv. Det kan vi gøre ved at folde vore hænder og 
bede l ham. Takke ham for det, som fylder os med glæde og bede ham hjælpe 
med det, som tynger. Jesus selv sagde, at vi må e komme l ham og finde hvi-
le (Ma  11,28). 

Det kan vi gøre ved at deltage i gudstjenesten og opbyggelige møder. Ved at 
bruge d på at læse i vores bibel eller en opbyggelig bog.  

Så lad os, når vi søger skygge for middagsheden 
eller smører os med solcreme for at nyde solens 
varme, også bruge den på at tænke på Gud. 
Måske folde hænderne i bøn, finde en opbyggelig 
bog frem eller sæ e en podcast-prædiken på 
telefonen, som vi kan ly e l.  

Så vil vi opdage, at solens lys og varme også på 
den måde kan tale l os om Gud.  

 

Afsked med organist 
Vores organist Agnete Mouridsen har valgt at gå på pension. Derfor holder vi 
fælles afskedsgudstjeneste  søndag den 24. juni. Gudstjenesten er kl. 9 i Faster 
og bage er vil der være kirkekaffe med rundstykker. Vel mødt! 

Forårets påskekoncert med  
Willy Egmose og Asger Buur 
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Konfirmanderne fortæller 
Til konfirma onsforberedelse har vi 
ha  nogen gode stunder, men også 
nogle kedelige. Vi har ha  nogle vig -
ge emner oppe at vende, såsom abort, 
utroskab og drab, og jeg synes, vores 
præst Simon har været god l at lade 
alle, der har ha  lyst l at sige sin me-

ning, sige deres mening. Alle har fået lov l at udtrykke deres mening uden at 
blive dømt af nogen, for eksempel da vi havde en diskussion om abort, var der 
nogen der syntes, det var forkert at dræbe et foster, mens andre syntes, det var 
okay, da det ville være bedre, at barnet aldrig kom, end at barnet kom, og så 
ingen kunne tage sig af det.  

Vi har også ha  nogle emner oppe, som man ikke normalt tænker har noget 
som helst med kristendom at gøre, blandt andet sex og følelser, og vores præst 
har svaret ærligt lige meget hvad vi har spurgt ham om. Vi har ha  et par mers 
præst nogle onsdage e er skole, og i 
de mer sidder vi for det meste oppe 
foran i kirken, hvor så Simon så ville 
fortælle os, hvad dagens emner ville 
handle om, og så har vi diskuteret de 
valgte emner, og nogle gange har vi 
lavet nogle lege, så det ikke ville blive 
for kedeligt at være l præst.  

Vi har ha  nogle få dage, hvor vi har ha  heldagspræst. Heldagspræst er en 
onsdag hvor vi ikke skal i skole, men l præst. Vi mødes i enten Borris Kirke eller 
Faster Kirkehus. Vi møder ved o e den. En af gangene vi har været l heldags-
præst, har vi malet på en træplade og sat symboler på, så den ville fortælle om 
vores konfirma onsord.  

Vi har også været l filma en hos Simon, lidt e er vi var startet l præst. Vi var 
delt ind i hold på omkring o e personer. Vi mødte op hjemme ved Simon, hvor 
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man dere er hjalp med at lave pasta og kødsovs. Vi sad allesammen inklusiv 
Simons familie rundt om deres spisebord. E er vi havde spist, gik vi ind og sa e 
os l re e i stuen, hvore er Simon sa e en film på, der handlede om lgivelse. 
E er filmen sa e vi os ud i køkkenet igen, og talte om filmen. At gå l præst 
har ikke været så slem, som jeg havde regnet med det ville være. Selvom hel-
dagspræst har været lidt kedelig i længden, så har jeg ikke ha  noget imod at 
gå l præst, men jeg glæder mig nu alligevel l, det er slut og man kan blive 
konfirmeret. 

Caroline Bøgeskov Larsen 

 

Jeg har valgt at blive konfirmeret i Bor-
ris kirke. Grunden l, at jeg har valgt at 
blive konfirmeret, er at min familie og 
jeg er kristne og at det er en tradi on. 
Jeg har fulgt undervisningen hos Si-
mon Møller Olesen siden sommeren 
2017. I undervisningen har vi lært om 

mange forskellige kristne ng, fx dåb, livet og døden. Præsten har læst lidt fra 
biblen, fortalt historier med egne ord og vi har lavet opgaver. Til undervisnin-
gen har vi set mange små filmklip og l konfirmanda en hjemme hos Simon så 
vi en lang film og hyggede med a ensmad. 
 
Vi har været på konfirmandlejr, som 
var rig g hyggeligt. Der blev vi inddelt i 
nogle hold, som vi havde undervisning 
i. Lærerne var unge mennesker. En af 
a nerne var der smuglerløb, det var 
rig g sjovt fordi de unge ledere som 
var fangere, gik rig g meget op i det. 

 Jeg skal konfirmeres søndag den 15. april 2018. Jeg forventer at det bliver fest-
ligt, men også lidt høj deligt i kirken. Min fest skal holdes i Skjern kulturcenter, 
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fordi der er mulighed for forskellige ak viteter. Vi bliver 40 mennesker, og jeg 
har valgt mine livre er at spise. 
Lige nu er vi i gang med at forberede dagen. Jeg har fået en hel masse nyt tøj, 
og nu  glæder jeg mig l dagen hvor jeg skal have det på.  

Mads Bundsbæk Rahbek 

Jeg er en dreng på 13 år der går l 
præst ved Simon Møller Olesen i Bor-
ris.  

Vi har lært om biblen og hvordan man 
slår op i den. Vi har lært om Gud Jesus 
og om historien om gud. Vi har også 
været på konfirmandlejr og det var 

sjovt vi lærte om kristendom og legede lege. 

Jeg er mest spændt på min konfirma on fordi man kommer ind i de voksnes 
rækker og det at det er min dag. 

Ellers har det været rig g godt og lærerigt l præst. Men ellers har det været 
sjovt l præst.  

Magnus Bech Sørensen 

Samtale med præsten 
Ønsker man en samtale med præsten, er man al d velkommen l at henvende 
sig. Præsten har tavshedspligt, hvorfor intet fortælles videre. En samtale kan 
handle om stort eller småt. Det kan være når livet gør ondt, forholdet l Gud, 
tro & tvivl, ensomhed eller andet, som der er brug for at vende med et andet 
menneske.  

Præsten er der ikke som læge eller psykolog, men som præst og medmenne-
ske. En, der kan være nærværende og ly e. Men også lade det enkeltes men-
neskeliv komme under Guds lys. En samtale vil derfor o e også indeholde bøn.  

En samtale kan foregå hjemme hos en selv, i præsteboligen eller på en gåtur. 
Hvis man kender en, som kunne have brug for et besøg af præsten kan man 
også re e henvendelse l præsten. Præsten kan kontaktes på 21654812.  
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 Urnegravsteder 
Borris Menighedsråd har beslu et at etablere nye urnegravsteder. De nye ur-

negravsteder, som vil blive 
etableret i løbet af året, vil 
blive placeret l højre for 
indgangen ved Vest porten 
(ved parkeringspladsen) 
hvor et areal er ledig. De 
nye urnegravsteder vil bli-
ve etableret af Graveren 
og hans medhjælpere. 
Urnegravstederne vil blive 
udformet som vist på 
e erfølgende skitse. 

Ny gravermedhjælper 
 

Jeg er startet som gravermedhjælper i Borris pr. 1 april og er allerede godt i 
gang. Jeg hedder Jenny Kongensholm 
Nielsen og er uddannet kirkegårdsgart-
ner fra Ul org Kjærgård. Jeg kommer 
fra jobbet som graver i Hammerum kir-
ke, hvor jeg var i knap 2 år og har desu-
den erfaring som gravermedhjælper i 
Stauning gennem 6 år. Jeg er oprinde-
lig udlært maler i Skjern. 
Jeg bor i Hanning og var derfor glad, da 
jeg fik s llingen i Borris, da det er så 

meget nemmere kun at have 13 kilometer på arbejde. 
Jeg er gi  med Erik og vi har 5 voksne børn og snart 6 børnebørn.  
Erik driver landbrug og vi bor i skøn natur ned l Ganer Å. 
 
Jeg er født med et lyst sind og går glad på arbejde hver dag. 
Jeg glæder mig l samarbejdet med jer alle.  
Venlig hilsen Jenny Kongensholm Nielsen 
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både maskinelt  

og med dyr 
Kontakt 

Niels Bonde 

Naturpleje 
Pleje af naturarealer 

Tlf: 2049 0831  
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Fællesspisning 
 

Tirsdag d. 12. juni  kl. 17.30 i Hallen 
 

Menu: Pulled Pork Burger (samt alterna v børnemenu ) 

-og lidt sødt l kaffen 
 

Tilmelding i Dagli' Brugsen senest torsdag d. 7.  juni 
 

0-2 år gra s   ~   3-12 år 30 kr   ~   13-? år 60kr   
 

Vi ses - Borris Sogneforening 

 

 

Sankt Hans Fest 
Sogneforeningen, BGU og Spejderne er igen sammen om at holde en rig g dej-
lig a en, hvor vi i fællesskab kan nyde midsommeren, med båltale, sang og bål. 

Sted: Ved Borris Spejderhus på Agervej 

Dato: Den 23. juni 2018 

Fra kl. 19.00 kan der købes pølser, kage og kaffe/te. 

Båltalen holdes af Ole Knudsen  kl. 19.30.  

Sogneforeningen giver selvfølgelig også i år gra s is l alle børn. 

Vi ses! 

Ledere og bestyrelse for Borris Spejderne, BGU og Sogneforeningen. 
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Den 1. maj havde Borris Sognefor-
ening indbudt l officiel indvielse af 
Krokodilleparken.  

Krokodille-betegnelsen siges at have 
sin historie fra dammen i parken. Det 
var oprindelig en gammel branddam, 
indhyllet i et vildnis, alene omkranset 
af et beskedent trådhegn. I mange år 
blev branddammen kaldt for Krokodil-
lesøen, nok mest for at skræmme bør-
nene væk fra dammens dybe, kolde 
vand.  

Indvielsesdagen startede i s lle regn, 
men lige før arrangementets start 

ede solen frem. Omkring 100 mød-
te op, og sogneforeningen solgte 
frankfurtere med brød samt kaffe og 

småkager. De må e endda i Dagli’ 
Brugsen e er flere pølser l grillen.  

En indvielse uden taler går ikke…. 

Første taler var Lisbeth Bjerre fra sog-
neforeningen, og hun bød velkommen 

l arrangementet. 

 

”Nu er det på de, at vi får parken 
ordentlig indviet. Den har jo været i 
brug længe. I dag afsløres også den 
fine portal, som understreger navnet 
på parken og markerer dens indgang. 

 

Til fællesspisningen i februar måned 
blev der stemt om navnet l parken. 

KROKODILLEPARKEN OG DENS TILBLIVELSE 

Magnus ( l højre) nuværende elev på 
Erhvervsskolen og en dligere elev 
fremviser stolte deres værk. 

Lisbeth 
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Det er vist byens børn, der har været 
med l at døbe stedet her, for når 
dagplejen og børnehaven har været 
på tur her l, har det al d været “om 

l krokodillesøen”. 

Det blev Krokodilleparken, der løb 
med de fleste stemmer. 

Selve portalen er sponseret af Borris 
Genbrug. De har dog fået hjælp af 
flere, for Jørn Vendelbo har skåret 
navnet ud hos sin arbejdsgiver, firma-
et Orla Hansen A/S i Tarm, og 2 elever 
fra Erhvervsskolen har smedet selve 
porten og dermed sponseret arbejds-

merne. 

 

Parkens idemænd og projektmagere 
er Erling Søndergaard og Egon Dag 
Nielsen, og de har med Grøn Bande 
og flere hjælpere i ryggen fået hele 
projektet op at stå.  

Inden de kunne gå i gang på grunden, 
blev der gravet ud l s er og kørt grus 
her l. Til den del lagde Lauge Bonde 
maskiner l, og en gruppe af ansa e 
gjorde arbejdet i fri den. 

Der er lagt utrolig mange mer i par-
ken og i hjemmearbejde med at sam-
le penge ind, og det kan vi nu alle-
sammen nyde, hver gang vi kører for-
bi eller går en tur i parken. Her er 
tænkt på både store og små, så det er 
muligt at komme rundt med både 
barnevogn og kørestol, og alle kan 
hygge sig i pavillonen eller ved søen, 
hvor der kan kigges på den fine natur 
og livet i vandet. 

Borris Sogneforening vil gerne på veg-Erling og Egon 

Frithjoff Aaes og Torben Hansen graver 
huller l portalen. 
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ne af hele byen sige jer en kæmpe, 
kæmpestor TAK for det arbejde, I og 
Grøn Bande har lagt her, og som 
“banden” jo fortsat yder her, så 
parken fremstår knivskarp hele året 
rundt.” 

 

Så blev det Erling Søndergaards tur l 
at tale.  

”Han spørger ud i forsamlingen, om 
nogle kan huske, hvordan det så ud, 
før vi gik i gang med projektet? 

Ideen med parken opstod, da vi i 
Grøn Bande var u lfredse med, at 
kommunen kun ville slå græsset 1 
gang hver måned. Vi havde ansøgt 
om en ugentlig græsslåning, men fik 
besked retur om, at hvis græsset skul-
le slås hver uge, skulle området her 
være en park og ikke bare et grønt 
areal. 

Det svar sa e os straks i 
gang med at få lavet en 
plan over, hvordan det 
kunne ændres, så beteg-
nelsen for området kun-
ne blive en park.  

Hvis man fra parken kig-
ger ned mod kirken, kun-
ne man dligere ikke se 
nordportalen i kirkediget. 
Den gamle branddam, 
selve kirkediget og kapel-
let var gemt bag høje 

træer og buske. Ned langs 
Kirkevej over mod Motorgår-
den stod der en række gamle 

og skæve sitkagraner. Gruppen bag 
projektet kunne se en ide med at få 
det hele ernet, således at der blev 
åbnet op, som I kan se det nu. 

I 2013 ansøgte vi kommunen om en 
bygge lladelse l ops lling af en pa-
villon, ernelse af træer, sikring af 
den gamle branddam m.m. Svaret var 
så, at vi skulle sende ansøgningen l 
Fredningsnævnet i Region Midtjylland 
på grund af kirkens nære beliggen-
hed, samt at det var en væsentlig æn-
dring af området, ja, og så skulle der 
også søges ved Ribe S .   

Resultatet blev så, at der den 11. juni 
2014 mødte 6 personer op fra Fred-
ningsnævnet samt provs et l en be-
sig gelse af området. 

Allerede den 17. juni 2014 var der 
lladelse fra Fredningsnævnet, den 1. 

Grøn Bande tager sig en velfortjent kaffepause i pa-
villonen. 
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juli 2014 kom der 
en landzone lla-
delse fra kommu-
nen, og den 7. 
august 2014 fik vi 
bygge lladelsen 
fra kommunen.  

Så kunne vi starte 
op på selve pro-
jektet. Kommu-
nen ville kun 
hjælpe l med at 
stubfræse ved de 
gamle træer samt flise affaldet herfra. 
Så vi kan roligt sige, at parken er op-
stået ved fælles hjælp af rig g mange, 
både unge og ældre. Tusind tak for 
hjælpen.” 

Næste taler var Egon Dag Nielsen, og 
han ønskede Borris by og sogn llykke 
med Krokodilleparken. 

”Parken ligger flot her som nabo l 
Borris kirke. I dag tager vi jo også en 
ny navneportal i brug, og kigger I over 
mod Borris kirke, kan I se de murede 
indgangsportaler plus en vognportal.  
De har stået der i mere end 300 år, så 
området her har tradi on med porta-
ler.  

Den nye portal er også døren l de 
mange ildsjæle her i Borris, som har 

arbejdet med denne opgave i næsten 
4 år.  

Der skal ikke kun arbejds mer og 
energi l, men også økonomi. Vi, og 
når jeg siger vi, er det Grøn Bande, 
der gennem Borris Sogneforening har 
modtaget kontante bidrag fra:  

BORRIS GENBRUG – DALAGER MAR-
KED – BORRIS TRAKTORTRÆK 

Med hensyn l de sponserede materi-
aler og arbejdskra  kan man se nav-
nene på de pågældende på remmen 
på indersiden i pavillonen.  

Pavillonen, type Be y, er købt på Ler-
vanggaard i Ølstrup, og er på ca. 10 
m2. Kravet fra Fredningsnævnet var, 
at pavillonen skulle have jordfarver, 
og de endelige farver er valgt af da-

Fra indvielsesdagen. 
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merne i Grøn Bande.  

Bord/bænkesæ ene er de oprindelige fra området, som har fået påsat nyt træ. 

Endnu engang llykke l sognet med endnu et smukt naturområde i Borris”, 
slu ede Egon sin tale.  
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Borris IF 
Så kom foråret/sommeren endelig. Det er også ensbetydende med, at vi 
omsider har fået gang i alle vore fodboldhold. Igen i år ruller bolden for 
alle aldre, det gælder lige fra U5 (sandkassefodbold) l seniorfodbold.  

De hold, vi har i gang i øjeblikket, er: sandkassefodbold, U6 + U7 mix, U9 
pige og drenge samt et damesenior og to herreseniorhold. Derudover 
har vi igen samarbejde med Faster, og i det regi kører Borris/Faster U15 
piger samt  U11 + U12 + U13 og U14 drenge. 

Hvis man endnu ikke har fået støvlerne fundet frem, så er det ikke for 
sent – slet ikke! Hvis man skulle have lyst l at starte op, så kontakt  

22 93 24 25. Det vil da være muligt at blive henvist l det rig ge hold 
samt at få oplyst trænings d. 

I forhold l fodbold er der en række datoer, man gerne må notere sig: 

Borris/Faster samtræning: 
D. 23/5 er der arrangeret en e ermiddag/a en, hvor alle spillere i BF 
inviteres l et hyggeligt arrangement i Borris på tværs af årgangene. Ar-
rangementet er fra 16.30-20.00, og spillerne er blevet informeret. 
 
Sognedagen: 
Sidst men ikke mindst vil vi gerne proklamere sognedagen, som bliver 
a oldt lørdag d. 25. august. Til denne dag vil vi igen i år fra BIF’s side 
forsøge at få lavet et tætpakket program med masser af kampe på stadi-
on. 
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Baneopkridtning: 
 
Vi søger desperat frivillige, der kan afse halvanden l to mer en gang 
hver tredje- erde uge, hvor de har d l at hjælpe med at kridte fod-
boldbaner op. Tanken er, at man indgår i et team, således at man ikke er 
pålagt tjansen hver eneste uge, men derimod en gang om måneden. 
Kontakt meget gerne 22 93 24 25 for mere info(!) 

E er den nyligt overståede generalforsamling kan vi i bestyrelsen præ-
sentere et nyt medlem. Nyt medlem af Borris IF’s bestyrelse er S ne 
Møller Hansen, så bestyrelsen nu består af: 

Anders Buhl – Formand   
S ne Møller Hansen – Kasserer 

Henning Iversen – Medlem 
Jens Normann – Medlem 

Jonas Houmann – Medlem 
 

Vi vil gerne re e en stor tak l Charlo e Nielsen for det arbejde, hun har 
lagt for klubben gennem de sidste fire år.  

Det var alt for de e nummer.  

Sommerlige hilsener fra bestyrelsen. 
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Update fra byrådet 
 

I teknik- og miljøudvalget er vi ved at finde os l re e med de nye medlemmer, 
og der kommer hele den nye spændende sager. Det vandbehandlingsanlæg, 
som Anneberg gerne ville lægge i Skjern, har nu fundet en ny placering på Hvi-
de Sande Havn, da de med den placering også kan lbyde at rense tankindhold 
fra skibe. Det ser rig gt spændende ud, men vi skal lige være helt sikre på, 
hvordan udledningen bliver, så der ikke bliver nogen påvirkning af orden, ha-
vet og fisk, der skal passere slusen.  
 
En anden ng, som fylder (for hele byrådet), er udski ningen af den 150 kV 
højspændingsledning l en 400 kV, der går gennem vores kommune. Grunden 

l udski ningen er, at udbygningen af sol- og vindenergi er gået stærkt de se-
nere år, og for at man kan afsæ e strømmen fra den grønne oms lling, er en 
opgradering nødvendig. Ind l e erår 2016 blev alle 400 kV nedgravet, men da 
PSO-afgi en skulle afskaffes, krævede det nogle penge, og en del af finansierin-
gen blev, at 400 kV ledningerne igen skulle hænge på master. Det koster 4 mia 
kr ekstra at nedgrave strækningen fra Idom l Endrup. Vi har to gange ha  be-
søg af Energinet, som er Statens selskab, der står for gas- og elforsyning, for at 
påvirke dem l at nedgrave ledningen. Det er nu blevet en poli sk sag på Chri-
s ansborg, hvor det nye energiforlig forhandles - vi trækker i alle de tråde, vi 
kan, og argumenterer med, at vi har taget andel af tekniske anlæg l den grøn-
ne oms lling i vores område og ikke mener, vi skal “straffes” med et hegn 
tværs gennem kommunen. 
 
Det er også ved at være d l at komme med budgetønsker. Et stort ønske fra 
mig bliver, at vi får afsat nogle flere penge l vores veje - både l nyt asfalt men 
også l udvidelse af mindre veje, som er blevet for smalle l den tunge trafik. Vi 
risikerer, at der kommer en kæmpe regning om nogle år -  det er nu, hvor vi er i 
en højkonjunktur, at vi le ere kan finde pengene l det, end når vi står i en ny 
finanskrise. Der er mange ng, vi også kunne bruge flere penge på - men jeg 
fornemmer, der er andre i byrådet, som også har budge orslag :-) Budget er en 
svær prioriteringssag, men jeg er nu af den opfa else, at vi ikke har nogle ng, 
hvor vi ikke kan være vores indsats bekendt - men vi kan al d blive bedre. 
De e blev ordene for denne gang. 
 

Med venlig hilsen 
Ole Nyholm Knudsen 

40870553 
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Forældre / barn 

 Krumspringerne 
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Nyt fra BGU gymnas k 
Tusind TAK l alle for det flo e fremmøde l vores gymnas kopvisning, det var 
en skøn e ermiddag med en masse dyg ge gymnaster som leverede en flot 
opvisning. 

En stor TAK skal også endnu engang lyde l vores super dyg ge gymnas klede-
re - I gør det så godt, uden jer kunne vi ingen ng.  

Igen i år har vi Sommerspring 4 rsdage, og der mødte 18 børn op første gang. 
Fantas sk at børnene heller ikke kan undvære gymnas kken, selvom det er 
godt vejr udenfor. 

Vi er ved at forberede næste gymnas ksæson 2018/19. Har du lyst l at være 
gymnas kleder på et hold i næste sæson, vil vi blive meget glade 😊 og vil ger-
ne høre fra dig. 

Gymnas kudvalget ønsker jer alle en god som-
mer 

Henrik tlf.: 2330 5922, Jens Peder tlf..2088 6534, 
Trine tlf..6013 9901, Je e tlf.: 5129 2355 

Puslinge 
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FRA MURERSVEND TIL MURERMESTER 
Endnu en lokal mand bliver murermester. Michael Buskbjerg, 36 år, blev udlært 
hos murmester Henning Clemmensen, Troldhede.  Siden har han ha  beskæ i-
gelse hos flere murermestre, og i oktober 2011 blev han ansat som murersvend 
hos Brian Nielsen A/S og blev medejer i januar 2017.  Firmaet har adresse i 
Skjern, men ejerne bor i henholdsvis Bølling og nu Borris.  

Firmaet beskæ iger p.t. 11 mand, og udfører store og små opgaver indenfor 
kloak-, beton- og murerarbejde hos både almen erhverv, landbrug og private.  

Privat har han lige solgt hus og er i gang med nybyggeri af hus på Kirkevej. Et 
projekt, der nok kommer l at vare det meste af 2018, da meget af arbejdet jo 
skal klares i fri den.  

Det er dejligt, at mange følger med i byggeriet, for nybyggeri i Borris er jo ikke 
hverdagskost. Dog er der 2 igangværende og flere på vej – det må være et 
sundhedstegn for sognet. 

I hvert fald glæder han sig l, at han kan fly e ind sammen med ægtefællen og 
de 3 børn. ”Heldigvis bor vi p.t. l leje lige overfor byggeriet, så det gør mange 

ng meget nemmere, og hele familien kan være en del af processen”, siger Mi-
chael.  

Lili Kristensen 

 

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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Puha, 10 år er allerede gået. Jeg forstår 
slet ikke, hvor den er blevet af. 

Ligesom de fleste andre valgte jeg Kirke-
skolen e er 7. klasse. Der endte jeg med 
at tage både 8. og 9. klasse, selvom det 
en overgang var planen, at jeg skulle have 
været på Brejninggaard E erskole. Jeg 
følte mig bare så godt lpas i min klasse 
på Kirkeskolen, at jeg ikke havde lyst l at 
skulle væk derfra. Jeg havde to gode år på 
Kirkeskolen. 

E er Kirkeskolen tog jeg direkte på Han-
delsskolen, hvor jeg startede på den 3 
årige HHX. Her kom jeg i klasse med min 
gode veninde, som jeg havde lært at ken-
de på Kirkeskolen. Det var rart at have 

hende ved min side i starten, da det hele 
jo var nyt. Det var også nu, at jeg skulle l 
at starte min rejse mod det rig ge vok-
senliv, for det var jo ikke længere folke-
skolen, men en uddannelse, som jeg selv 
havde valgt. Så derfor var kravene også 
dere er. Det første år var ikke så slemt 
med afleveringer og sådan, men andet år 
var bestemt ikke mit år. Jeg var nemlig på 
vippen l at droppe ud, fordi jeg simpelt-
hen var ved at blive skoletræt. Her var 
mine forældre de bedste, da de hjalp med 
at holde mig oppe og sagde, at jeg nok 
skulle klare det, og det var det, der fik mig 

l at fortsæ e. Det sidste år gik bare der-
udaf, og nu nærmede jeg mig enden på 
det hele. Sommeren 2012 fik jeg så min 
fine blå hue på, og det blev fejret med 
manér. 

Nu hvor huen var kommet på, skulle jeg 
jo l at finde ud af, hvad jeg så ville i gang 
med. Én ng var sikkert for mig, og det 
var, at jeg IKKE skulle lbage på skole-
bænken foreløbig. For bare tanken om 
skole hang mig langt ud af halsen. Så jeg 
beslu ede mig for at tage et sabbatår, 
hvor jeg bare ville arbejde og tjene nogle 
penge.  

Imens jeg gik på Handelsskolen, havde jeg 
fået arbejde hos SuperBrugsen Skjern, 
hvor jeg var i bageren/cafeen, ind l jeg 
blev 18, dere er kom jeg l at sidde ved 
kassen, og når jeg ikke sad der, sa e jeg 
varer på plads. Jeg kunne rig g godt lide 

10 år e er Af Trine Kousgaard Rindom Datter af Bodil Kousgaard Rindom og Jens Laurids Rindom 
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mit job i Brugsen, men jeg kunne desvær-
re ikke få lov l at blive, da jeg var færdig 
på Handelsskolen. Så jeg var nødt l at 
skulle ud og søge andre græsgange. Jeg 
nåede ikke at sende særlig mange ansøg-
ninger af sted, inden jeg var heldig at bli-
ve ansat på fuld d hos Spar i Troldhede, 
det der i dag hedder MinKøbmand. 

Jeg var ved MinKøbmand fast ind l midt i 
august 2013, hvor jeg den 2. september 
startede som speditørelev hos Bang & 
Olufsen på deres lager i Herning. Det var 
en uddannelse på 2 år, hvoraf jeg var i 
skole sammenlagt 10 uger. Det første år 
var jeg i Shipping afdelingen, altså ek-
sport, hvor jeg skulle lave dokumenter l 
udlevering af gods l de chauffører, der 
kom for at a ente. Mit andet år foregik 
delvist i to afdelinger, noget af den i 
Inbound, altså import, og resten af den i 
Automo ve, den afdeling, der havde med 
høj alere og anlæg l biler at gøre. Det 
var to rig g spændende år, hvor jeg virke-
lig lærte en masse. Sideløbende med B&O 
havde jeg stadig vagter hos MinKøbmand 
i weekenderne, for jeg kunne ikke helt 
give slip på det. 

I løbet af mit andet år fik jeg desværre 
beskeden om, at jeg ikke kunne få lov l 
at blive, når min elev d slu ede. Det var 
jeg da selvfølgelig ked af at få at vide, for 
jeg havde jo håbet på, at jeg kunne blive, 
men pyt jeg må e jo bare ud og lede 
e er noget nyt. Så var skæbnen, at jeg 
om mandagen, hvor jeg reelt set havde 
sidste dag om onsdagen, blev kaldt ind l 
min leder. Han fortæller mig så, at min 
kollega har fået lbudt en anden s lling, 
som han ikke kunne sige nej l. Så nu var 
hans gamle s lling, Logis cs Supporter, 

ledig. Den s lling blev jeg lbudt, og det 
kunne jeg kun sige ja l, for jeg havde ikke 
været heldig at finde andet inden da. Jeg 
arbejder der stadig i dag, hvor jeg har 
med eksport og lager at gøre. Den eneste 
ændring, der er sket, er, at jeg nu sidder i 
Struer og ikke længere i Herning. 

Nu hvor jeg så var blevet fastansat, synes 
jeg, det var på de at fly e hjemmefra. 
Her fandt jeg et lille hus i Borris, som jeg 
kunne bo l leje i. Der fly ede jeg ind i 
februar 2016, og senere på året kom min 
kæreste Mar n ind i billedet. Siden da er 
vi fly et sammen og har fået vores dejlige 
hund Karma, og så er vi også fly et væk 
fra Borris. I dag bor vi i Tvis lidt syd for 
Holstebro. 

Det var så lidt om, hvad jeg har fået den 
l at gå med de sidste 10 år, og hvem ved 

hvor jeg er om 10 år igen. Tak fordi I læ-
ste med. 

Mange hilsner Trine 
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Åbningstider 
mandag: lukket 
ti: 8.30 - 17.00 
on: 8.30 - 17.00 
to: 8.30 - 18.00 
fr: 8.30 - 17.00 
lø: 8.30 - 12.00 

 Ferie i uge 29-30-31 

Kulinarisk Fødevaremarked 2018 
 

Lørdag d 25/8 
Søndag d 26/8 

 

Begge dage 10-16 
 

Feldsingvej 3, Borris (i det gl. Gaasdal) 
 

Masser af lokale fødevarer - Brunch - Smagsprøver 
Kød - Ost - Gin - Fisk - Vin - Brød - Grønt - Whiskey  

- og meget mere... 
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Program for Indre Mission 
 

(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus) 

Juni: 
20.       Sommerfest (Skt. Hans)  

Kreds 1 er ansvarlige for denne a en 

 Juli  
Ferie 

August 

Ferie 

Første møde e er sommerferien er den 12/9 – fødselsdagsfest i Astrup v/
Thomas Kristensen 
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Crea Lundsgaard 
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris 

 
Al d stort udvalg i blomster og gavear kler. 

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

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

Åbnings der: 
Torsdag og fredag kl. 10 - 17 
Lørdag kl. 10 - 12 
Tlf. 2273 6402 er åben for bes lling 
alle ugens dage. 
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Uddelerens klumme. 
ENDELIG FORÅR & SOMMER 

 
Selvom at Borris ikke lige frem er en turistmagnet når solen skinner, bety-

der vejret alligevel utrolig meget for vores omsætning. 
På en dag med solskin og temperaturer over de 20 grader sælger vi 15 - 

20% mere end på en kedelig regnvejrs dag. 
Laksefiskerne pakker grejet, tager deres venner med og kommer ud l 

Skjern Å. 
Sognets borgere finder havemøblerne og grillen frem for at hygge på ter-

rassen med en god steak og et koldt glas vin. 
Så vi ELSKER når solen skinner. Det giver kunder i bu kken og penge i kas-

sen. 
Så skal vi ikke alle håbe på at det bliver sommer i år? 

 

Skal du have fest er vi al d klar med et godt lbud på drikkevarer. Og vi 
tager selvfølgelig uåbnede flasker retur. 

BORRIS 

Åbent HVER dag fra 7-20 
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Foreninger i Borris.  
 

Andelsboligforeningen Agerleddet. 
Formand: Peter Kolding 
Adresse: Agervej 15 a, Borris     Tlf. nr. 97 35 32 00 
Formål: At indgå i bofællesskab på andelsvilkår. 
 
Andelsboligforeningen Smørhullet. 
Formand: Jens Astrup Søndergaard  
Adresse: Storegade 21 b, Borris    Tlf. nr. 97 36 62 60 
Formål: At eje og administrere 11 andelsboliger 
  på Storegade 21 i Borris.  
Borris 4-H. 
Formand: Kaja Madsen 
Adresse: Arnborgvej 10, Borris    Tlf. nr. 26 28 61 53 
Kasserer: Kaj Bøndergaard 
Formål: At børn gennem prak ske opgaver 
  lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde. 
Mo o:  At lære er at udføre. 
 
Borris Billardklub. 
Formand: Gert Thomsen 
Adresse: Klostervænget 27, Skjern    Tlf. nr. 40 77 65 83 
Kasserer: Mar n Søndergaard 
Formål: At fremme interessen for billardspillet, 
  konkurrencer, turneringer og kamme- 
  ratlig samvær. 
 
Borris/Faster Jag orening. 
Formand: Mogens Kristensen 
Adresse: Sønderskovvej 7a Borris    Tlf. nr. 40 11 70 71 
Kasserer: Henrik Højris 
 
Borris Fiskeriforening. 
Formand: Ole Nyholm Knudsen 
Adresse: Arnborgvej 35 , Borris    Tlf. nr. 40 87 05 53 
Formål: At lbyde sognets beboere og turister 
  at fiske på 23 km. fiskevand i Skjern og Vorgod Å. 
 
Borris-Hallen. 
Halbestyrer: Thorkild Gjaldbæk-Nielsen  Hallens  Tlf. nr.25 74 60 88 
Formand: Jacob Hindsig 
  Flodgårdsvej 31 Borris    Tlf. nr.51 54 16 44 
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Borris Gruppe (DDS-spejderne). 
Grupperådsf.: Lene Damkjær 
Adresse: Overtarpvej 3 7280 Sdr. Felding   Tlf. 20 14 25 95 
Kasserer: Rikke Kjærgaard 
Gruppeleder: Minna Laursen 
Formål: Spejderarbejde 
Ak viteter: Inden- og udendørs ak viteter 
 
Borris Gymnas k- og Ungdomsforening. 
 
Formand: Rasmus Nissen 
Adresse: Lundevej 17 Skjern     Tlf. nr.28 30 88 61 
Kasserer: Heidi Mathiesen     Tlf. nr.24 67 56 33 
Sekretær: Charlo e Poulsen     Tlf. nr.30 70 58 06 
IT ansvarlig:  
 
Formænd for foreningens underudvalg: 
Badminton: Peter To gaard     Tlf. nr. 26 41 31 75 
Gymnas k: Henrik Østergaard     Tlf. nr. 23 30 59 22 
Håndbold: Lise Bonde       Tlf. nr. 20 23 61 94 
Fitness: Peder Hindsig      Tlf. nr. 25 11 67 96  
Løb:  Svend-Erik Alstrup     Tlf. nr. 25 12 29 80 
Cykling: Kenneth Pinnerup     Tlf. nr. 31 16 54 10 
 
Borris Idrætsforening. 
Formand: Anders Buhl 
Adresse: Møllegårdsvej 5, Borris    Tlf. nr. 22 93 24 25 
Kasserer: S ne Møller      Tlf. nr. 61 24 25 89 
Formål: Uden- og indendørs fodbold. 
 
Borris Kroketklub. 
Formand: Johannes Pedersen 
Adresse: Buskvænget 8  Borris    Tlf. nr. 97 19 40 40 
         Tlf. nr. 24 24 20 29 
Kasserer: Emma Aaes 
 
Borris Menighedsråd. 
Formand: Egon Dag Nielsen     Tlf. nr. 97 36 63 24 
Adresse: Vestergade 9, Borris     Tlf. nr. 21 84 36 24 
Kasserer: Me e Bøndergaard 
Kirkeværge: Edvard Møller Rasmussen 
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Borris KFUM og K. 
Afdeling: Børnebanden 
Kontaktpers: Niels Peder Gosvig      Tlf. nr. 23 30 59 59 
Formål: Børnebandens 2 vig gste mål er: 
  - at børnene må se et glimt af Gud, 
  Jesus og Helligånden. 
  - at lave relevante og meningsfyldte 
  ak viteter med børnene. 
 
Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening. 
Formand: Henrik Tokkesdal     Tlf. nr. 22 63 50 72 
  Fiskekort kan købes hos Inge Andersen,  
  Storegade 1 Borris     Tlf. nr. 22 35 81 40 
  Samt hos købmanden i Troldhede 
Formål: At lbyde beboere og turister at fiske 
  på 15 km. fiskevand i Vorgod Å. 
 
Borris Seniorklub. 
Formand: Birgit Hostrup 
Adresse: Møllegårdsvej 16, Borris    Tlf. nr. 29 36 34 63 
Kasserer: Knud Jepsen 
Formål: At virke for de ældre i Borris og for 
  dri en af lokalerne i dligere første- 
  lærerbolig ved Borris Skole. 
 
Borris Sogneforening. 
Formand: Heidi Willumsgaard Gammelmark 
Adresse: Skolevænget 56     Tlf. nr. 29 78 19 77 
Kasserer: Trine Krøy  
Formål: At virke for en posi v udvikling for 
  hele Borris Sogn. 
 
Skjern Havekreds. 
  Borris-Stauning-Dejbjerg 
Formand: Elisabeth Bakkensen 
Adresse: Ledingvej 2 Dejbjerg      Tlf. nr. 21 44 85 01 
Kasserer: Karla Mortensen, Skjern 
 
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 
Formand: Tage Linding Hansen 
Adresse: Ahlervej 5, Borris     Tlf. nr. 24 67 65 59 
Kasserer: Per Kristensen 
Sted:  Skolevænget 31, Borris 
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Arkivleder: Ove Enevoldsen     Tlf. nr. 97 36 60 26 
Brevpost: bedes venligst  afleveres l Solparken 12 Borris 
Formål: At indsamle og bevare historiske dokumenter  
  og billeder samt gøre dem lgængelige for  
  nulevende og kommende slægter. 
  Mail adr.: borrislokalarkiv@gmail.com 
 
Borris Vandværk. 
Formand: Niels Medom Madsen 
Adresse: Møllegårdsvej 18, Borris    Tlf. nr. 97 19 55 08 
Kasserer: Jacob Fruerlund      
Formål: Levere vand l forbrugere i Borris. 
 
Foreningen Dalager Marked. 
Formand: Jørn Vendelbo 
Adresse: Elmealle 2, Borris     Tlf. nr. 22 11 48 40 
Kasserer: Lars Kolster 
Kon ngent: kr. 40,00 pr. medlem 
Formål: At drive Dalager Marked. Det evt. o- 
  verskud skal gå l forskellige ak vi- 
  teter l glæde for sognets beboere. 
 
Indre Missions Samfund. 
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard 
Adresse: Odderskærvej 3, Borris    Tlf. nr. 40 59 22 62 
Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk     Tlf. nr. 28 87 89 13 
Kreds 2: Mona Krejberg     Tlf. nr. 31 90 55 90 
 
Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter. 
Formand: Tage Linding Hansen 
Adresse: Ahlervej 5, Borris     Tlf. nr. 24 67 65 59 
Kasserer: Chris ne Rasmussen 
Formål: Være med l ak vt at fremme det åbne 
  og hjemlige miljø på centret. Ved i 
  samarbejde med beboere og personale 
  at arrangere underholdning og andet 
  af interesse for beboerne på centret. 
 
Torsdagsklubben. 
Kontaktpers: Majbri  Lomholt 
Adresse: Flodgaardsvej 36, Borris    Tlf. nr. 24 98 91 54  
Formål: At samle børn i et kristent fællesskab   hver anden torsdag. 
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Den 28. april 1968 blev vi konfirmeret i Borris Kirke, og e er nøjag g 50 år var 
vi igen samlet i Borris for at fejre vores Guldkonfirma on.  

Der var stor opbakning, og vi havde fornøjelsen af at have vores gamle klasse-
lærer Morten Drejer og hans kone Lis med.  

Det var 25 år siden, vi var samlet sidst, så der var godt gang i snakken og med 
at dele minder fra vores barndom. Nogle havde medbragt billeder, poesibøger, 
udklip og gamle Krølle Bølle skoleblade. 

Vi gik en tur på vores gamle skole, hvor Knud Jeppesen også fortalte om sko-
lens historie. 

En dejlig, dejlig dag, og det blev sent, før lyset blev slukket i Borris Sports og 
Kulturcenter.   

Arrangement gav et lille overskud på 300 kr. Det har vi doneret l Borris Skoles 
Venner. 
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Bagerst: Kasper Bak Ostersen, Mads Bundsbæk Rahbek, Chris an Fjeldsted 
Aagaard, Magnus Bech Sørensen, Anders Mingus Due Svennevig, Rasmus 
Munkgaard Christensen, Jacob Schrøder, Anton Kainsbak Kristensen, Emil 
Green Jørgensen og præst Simon Møller Olesen. 

I midten: Linne Langager Moesgaard, Anne Marie Gjaldbæk-Nielsen, Jennifer 
Fisker Dejgaard og Anna Rydahl Sørensen. 

Forrest: Caroline Bøgeskov Larsen, Sarah Christensen, Clara Bjerg, Mathilde 
Thusholt Hansen, Isadora Anée Bø cher Søndergaard og Juliane Holk Thomsen. 

Konfirmander 2018 i Borris kirke 

Lærke Høvinghoff Johannesen og  Agnethe Hartmann Ranfeldt  blev konfirmeret 
i Skjern kirke St. Bededag den 27/4.   


