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Er man venner med Birtha Hindsig på 
Facebook, vil man ind imellem se opslag, 
hvor hun med billeder viser, hvor mange 
sten hun fandt på gåture, f.eks på grusve-
jen mellem Kirkevej og Ahlervej eller på 
grusvejen i Borris Lejren. Birtha har en 
passion for sten!!  

Men det gælder ikke alle sten, det er især 
fossiler ( søpindsvin ), som har den helt 
store interesse - historien og levnet fra 
for den!! Men også hjertesten og hulsten 
får hende l at standse op og pu e ste-
nen i lommen.  

Og interessen kommer også tydeligt frem, 
når man træder ind I Birtha og Oles dejli-
ge have på Egernvej. Der er små sten 
mange steder, flot lagt l re e, enten 
som pynt på et fad, på række på brædder, 
under den overdækkede terrasse eller 

fyldt i høje glasvaser eller en trådkurv, ja 
der er virkelig mange.  

Endda så mange, at hun ligefrem har solgt 
af dem. En ung pige e erlyste nogle på 
Facebook, så Birtha var vaks, og pigen 
drog afsted men en kasse sten, som hun 
ville bruge i sin have.  

Jeg tog med Birtha på tur en rsdag a en 
i Borris Lejren, hvor der var åbent ind i 
terrænet. Vi tog cyklen derud og cyklede 
et par kilometer på ringvejen, ind l vi 
kom l en grusvej. Her blev cyklen parke-
ret, og så gik vi på jagt e er sten. Birtha 
havde ikke taget mere end et skridt, før 
hun ser den første. Og stakkels jeg -hun 
syntes, jeg skulle finde den, hvilket jeg 
ikke kunne. Men så forklarede hun mig, 
hvordan de skulle se ud med det hvide 
mønster og den runde form med flad 
bund. Vi gik vel omkring en kilometer på 
grusvejen den a en, med øjne og næse 
re et mod vejen, ind l vi nåede en bunke 
med grus, der også blev kigget på. Trods 
min dårlige start fandt jeg da nogle styk-
ker selv på vejen både frem og lbage. 
Birtha spo ede l gengæld stenene hur-

gt, og alene den a en havde hun vel 
omkring 10 -12 sten med hjem. Det lå 
endda i underkanten af, hvad hun plejede 
at få med hjem derfra.  

Netop i Borris Lejren er det et fint sted at 
finde fossiler. Gruset, som bliver brugt på 
vejene, er af en helt bestemt art, en god-
kendt grus, som indeholder megen flint. 
Det skal den gøre for at holde l den tun-
ge trafik, der er. Fossiler ligger sammen 
med flint, og derfor er det o e her, Birtha 

En passion for sten!!! 
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søger ud, når der er åbent for offentlighe-
den. Hun nyder at gå en tur I naturen, 
nyder s lheden, og det er en god måde at 
slappe af på ovenpå en arbejdsdag. Og så 
er det jo fint, at der er noget at gå e er. 
Hun tager også gerne sine børnebørn, 
Mathilde og Frederikke, med på turen, og 
især Mathilde er blevet optaget af at fin-
de fossiler, og hun er dyg g l det, siger 
Birtha.  

Birtha drømmer også om en tur/ferie l 
strandene på Djursland, som er et af de 
helt store findesteder af fossiler. Og mon 
ikke hun får lokket Ole med på en tur 
der l en dag.  

Omkring fossiler og søpindsvin kan man 
læse:  

Forstenede søpindsvin er et at de mest 
almindelige fossiler i Danmark. De fleste 
er ca. 65 millioner år gamle og fra slutnin-
gen af krid den. Danmark var dengang 
dækket af 100 meter vand. Klimaet var 

varmt og fug gt, og verdens største dyr, 
dinosaurerne, havde regeret i mange mil-
lioner år. I havet levede der blandt andet 
encellede kalkalger. Det er kalken fra de-
res skalrester, der har navngivet perio-
den. Når de døde og sank l bunds, blev 
de nemlig aflejret som et tykt lag af kridt 
på bunden af havet. I havet levede der 
også søpindsvin, og mange af dem blev 
bevaret som fossiler i kridtet.  

Derfor kan man finde søpindsvin, hvor 
der er kalk eller kridt. I Danmark vil det 
sige i den nordøstlige halvdel af Jylland og 
den østlige del af Sjælland samt Lolland 
og Falster.  

Et forstenet søpindsvin indeholder ikke 
noget af det oprindelige dyr. Det består 
nemlig af flint, som er udfældet inde i 
dyrets kalkskal. Selve skallen er normalt 
slidt væk. Vi finder altså et a ryk af sø-
pindsvinets skal.  

Bogen Danekræ – Danmarks bedste fossi-
ler, kan anbefales, hvis man har fået lyst 

l at lede e er fossiler, og giver også et 
overblik over de bedste fundsteder, så 
det er blot at gå i gang.  

Anne Marie Kristensen 
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Fly esalg Flodgård Mohair 
 

Som skrevet i annoncen fra Flodgård Mohair holdes der fly esalg i okto-
ber, november og december 2018.  

 

Beslutningen om fly esalg er kommet i kølvandet af den trafikulykke, 
som Lis Birgi e og hendes mand var udsat for i marts måned sidste år, 
hvor hendes mand omkom, og hun selv blev alvorligt kvæstet.  

 

Lis Birgi e Jensen har gennem 21 år drevet sin gårdbu k fra gården 
”Flodgård” på Flodgårdsvej nr. 32 med salg af mohair uld/garn, strøm-
per, opskri er m.m. 

 

Hun har været igennem et længerevarende genoptræningsforløb e er 
ulykken og er heldigvis kommet godt igennem det. Here er har hun gen-
optaget mange af sine fri dsinteresser, bl.a. som frivillig underviser i kni-
pling på ak vitetscentret i Skjern, og derudover har hun åbnet sin gård-
bu k, der har været lukket under sygdomsperioden.  

 

Fysikken er dog ikke den samme som før ulykken, og hun har erkendt, at 
gården og omgivelserne er for meget at klare alene.  

 

Derfor har hun solgt gården pr. 1. oktober l sin da er Merete og har 
selv købt et hus længere inde i byen på Flodgårdsvej nr. 18. Herfra håber 
hun, at hun kan fortsæ e salget af mohair uld/garn fra januar måned 
2019. Ind l da a older hun fly esalg fra gårdbu kken på Flodgårdsvej 
nr. 32 i oktober, november og december.  

 

Anne Marie Kristensen 
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4 H i Borris 
I marts nummeret kunne vi læse, at Torsdagsklubben i Borris Missionshus møn-
strer 35 børn i alderen 3 – 9 år hver anden uge l snak, sang, leg og krea vitet.  
I juni nummeret kunne vi læse, at Borris 4H har mere end 40 børn, der har det 

l fælles, at de har interesse for natur, dyr, haver eller madlavning.  
 
I maj var de på besøg hos en mand, der har hyrdehunde. Han fik hundene l at 
lave en lille opvisning i deres kunnen. 
I juni måned havde børnene besøg af et par af de voksne ledere. Børnene skul-
le så vise, hvad de arbejdede med.  Juni bød også på en tur i Borris Lejren med 
rundvisning og fortælling om, hvad der sker der.  
 
Sidst i august har 4H-børnene så både børnedyrskue ved sognedagen og den 
tradi onelle kano/kanaltur med vandpjaskeri, sejlads og hygge.  
I september har alle børnene så en madskoledag, hvor de sammen med leder-
ne laver lækker mad i skolekøkkenet. 
 
Året rundes af med generalforsamling, afslutning med fællesspisning og uds l-
ling af den ak vitet, børnene har ha  med l 4H.  
 
4H er også en ak vitet, der kan samle mange af sognets børn, og i marts num-
meret 2019 vil der i bladet været et indlæg omkring de ak viteter og ltag, der 
er i 4H – Borris. Opstarten er nemlig i april måned, så en lille appe tvækker kan 
det vel kaldes.  

Lili Kristensen 
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 En læser af sognebladet kontaktede mig 
med en ide l indlæg i bladet. Byen og 
sognet er beriget med mange lfly ere, 
og den inkarnerede Borris-bo tænkte, at 
andre heldigvis også havde fået øjnene 
op for Borris, men hvorfor faldt valget så 
lige på Borris. 

Jeg tog opfordringen op, tog cyklen og 
som det første hus med nye beboere på 
min vej, drejede jeg ind på Grønborgvej 
8, som nok er bedre kendt som 
”Dalagergaard”. 

Her møder jeg Bri a og Ebbe Sunesen, 
der fly ede her l i juli 2016. 

I forbindelse med at Ebbe skulle gå af 
som præst i Gudum-Fabjerg havde de i et 
stykke d været på udkig e er et hus, 
som de kunne fly e ind i. De ville gerne 
blive i Vestjylland, da de godt kan lide 
mentaliteten og den frie natur her. Dag-

ligt tjekkede Bri a interne et for 
at se, om der var kommet nye hu-
se på salgslisten, som var værd at 
kigge nærmere på.  

Deres rejse l Borris har været 
langt omkring i Jylland. Ebbes før-
ste embede e er studie den i År-
hus var på Djursland i en lille by, 
der hedder Holbæk. Via sin præ-
stegerning havde han også forbin-
delse med det lokale spejderkorps, 
og her var en sød spejderleder, 
Bri a. Et bekendtskab, der udvikle-
de sig l et ægteskab, og e er 8 
års virke i sognet, fly ede han, 
Bri a og deres første barn l Thy, 

nærmere bestemt Skjoldborg-Kallerup. 
Her virkede Ebbe som sognepræst i 12 år, 
hvore er familien, der nu var udvidet 
med 3 børn, fly ede l Rinkenæs i Søn-
derjylland, hvor de var i 10 år. Her var 
Bri a også kirketjener, så de kørte et 
parløb omkring kirken. I sit sidste embe-
de i Gudum-Fabjerg var Ebbe i 8 år, inden 
han gik på pension den 1. februar 2017. 
Bri a, der er revisionsuddannet, har ha  
forskellige jobs i de sogne, hvor de har 
boet. Sidst er det så kordegn ved Mejrup 
Kirke og et par sogne mere. Hun bestri-
der stadig jobbet, og har så et par mer 
dagligt på landevejen for at komme l og 
fra arbejde. 

En dag, hvor Bri a tjekkede boligmarke-
det, dukkede stuehuset på Dalagergaard 
op på skærmen. De var ikke i tvivl – det 
hus må e de se. Normalt, hvis et hus 
vakte interesse, gik de i første omgang og 

HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ  
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overvejede et køb, kørte måske forbi og 
så huset an fra vejen, ja og bookede 
eventuelt en fremvisning.  

Men her skulle de ikke have betænk-
nings d, så allerede dagen e er, at det 
var sat l salg, kontaktede de ejendoms-
mægleren. Ja, og en måneds d e er var 
handelen på plads. 

Så for deres vedkommende valgte de 
Borris, for her var huset, som de havde 
drømt om. Det var moderniseret i deres 
smag, velindre et og med masser af 
plads, som de havde været vant l fra de 
præstegårde, de havde boet i. Ja, og det 
er også en stor fordel, når børn og børne-
børn kommer hjem. 

Haven er et kapitel for sig. Bri a går me-
get op i blomster og have, og Ebbe nyder 
at virke i haven. De har stor fornøjelse i at 
arbejde i haven og sam dig se, hvor 
smukt det er at følge årets gang der. 
E erhånden er Ebbe også blev dus med 
de 2 plænerobo er, selv trimmeren er 
blevet en tro følgesvend. Hele den er 
der projekter på den 2,4 ha. store grund, 
sidst er nordsiden blevet gennemarbejdet 
og nu med stor græsplæne. En græsplæ-
ne, der har ha  svære vilkår i år i tørken.  

Bri a og Ebbe kendte ikke spor l Borris, 
før de fly ede her l, men de er blevet 
glade for Borris. Det er en velfungerende 
landsby med skole, Dagli’Brugsen, læge, 
smed, automekaniker m.m. Ebbe har 
aflagt smeden besøg et par gange, når et 
af haveredskaberne er gået i stykker. De 
er også glade for at komme i kirken og for 
at være en del af fællesskabet der. 

Som Bri a og Ebbe samstemmende siger: 
”Borris ligger centralt i Jylland, lidt sært 

måske i nogens ører, men vores rejse 
rundt i Jylland og det faktum, at 3 af vore 
børn bor i Aarhus og et i Esbjerg, ja så er 
afstanden l os bedre fordelt nu, hvilket 
især da eren i Esbjerg sæ er stor pris 
på.”  

Ebbe er allerede blevet en del af for-
eningslivet i Borris, idet han er tovholder 
for besøgstjenesten i Borris. Han blev 
kontaktet af menighedsrådet, og han 
takkede straks ja l tjansen. Bri a har 
stadig de lange arbejdsdage, og med stort 
hus, have og familie, der skal passes, har 
hun ikke p.t. mulighed for at være en del 
af foreningslivet, men det kommer nok. 

Når den mørke d indfinder sig, og haven 
ikke tager så meget d, kan man finde 
Ebbe i en god stol med en bog, både teo-
logisk fagli eratur og skønli eratur. 
Bri a slapper bedst af med en kryds og 
tværs, se en god film eller følge med  i 
nyhederne for at se, hvad der sker i sam-
fundet. 

Jeg spurgte også l, om de havde kontakt 
med naboerne. Jo, de havde da talt med 
dem flere gange, og det unge par på Bor-
risvej 31, Thea og Torben, havde inviteret 

l rejsegilde, da de var ved at bygge de-
res fine hus. Bri a var på arbejde, men 
Ebbe syntes, at det havde været en dejlig 
dag, hvor han fik lejlighed l at møde 
flere. Et rig g godt ini a v af de unge 
mennesker, slu er Bri a og Ebbe  

…… og dermed var stafe en givet videre. 
Jeg sagde tak for en hyggelig snak ved 
havebordet og cyklede videre. 

Lili Kristensen 
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Borris Sogneforening 
E er en temmelig varm og tør sommer er det d l, at vi igen skal finde os l-
re e i hverdagen. 

Og dog... rsdag d. 18. september sørger Sogneforeningen for en herlig pause, 
inden hverdagen for alvor bider sig fast. Her byder vi velkommen l selveste  
Hr. Wiese alias skuespiller Jens Jacob Tychsen, når han tager os med "Bag om 
Badehotellet"  

Se annonce andetsteds i bladet. 

ÆNDRING!! 

Vi har dligere skrevet, at der ville blive fællesspisning d 1/11, men da der også 
er banko på Åstedparken den dag, er fællesspisning rykket l d 8/11. 

Juletræstænding a oldes søndag d. 25. november. Mere herom senere... 

Vi ønsker alle en rig g god sensommer 

Borris Sogneforening 

Børnebanden 
En klub for dig,  

der går i 4.-7. klasse 
 

Vi mødes i Borris missionshus  
hver anden mandag i ulige uger 
fra kl. 18.30 – 20.00 
For nærmere program se www.borris.dk 
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At bevæge sig i naturen, at være s lle 
i naturen, at være observerende i na-
turen, kort sagt at være en del af na-
turen gælder i særdeleshed lys iskere 
og jægere. Med åen og mange skov-
arealer i nærområdet er Borris midt i 
smørhullet. 

Erling Willumsgaard er storforbruger 
af naturen. Som omtalt i dligere ar -
kel har en tur med fiskestangen været 
yndet beskæ igelse. Der har også 
været d l jagt, og i den forbindelse 
meldte han sig som observatør vedr. 
regulering/bekæmpelse af mårhunde. 
Her skulle han indrapportere observa-

oner, spor og billeder l den lokale 
reguleringsjæger, Klaus. 

De havde selvsagt en del samtaler 
herom og mødtes også flere gange. 
Jagt, ikke kun på mårhunde, var deres 
fælles interesse, og Klaus kunne så 
også fortælle om sin interesse for jagt 
med bue og pil. Han solgte interessen 
så godt, at Erling må e vide mere om 
denne fascinerende jag orm. Ad om-
veje hørte Erling så, at også Jørgen 
Ejvind Mikkelsen havde lu et interes-
sen. 

De skulle jo starte et sted, så den før-
ste bue blev købt via Den Blå Avis. 
Som andre jagtvåben kræver det ikke 
nogen lladelse at købe en bue, og 
der er ikke krav l opbevaring i våben-
skab. Erling og Jørgen Ejvind har som 
erfarne jægere almindeligt jag egn, 
og så skulle de gennemføre et obliga-
torisk kursus i buejagt. Selve buejagt-
prøvens teore ske del består af 20 
skri lige spørgsmål, hvoraf 18 skal 
være rig ge. Here er skulle de igen-
nem den prak ske del, hvor de skulle 
ramme 5 ud af 6 vild igurer i lunge/
hjerteregionen. Bukkeskiverne var 
placeret på afstande fra 10 -23 m, så 
alene afstandsbedømmelsen i forhold 

l sigtet med buen kunne volde kva-
ler. Begge dumpede første prøve, 
men e er anden prøve var buejagtbe-
viset i hus. Modsat andre jægere skal 
buejægere hvert 5. år op l ny prak-

sk prøve. 

Når lfældighed er starten på noget nyt 
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At buerne nok var et fejlkøb, fandt de 
ud af, da de besøgte Baldurs Buebu k 
i Brande. Også på buer l jagt bliver 
der udviklet, så en nyinvestering i en 
mere dssvarende compoundbue 
med lbehør var en nødvendighed. At 
have en erfaren buejæger på sidelin-
jen er et must. Størrelsen på buen 
skal passe l jægeren, de rig ge pile 

l formålene og ikke mindst indskyd-
ningen, så de kunne tydeligt mærke 
forskellen, da de nye buer først var 
taget i brug. 

Der blev trænet, og begge siger sam-
stemmende, at det var en stor fordel 
at være 2, så de kunne re e på hinan-
dens fejl i fods lling, a ræk osv.  

At anvende bue og pil som jagtvåben 
er ligeså effek vt som riffel. Pilene 
bevæger sig typisk 80-100 meter i 
sekundet og riffelkuglen 10 gange 
hur gere, men så også på en betyde-
lig længere afstand. Riffelkuglen af-
sæ er mest mulig energi i dyret, hvor 
døden sker hur gt gennem chok-

effekt og a lødning. Pilen afgiver 
modsat næsten igen energi i dyret. 
Når pilen rammer, skærer spidsen 
gennem skind og ben, ind l den ram-
mer vitale dele. Udfra spidsen sidder 
3 barberbladslignende knive, og de 
skærer alle blodkar over i en diameter 
på 2,5 cm. Sni et er så skarpt, at det 
medfører massiv blødning, så o est 
dør dyret i løbet af få sekunder og 
opdager nærmest ikke, at det er 
ramt. 

Jagtsæsonen for råvildt gik ind den 
16. maj – en dato, som af jægerne 
anses for værende deres helligdag. 
Både Erling og Jørgen Ejvind havde 
sat sig det mål, at bukkejagten i år 
skulle foregå med bue og pil. Nu skul-
le deres intensive træning afprøves. 
Den ene a en og/eller morgen e er 
den anden tog de afsted med buen. 
Og man tager ikke bare afsted i sin 
sædvanlige jagtuniform. De iklæder 
sig et overtrækssæt i camouflagefar-
ver, over hovedet har de kasket med 

camouflagenet over, 
så der kun er en 
sprække l øjnene, 
og på hænderne har 
de camouflage-
handsker. Måske har 
de allerede ha  øje 
på en buk i et områ-
de, og så opsøger de 
stedet igen. De lister 
sig s lle ind og tjek-
ker vindretningen, så 
de kan placere sig 
hensigtsmæssigt, 
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selvom bukken i princippet kan kom-
me fra alle retninger. Som en anden 
jæger udtaler: Man skal have en jæ-
gersoldats evne l at falde i med om-
givelserne og være tålmodig som en 
kat ved et musehul. En jagtstol findes 
frem, og jægeren sæ er sig, finder 
buen frem, gør pilen klar og lægger 
buen på lårene. Der ventes og ventes, 

me e er me, men naturen er jo et 
stort filmlærred, så andre dyr og fugle 
dukker op og underholder med leg og 
afslapning. Ræveunger, der er kom-
met ud af hulen, en rå, der kærligt 
vogter over sine lam, der udforsker 
den nye store verden, jo der er nok at 
se på. I kra  af camouflagen kommer 
man så meget tæ ere på vildtet, 
hvorved jagtoplevelsen bliver meget 
større og intens.  

E er 46 ture, det vil sige næsten én 

gang hver dag, e er 16. maj, var buk-
ken foran Erling. Det vil sige, at han 
kunne se, at der lå et stykke råvildt i 
sit leje foran ham. Han kunne ikke 
umiddelbart se, om det var en rå eller 
en råbuk. Der gik 1½ me, hvor han 
bare sad s lle og kiggede på den lille 
brune bylt. Men da den så rejste sig, 
var han ikke i tvivl. Det var en buk, der 
stod i græsset 20 meter fra ham. Er-
ling fik buen trukket og tog sigte. Et 
smæld lød, og bukken var ramt. Da 
Erling kom hen l bukken, kunne han 
straks se pilen. Den var, som er gan-
ske normalt, skudt igennem bukken 
og havde boret sig ind i en jordvold 
bagved.  

Mange mers venten og nu var målet 
nået. Heldigvis var en anden jæger i 
nærheden, så snart kunne Erling dele 
oplevelsen med ham. 

Også Jørgen Ejvind fik udby e af sine 
anstrengelser. Han var på jagt i Borris 
Ak eplantage den 13. juli, og det er 
så 2 dage før ”lukke d”, som det hed-
der, når jagtsæsonen for råbukke 
slu er. 

Jørgen Ejvind sad på sin jagtstol og 
kunne høre, at det puslede bag ham. 
S lle drejede han hovedet over mod 
skulderen, og sad så med øjenkontakt 
med en buk. Dyrene er meget nysger-
rige, og i kra  af camouflagetøjet flyg-
tede den ikke, men gik i en bue rundt 
om ham for at finde ud af, hvad det 
nu var for noget. Da den så kommer 

l en lysning imellem træerne, s ller 
den sig et øjeblik med siden l. Jørgen 
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Ejvind spænder buen og sender pilen 
afsted. Et splitsekund, og bukken er 
ramt. Den løber dog lidt ind i skoven 
og forsvinder fra Jørgen Ejvinds syns-
felt. Sammen med en jagtkammerat 
følger de sporet og finder kort e er 
dyret. Det var ramt rig gt, men opda-
gede ikke straks, at det fak sk var 
død. Det første by e, ramt med bue 
og pil, var en realitet, så nu havde 
Erling og han endnu en fælles oplevel-
se at dele. 

Sidst i maj var de sammen med deres 
ægtefæller, Grethe og Signe, på et 
jagtophold på Sejerø, hvor de var på 
bukkejagt 5 gange. Selskabet, der 
havde arrangeret jagtopholdet, anvi-
ste dem pladser, og igen fik de en fan-
tas sk oplevelse sammen med andre 
bueentusiaster. Bukkepral og erfarin-
ger med bue og pil blev delt i stor s l. 

Midt i september skal de afsted igen 
og denne gang l Endelave. Her er de 
4 buejægere, der skal på jagt e er 
kaniner – et dyr, der skal jagtes på 
anden vis, så her kan de sikkert lære 
endnu mere.  

Om man er l bue og pil eller riffel – 
mange jægere kan nikke genkenden-
de l: 

Et rådyr står foran dig, og du kan 
mærke, at pulsen s ger. Du forsøger 
at få kontrol over vejrtrækningen, så 
sigtet kan sæ es korrekt med sikker 
hånd. Skuddet løsnes, eller pilen sen-
des afsted. Når dyret ligger der, flyder 
adrenalinet igennem kroppen, der 
ryster af spænding – bukkefeberen 
har invaderet din krop…… 

Lili Kristensen 
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Grønt græs, guld og glade piger 
 
I år har to piger fra Borris/Faster været med 

l Brande cup fra d.5.-8. juli.  
De to piger har spillet på FCMs u13 pigeli-
censhold i fodbold. Pigerne har været l 
træning hver fredag fra oktober-juli i Brande 
IF i alt slags vejr. Uanset regn eller sne giver 
pigerne sig al d 100 % l træning.  
Med hård træning og dyg ge trænere har 
holdet fået den perfekte afslutning på sæso-
nen, da de i finalen vandt over Brande IF i 
straffespark.  
Pigerne havde en rig g god weekend i Bran-
de med en fantas sk opbakning fra foræl-
dre og søskende. Også u12 FCM pigelicens-
hold vandt guld.  
Tillykke med guldmedaljen og pokalen! En 
virkelig flot præsta on! 

Ole Pedersen 

 

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 

 

Jessica Pedersen og Rikke Stensgaard  
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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 

 



27 



28 

Da det er 10 år siden, jeg gik ud af 7.kl på 
Borris skole, har jeg fået æren af at skrive 
lidt om, hvad der er sket i mit liv siden 
dengang. E er jeg gik ud af 7.kl, fortsa e 
jeg som så mange andre i 8. og 9.kl på 
Kirkeskolen i Skjern. E er 2 fine år der 
havde jeg i 10.kl fået plads på HMI eller 
Hou Mari me Idrætse erskole, som lig-
ger ved Jyllands østkyst omkring Odder. 
Som navnet nok antyder, var der en mas-
se ak viteter i og omkring vand. E ersko-
len er delt op i 4 linjer. Outdoor, Sejlads, 
Fodbold og Håndbold. Jeg valgte Outdoor 
linjen, da den gav en masse spændende 
oplevelser og udfordringer, så som kajak-

sejlads, klatring og andre super fede na-
turoplevelser. Vi kom også l konkurren-
cer i adventurerace og kajak polo. Hele 
det fantas ske år kulminerede med en 
sejler-lejrskole. En hel uge på havet i sejl-
båd, alle linjerne blandet sammen på 
besætninger og så afsted på en tur, der 
tog os fra Hou l Grenaa, ned l Nordfyn, 
op mod Samsø og så lbage l Hou.  

Før jeg tog på e erskole, havde jeg reg-
net med, at jeg skulle på HTX bage er. 
Men da jeg nåede afslutningen af 10. kl., 
var det ikke det, jeg brændte for. I stedet 
startede jeg som smed på Skjern Tekniske 
Skole. En beslutning jeg på ingen måder 
har fortrudt. Jeg startede på et 40 ugers 
forløb og var så heldig at få en læreplads 
sidst i forløbet. Det blev ved LJM i Høj-
mark, et rig g godt sted, hvor jeg var glad 
for at være, da man fik lov at være meget 
selvstændig og fik mere ansvar, jo nær-
mere man kom svendebrevet.  

Da jeg havde bestået svendeprøven, gik 
jeg som svend på LJM i en måned, inden 
jeg skulle ind og afprøve en drengedrøm. 
Den kongelige danske marine. Jeg starte-
de sammen med 30 andre værneplig ge 
på Søværnets Center for Mari m uddan-
nelse i Frederikshavn l 4 måneders 
grunduddannelse. Det blev de mest in-

10 år e er  
Af Rasmus Smed Pedersen 

Søn af Rikke og Lars Smed Pedersen 
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tensive måneder i mit liv. Ak viteter fra 
morgen l a en, træning i skydning, mili-
tær optræden, en lille uge i felten for at 
prøve grøn tjeneste, søværnets brandsko-
le for at blive uddannet skibs-røgdykker 
og uddannelse i alle sikkerheds- og red-
ningsmidler, som er ombord på søvær-
nets skibe. De 2 sidste er krævet, for at 
man kan komme med på den sidste del af 
værnepligten i søværnet, som var en må-
neds togt med en enhed fra 1.eskadre for 
mit ved kommende. Min deling og jeg 
mødte op i Ålborg lu havn med kurs mod 
Vargar og Færøerne, hvor vi skulle mødes 
med 3. besætning på inspek onsskibet 
Triton. Dagen e er sejlede vi fra Færøer-
ne mod Grønland, da vores opgave be-
stod i at lægge depoter af mad, vand, og 
andre fornødenheder ud på østkysten, l 
når Sirius-patruljen skulle ud og køre igen. 

Så det var en fantas sk tur med helt fan-
tas ske oplevelser.  

E er den tur havde jeg fået blod på tan-
den og ville gerne fortsæ e i Søværnet, 
så jeg søgte kontrakt og var så heldig at få 
job 2 uger e er hjemsendelsen fra vær-
nepligten. Da min uddannelse er smed, 
var det oplagt at søge en plads i den tek-
niske division ombord på søværnets ski-
be. Så der er jeg nu, som ansat maskin-
konstabel på 1. besætning i division 11 i 
1. eskadre. Vi sejler på inspek onsskibene 
i Nordatlanten, som har l hovedopgave 
at suverænitetshåndhæve danske inte-
resser i det område. Andre opgaver be-
står af søredning, fiskeriinspek oner og 
generelt hjælp l de lokale på Grønland 
og Færøerne.  
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u14 

Som ansat i 1.eskadre er vi en del væk 
hjemmefra, (omkring 2 måneder ad gan-
gen.) Med 3 togter om året bliver skibet 

l ens andet hjem, og de mennesker man 
er afsted med, bliver l en helt ny familie. 
Man bor 2 personer på lukafet, der er 
ikke ret meget plads, så man kommer 
hinanden en del ved. Da vi alle er væk fra 

familie og venner, er 
hyggen en rig g vig-

g ng, når man er 
på togt. Derfor bliver 
der holdt alverdens 
arrangementer om-
bord, f.eks. banko, 
idrætsdage, filma e-
ner og alt muligt 
andet skægt, så går 

den lidt hur gere. 
Jeg har nu været 
ansat i 2 år, og det er 
helt klart det bedste 

job, jeg har ha . Planen fremad er at bli-
ve i søværnet et stykke d endnu. Jeg er 
pt i gang med at søge e er lejlighed i 
Skjern, da jeg har fundet mig en kæreste, 
som bor der. Det var en smule af de ng, 
der er sket for mig de sidste 10 år. Tak 
fordi I læste med! 

Rasmus 
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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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både maskinelt  

og med dyr 
Kontakt 

Niels Bonde 

Naturpleje 
Pleje af naturarealer 

Tlf: 2049 0831  
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Borris IF 
 

Så er en ny sæson startet. Det er også ensbetydende med, at vi omsider 
har fået gang i alle vore fodboldhold. Igen i år ruller bolden for alle aldre, 
lige fra U6 l senior-fodbold.  

De hold, vi har i gang i øjeblikket, er: U6+U7 mix, U8 mix + U10 drenge 
og piger samt ét damesenior og to herreseniorhold. Derudover har vi 
stadig samarbejdet med Faster, hvor Hanning for nylig er blevet l-
kny et igen. Derfor hedder det nu BFH, og i det regi kører BFH U11 
drenge og piger, U12 drenge, U13 drenge og piger, U14 drenge og 
U15/16 drenge og piger. 

Rig g mange hold hvor vi er stærkt besat. 

Hvis man endnu ikke har fået støvlerne fundet frem, er det ikke for sent 
– slet ikke! Hvis man skulle have lyst l at starte op, så kontakt underteg-
nede på 22 93 24 25. Det vil da være muligt at blive henvist l det rig ge 
hold samt at få oplyst trænings d. 

Det var alt for de e nummer.  

Venlig hilsen bestyrelsen  /Anders Buhl 
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Tak for at jeg må komme og holde 
båltalen her i a en. 
Sankt Hans taler er måske blandt de 
sværeste at holde. Simpelthen fordi, 
at det o est er sådan, at man som 
poli ker bliver kontaktet af venlige 
mennesker, der spørger, om man vil 
sige nogle ord, før bålet bliver tændt, 
og heksen ryger afsted l Bloksbjerg. 
Når man så svarer ”ja”, siger den sam-
me arrangør o e ligeså s lle: ”Men 
husk nu; talen behøver ikke være FOR 
poli sk! Det er jo en a en for alle på 
TVÆRS af par er… og det skal jo først 
og fremmest være hyggeligt! ”  
Der l svarer man så: ”Men hvis talen 
ikke må være FOR poli sk, hvorfor 

spørger I så mig, der jo er poli ker, 
om jeg vil holde den” – hvor l svaret 
som reglen lyder:  
”Jo, for sådan nogen som dig taler jo 
alligevel hele den når du får lov l 
det! ” 
Normalt ender det derfor med et 
kompromis. Taleren ”får lov” l at 
være poli sk, mod l gengæld at love 
også at være ”hyggelig”… hvad det så 
end betyder... Derfor er båltaler 
blandt de sværeste at holde. 
Jeg har nu selv fået lov l at bestem-
me, hvad jeg vil tale om, og det er jo 
dejligt, når jeg er poli ker, for så kan 
jeg rig gt fortælle om alle mine mær-
kesager... Nej, det skal jeg nu nok spa-
re jer for. 
 Vi mødes på en dejlig a en, men på 
mange måder i en forfærdelig d. 
Verden står i flammer. Den ene krig 
afløser den anden, alt a ængig af 
kameraernes ops lling og vinkel.  Lige 
nu bliver uskyldige mennesker slået 
ihjel i Irak, i Syrien, i Ukraine… og 
mange, mange andre steder på klo-
den. Nu skal vi også l at have han-
delskrige igen, for tænk hvis nogle 
andre ikke købte lige så meget, som vi 
køber af dem. Det er som om, at ver-
den er gået fra forstanden i krige om 
penge, land og religion.  
 
For 20 år siden var jeg udsendt l et 
af da dens brændpunkter, nemlig 

Sankt Hans tale 2018 
af byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen. 
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Bosnien og Kosovo, så jeg har siden 
tænkt meget på de soldater, som skal 
hjælpe med at få fred i verdens 
brændpunkter, når det er religion og 
ekstreme organisa oner, der sæ er 
dagsordenen i stedet for demokra . 
En nærmest håbløs opgave, og jeg 
glemmer aldrig de opgivende blikke i 
befolkningens øjne, når de endnu en-
gang skulle fly e l et nyt sted, fordi 
vi havde fundet miner i deres beboel-
sesområder, som vi skulle have er-
net, så der ikke kom nogen l skade. 
”Men har det ikke al d været sådan? 
” vil de fleste sikkert sige.  
Jo, det har det formentlig. Men virke-
ligheden er i kra  af medierne kom-
met langt tæ ere ind på livet af os. 
SÅ tæt, at vi næsten selv er lstede i 
brændpunkterne. Vi er som moderne 
mennesker i et evigt ”Breaking News-
Mode” og spørgsmålet er, hvordan vi 
håndterer det? 
Man skulle jo umiddelbart tro, at vi 
blev mere engagerede, mere op-
mærksomme og årvågne. Man skulle 
tro, at al denne meningsløse død og 
ødelæggelse rundt om i verden skær-
pede vore sanser. Men umiddelbart 
er det ikke det jeg oplever.  
Tvær mod oplever jeg, at mange ikke 
kan rumme det hele og derfor i s -
gende grad bliver passive lskuere l 
livet. At vi bliver fanget i ligegyldighed 
og overfladiskhed. Det er simpelthen 
svært at følge med. Ikke mindst fordi, 
at alt går SÅ stærkt, og informa oner-
ne flyder SÅ hur gt, at det kan være 
svært at overskue det hele.  

 
Så kommer ligegyldigheden snigende. 
Så bliver krig, nød, sult og død pludse-
lig en slags hur g ”flash underhold-
ning” på linje med X-Factor, Vild med 
Dans og VM i fodbold.  
Det er en farlig udvikling, for den 
svækker ikke alene det enkelte men-
neske. Den svækker også sammen-
hængskra en og fællesskabet, lysten 

l at præge sin hverdag og forme sin 
frem d. Fællesskaberne er under 
pres. Dér hvor vi ellers er bedst, 
blandt andet her i Borris, hvor vi har 
sejret vildt  godt - og de fleste gange 
rig g ,rig g, rig g vildt godt, når vi 
gang på gang står sammen og arran-
gerer Dalager Marked, traktortræk, 
herre/damea en osv. 
 
Allerede for 700 år siden skrev Dante 
”De varmeste steder i helvede er for-
beholdt dem, der i der med moralsk 
krise forholder sig neutrale”. Havde 
Dante ret? Er det dét, der er ved at 
ske’? Har neutraliteten overmandet 
os og sløvet os?  
Og nu vi er ved det: Er det også det, 
der er ved at ske her i det lille, og l 
sammenligning med den store ver-
den, fredelige Danmark?  
Nogle gange synes jeg, at man kan 
have lov l at frygte det. 
Vi har ingen Dante i Danmark, men vi 
har Storm P, og i en af sine mest be-
rømte vi ghedstegninger lader han 
den ene vagabond spørge den anden: 
”Hvad synes du om verdenssitua o-
nen? ” – hvor l hans makker svarer: 
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”Det ved jeg ikke. Jeg har fået noget i 
øjet” 
 
Er det blevet sådan? Er Storm P’s 
vi ghed blevet l barsk virkelighed? 
Er vi f.eks. ligeglade med e erlønnens 
afskaffelse - hvis vi ikke SELV står og 
skal på e erløn? 
Er vi ligeglade med, at tusindvis af 
mennesker sulter i Afrika? 
Er vi ligeglade med et nyt højspæn-
dingskabel, hvis vi ikke SELV bliver 
nabo l det?  Tager vi blot alt l e er-
retning med et: ”Sådan er det jo?” 
Danmark er skabt af stærke fælles-
skaber. Dem må vi ikke sæ e over 
styr i en ny og udansk ”jeg, jeg, mig, 
mig, mit, mit – kultur”.  
 
Jeg hørte engang en samtale i Kastrup 
Lu havn mellem to teenagepiger, 

som talte om, hvordan den perfekte 
kæreste skulle være. På et dspunkt 
blev de enige om tre kriterier - KUN 
tre og i nævnte prioriterede rækkeføl-
ge:  
 
 1) Han skulle være rig 
 2) Han skulle bo i Hellerup 
 3) Han skulle se godt ud 
 
Kender I det?... Jeg kunne simpelthen 
ikke nære mig, og spurgte derfor for-
sig gt: ”Undskyld, men hvad nu hvis 
det er en sød og flot renova onsar-
bejder, som man virkeligt elsker? ” 
Tøserne fnisede, og så sagde den ene: 
”Jo, men så skal han altså have en 
anden uddannelse, så han kan blive 
rig i en fart!” 
Det var teenagepiger, og teenagepi-
ger bliver l smukke og kloge piger, 
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og siden l smukke og kloge voksne 
kvinder, som næppe rangdeler kærlig-
hed e er udseende, adresse og øko-
nomi. Det ved jeg godt   
Blot kunne jeg ikke dy mig for at for-
tælle historien som et eksempel på et 
øjebliksbillede i et Danmark, som jeg 
synes vinder mere og mere frem, og 
hvor jeg tror, det er vig gt, at vi hol-
der et kærligt øje med hinanden. 
 
Når jeg så alligevel er glad, fortrøst-
ningsfuld og ligefrem i det ”hyggelige 
hjørne” - i a en, skyldes det flere ng:  
For det første er der mange søde  re-
nova onsarbejdere her i kommunen, 
der nok skal tage sig kærligt af de på-
gældende teenagetøser, når de når 
den alder og ser lyset på den anden 
side af Valby Bakke og kommer l 
Vækstjylland for at bosæ e sig i Natu-
rens Rige. 
 
For det andet trøster jeg mig al d po-
li sk med, at vi lever i et land, hvor vi 
har lov l at være uenige med hinan-
den, uden at al ng bliver sprunget i 
stumper og stykker, og hvor tradi o-
nen byder, at vi finder fælles løsnin-
ger… sammen! Det er DET vi kan og 
skal have i Danmark.  
 
For det tredje er jeg født op mist og i 
godt humør ved tanken om, at det 
både er sommer, sol… og lørdag!! Der 
er ikke noget mere livsbekræ ende 
end Danmark og danskere en Sankt 
Hans a en. Men vi skal passe godt på 
hinanden og alt det, vi har opbygget 

sammen. Vi skal tage os i agt for lige-
gyldigheden, overfladiskheden og  
egoismen. Vi skal turde tage s lling, 
så vi hverken ender i Dantes helvede, 
forbeholdt dem, der forholder sig 
neutrale i der med moralsk krise, 
eller som Storm P’s vagabond, der 
ikke synes noget om noget… fordi han 
har fået noget i øjet ! 
 
Det synes jeg godt, at vi kan love os 
selv og hinanden på en smuk  - lidt 
kold - midsommera en. Lad os se at 
få gang i det bål og få den heks sendt 

l Bloksbjerg - og sunget Drachmanns 
gamle Danmarkssang sammen!  
 
 Jeg ønsker alle en god sommer og en 
god Sankt Hans. 
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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 for-
middagshygge, spil, kvalitets d, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang.  

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

SEPTEMBER: 
05. kl. 10.00 Musik og sang. 

05. kl. 17.00 Spisning på Bundgaards Hotel. 
06. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen. 
12. kl. 10.00 Musik.  

19. kl. 10.00 Musik og sang. 

24. kl. 14.00 Salg af Tøj og Sko. 
26. kl. 10.00 Musik. 

26. kl. 17.30 Høs est. 
27. kl. 14.30 Gudstjeneste   
 

OKTOBER: 
03. kl. 10.00 Musik og sang. 

04. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen 

10. kl. 10.00 Musik. 

17. kl. 10.00 Musik og sang. 

24. kl. 10.00 Musik. 

25. kl. 12.00 Frivillighedsfest. 
31. kl. 10.00 Musik og sang. 
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NOVEMBER: 
01. kl. 14.30 Gudstjeneste. 

01. kl. 19.00 Bankospil m/vennekredsen. 
07. kl. 10.00 Musik. 

12. kl. 14.30 Y’s Men’s Club 
14. kl. 10.00 Musik og sang. 

21. kl. 10.00 Musik. 

28. kl. 12.00 Julefrokost. 
29. kl. 14.30 Gudstjeneste. 

   

Fødselsdagskalender: 
03.11. Janne Nørrelykke   87 år 

19.11. Henry Thorup   88 år 
 

Nye beboere: 
Metha og Jakob Mortensen. 
 

Vi har sagt farvel l: 
Tove Havskov Olsen 

Hans Nygaard Rasmussen 
 

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 ons-
dag 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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Kirkesiderne 

Dato Borris Faster Evangelium 

2. september 
14. søndag e er 

trinita s 

10.30 Høst 
gudstjeneste 9.00 Joh 5,1-15 

9. september 
15. søndag e er 

trinita s 

9.00 
Menighedsmøde & 

kirkekaffe 

18.00 Suppe 
19.00 Gudstjeneste Luk 10,38-42 

16. september 
16. søndag e er 

trinita s 

9.00 
Poul Ivan Madsen Ingen Joh 11,19-45 

23. september 
17. søndag e er 

trinita s 
Ingen 

10.30 
Høstgudstjeneste 
og høstmarked. 

Samkørsel og  
lægmandslæsning 

Mark 2,14-
22 

30. september 
18. søndag e er 

trinita s 

10.30 
Kollekt:  

Bibellæserringen 

14.00 
Menighedsmøde og 

kirkekaffe 
Joh 15,1-11 

7. oktober 
19. søndag e er 

trinita s 

9.00 
Ebbe Sunesen 

10.30 
Ebbe Sunesen 

Samkørsel og kirke-
kaffe. Børnekirke 

Joh 1,35-51 

14. oktober 
20. søndag e er 

trinita s 
10.30 Ingen Ma  21,28-

44 

Gudstjenesteliste 

Lovsangsgudstjeneste 
Søndag den 18. november kl. 19 

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

Gudstjenesteliste 

Dato Borris Faster Evangelium 

28. oktober 
22. søndag 

e er trinita s 

10.30 
Dåbsjubilæum &  

kirkekaffe 
Kollekt: Kristelig  

Handicapforening 

16.30 
Spaghe  

gudstjeneste og 
dåbsjubilæum 

Ma  28,1-14 

4. november 
Alle Helgens 

dag 

9.00 
Kirkekaffe 

10.30 
Kollekt: Kristelig 

Handicapforening 
Samkørsel og  

kirkekaffe.  
Børnekirke og  

lægmandslæning 

Ma  5,13-16 

11. november 
24. søndag 

e er trinita s 
Ingen 9.00 

Mar n Jensen Joh 5, 17-29 

18. november 
25. søndag 

e er trinita s 

19.00 
Lovsangsgudstjene-

ste 

10.30 
Kollekt:  

Bibellæserringen 
Samkørsel og  

børnekirke 

Ma  11,25-
30 

25. november 
Sidste søndag i 

kirkeåret 
10.30 9.00 Ma  21,1-9 

21. oktober 
21. søndag 

e er trinita s 
Ingen 9.00 

Mar n Jensen Luk 13,1-9 

Fejring af 5 års dåbsjubilarer 
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 

Vi fejrer dem i vort sogn, som blev døbt for fem år siden 
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Kirkesiderne 

Allehelgen 
Søndag den 4. november 

Vi mindes dem i vort sogn, som er gået bort  

og dem som er stedt l hvile ved vor kirke 

I omklædningsrummet 
En af de film, jeg har set langt over 10 gange, er filmen Gracecard. Når jeg har 
set den så mange gange, er det fordi, jeg ser den sammen med konfirmander-
ne. I filmen ser vi på et dspunkt den unge præst Sam Wright tale med sin bed-
stefar. Bedstefaren forklarer Sam, at gudstjenesten om søndagen er som et 
omklædningsrum.  

I omklædningsrummet lægges tak kken og planer-
ne, der opmuntres og hviles ud. Men det er på ba-
nen kampen står og afgøres. Gudstjenesten er som 
omklædningsrummet. Her kan vi hvile, få vand og 
hjælp og vejledning. Men det er ikke i kirken, men 
ude i hverdagen livet leves. Som spillerne tager tak-

kken med l kamp, sådan kan vi hente hjælp i 
gudstjenesten l, hvordan vore liv skal leves.  

Derfor kan vi også høre om de første kristne at De holdt fast ved apostlenes 
lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne (Ap.G 2, 42). Som 
spillerne ikke bare kan gå på banen, men har brug for at høre trænerens ord, 
lære tak kken og de andre spillere at kende, sådan er livet som kristen.  

Vi har brug for fællesskabet med de andre kristne, hvor vi kan hente opmun-
tring og vejledning. Vi har brug for at høre Jesu ord, for som Pau-
lus skriver kommer troen af det, der høres, og det, der høres, 
kommer i kra  af Kris  ord (Rom 10,17).  

Så lad os da bruge kirken som det sted, hvor vi kan hente ny 
energi l at leve livet. Det sted, hvor vi kan komme og få fyldt på 
og sammen med andre kristne høre, hvordan livet skal leves.  
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Kirkesiderne 

Præsenta on af ny organist 
Mit navn er Alex, og jeg er den nye organist ved 
kirkerne i Faster og Borris. Oprindeligt er jeg født og 
opvokset på Amager, men jeg har taget min studen-
tereksamen på Det Kristne Gymnasium i Ringkø-
bing, hvor jeg blandt andet arbejdede som kirke-
sanger. Ad flere omgange har jeg siden boet og ar-
bejdet i Sydslesvig. I 2016 blev jeg færdig som 
dansk-, tysk- og musiklærer ved Læreruddannelsen 
i Silkeborg. I Silkeborg kirke har jeg arbejdet som 
tenorkorist under min studie d. 

Jeg er kommet i kirke i mange år, og kirkegang og tro er en stor del af mit liv. 
Kirkemusikken har i den forbindelse al d betydet meget, da den kan mere end 
så meget andet musik! Medens jeg arbejder som organist i Faster og Borris, 
kommer jeg l at studere på Kirkemusikskolen i Løgumkloster for at dyg ggøre 
mig inden for blandt andet klaver- og orgelspil, koralharmonisering, sang og 
korledelse. 

Jeg er glad for både rytmisk og klassisk kirkemusik, og jeg håber på at komme 
l at udøve begge dele l forskellige slags gudstjenester og arrangementer i 

løbet af kirkeåret. Mit håb er, at kirkemusikken ved Faster og Borris kommer l 
at afspejle (søn)dagens budskab og understø e forkyndelsen. Jeg glæder mig 

l at møde menighederne, tale med jer i forbindelse med kirkernes arrange-
menter og særligt spille l salmerne, når vi fejrer gudstjeneste sammen. 

Jeg ser meget frem l arbejdet med kolleger og menighedsråd ved kirkerne i 
Faster og Borris, og jeg håber, vi får et frugtbart samarbejde, som vil være l 
Guds ære, os l gavn! Jeg agter at deltage ved så mange arrangementer, som 
min kalender og arbejds d llader, og i frem den håber jeg på at starte kor op 
– af den ene og anden art. 

”Tal l hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet 
for Herren” 

– Efeserbrevet, kap. 5,19 
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Kirkesiderne 

Babysalmesang 
I e eråret starter et nyt hold babysalmesang op. Babysal-
mesang er sang og leg med barnet i kirkens rum. Gennem 
sangen bliver barnet fortrolig med kirkens sangskat og kir-
kens rum såvel som morens (farens) stemme. Babysalme-
sang er en nem måde for forældre at tage den kristne dåbs-
oplæring l sig.  

I e eråret er babysalmesang i Borris kirke. Vi begynder 
torsdag den 16. august kl. 9.30. E er babysalmesang vil der være en kop kaffe 
og d l snak. Babysalmesang slu er torsdag den 4. oktober.  

Høstkollekt 
At give er Guds største lyst. Gud giver. Gud giver i overflod. Det gælder nåden 
og lgivelsen han giver i rigt mål. Intet skal vi 
selv gøre. Han har givet os alt, hvad vi behøver 

l frelsen.  

Men ikke kun det. Også i vores jordiske liv gi-
ver han os. De fleste af os har mere end vi fak-

sk har brug for. Vi har fået i overflod af mad 
og klæder og hvad vi ellers behøver l livet.  

Selvom vi nok kunne tænke os mere eller an-
det, da har de fleste os nok.  

Når Johannes Johansen skriver Lær os at dele af din høst er det ikke blot en 
henvisning l landmændene. Nej, for med ordene om din høst, henvises der l 
Gud. Alt hvad vi kan høste her i livet af goder og gaver er fra Gud.  

Når vi samles l høstgudstjeneste så vil der tradi onen tro være mulighed for at 
give et høstoffer. En mulighed for at dele med dem der intet har. Et høstoffer er 
en pengegave, der gives l en forening der gør et stykke arbejde med at dele 
ud. Det kan være i forhold l at sprede evangeliet eller l dem, der ikke har så 
meget.  

På modsa e side under høstoffer, ses de formål , som der kan gives l 

At give er din største lyst, 

vor Skaber og vor Far. 

Lær os at dele af din høst 

med dem der intet har 

Johannes Johansen 
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Børneak viteter 
Gennem en årrække har der ved en 
del  højmesser været arrangeret bør-
neak viteter , hvor der har været et 
særligt program for børnene under 
prædikenen. Da der den seneste d 
har været en vigende opbakning l 
det, har menighedsrådet beslu et at 
inds lle børneak viteter. Menigheds-
rådet vil sam dig lstræbe, at der 
cirka en gang i måneden er en gudstjeneste, som i særlig grad henvender sig l 
den yngre del af befolkningen.  

Høstoffer 
Årets liste ser ud som følger: 

Folkekirkens nødhjælp     ……………………………………. __________ 
Borris Soldaterhjem   ……………………………………. __________ 
Kirkens Korshær    ……………………………………. __________ 
Torsdagsklubben    ……………………………………. __________ 
Børnebanden    ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Danmark   ……………………………………. __________ 
Indre Mission i Borris   ……………………………………. __________ 
Blå Kors     ……………………………………. __________ 
Provs ets ydre missions projekt ……………………………………. __________ 
Andet      ……………………………………. __________ 
 
Sum (lægges i kuvert sammen med de e ark)   __________ 
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Borris Kirke 
Borris Kirkes sydside blev omfuget i 2015. Det 
er planen at resten af kirken, Korets 3 sider 
samt Skibets nordside ligeledes skal omfuges. 
Til de e er der afsat penge på budge et. Men 
før de e arbejde kan igangsæ es skal proble-
met omkring udskridning af nordvæggen ved 
Norddøren undersøges. 

For at kunne vurdere udskridningen, og om 
det er noget man skal gøre noget ved, f. eks omsæ e granitkvadrene, forstær-
ke væggen eller blot ersta e de gamle fuger med nye, er det nødvendig at kun-
ne se hvordan væggen er opbygget. Derfor har vi fået lladelse l at udtage to 
granitkvadre og se ind i konstruk onen. Af fotoet kan man se hvor en granit-
kvadre har været demonteret. (Sat ind igen 
og fastgjort midler dig med trækiler) 

Fotografiet viser vægkonstruk onen uden 
yderste granitkvadre. Vægkonstruk onen 
består af to parallelle vægge med en hulrum 
imellem. 

For at man kan komme frem l en konklusion 
om hvad man skal gøre ved væggen og må 
gøre ved væggen afventes et besøg af Kgl. Bygningsinspektør og af Na onalmu-
seet der i samarbejde med Arkitek irmaet Vest A/S skal komme med en udta-
gelse om hvilke løsning der skal udføres. 

Udflugt l Kongernes Jelling 
Årets udflugt går l Kongernes Jelling.  Her er der et 
stort oplevelsescenter, hvor vi kommer l at bruge 
vore sanser, når vi skal lære om vikingernes liv og lev-
ned. Der bliver også mulighed for at se udover Jelling 
og se, hvordan der så ud på vikinge den. Vi skal også  

Kirkesiderne 
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 på en guidet tur mellem høje, runesten, skibssætning og palisade for at lære 
om Jellings for d, ligesom vi selvfølgelig skal se Jellingstenen og lære om krist-
ningen af Danmark.   

E er at have spist en god to re ers middag på natur-
skønne Skovdal Kro tager vi med bussen l Hover 
kirke, der er på alder med Borris kirke. Kirken hørte 
oprindelig med l Jelling pastorat, men blev selv-
stændig i 1947. I kirken skal vi høre om dens historie 
og udsmykning, samt have en andagt.  

Derfra går turen l Bindeballe købmandsgård. Stedet er en købmandsbu k ind-
re et som det var for 100 år siden. Det fungerer både som bu k og museum og 
her vil  vi nyde vores e ermiddagskaffe inden vi kører hjem.  

Tidspunkt: Tirsdag den 25. september. Der er afgang kl. 8 fra Borris sta on. Vi 
er hjemme cirka kl. 18 

Pris: 300 kroner for turen inkl. 2 re ers menu, uden drikkevarer 

Tilmelding: Senest den 16. september l Egon Dag på 
egon.dag.nielsen@mail.dk eller 21843624 
 

Borris Kirkegaard 
Borris Kirkegaard er omkranset af en stendige. Stendiget mod øst er på en 
strækning af ca. 3 meter sunket sammen. 

Stendiget vil i løbet af e eråret/
vinteren 2018 blive opre et, således 
at det ligner det eksisterende. Der er i 
øjeblikket ved at blive indhentet priser 
fra lokale anlægsgartnere. 

Fotoet viser stendiget, hvor det er 
sammensunken. 

Kirkesiderne 



50 

Husene ved Borris Kirke 
 

De to huse l venstre i billedet mod vest er den gamle Degneskole, nu Åstedparkens 
Ældrecenter. I huset nærmest kirken boede degnen i den sydlige ende, og i den nordli-
ge del af huset var der skolestue. I huset længst l venstre var degnens lade og stald.  

Degnen var jo dengang ligesom præsten også landmand. De fik en ejendom s llet l 
rådighed som en stor del af lønnen. En anden del af lønnen var ofringer i kirken. Ved 
alle kirkelige handlinger før statskirkens d, bryllup, dåb og begravelser, modtog præ-
sten og degnen, der jo var præstens hjælper under gudstjenesterne og sang for i kir-
ken, et offer. Et offer fik de også l jul og påske. Børnene i skolen fik to små stykker 
papir i hver sin farve med hjem l forældrene, som forældrene så skulle lægge penge i 
og tage med i kirken, mest l præsten og mindre l degnen. Herfra stammer måske 
udtrykket: når der regner på præsten, drypper det på degnen.  

Nu afdøde Peder Villadsen, født 1896, som gik i skole først i 1900-årene, fortalte, at 
han i middagsfrikvarteret o e fly ede degnens køer, der stod tøjret på en græsmark i 
nærheden. Det var ikke noget, han skulle gøre, men det er jo al d godt at stå sig godt 
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med læreren. 

 
Huset ved kirken fotograferet i 1937. 

 
Huset ved kirkegårdsdiget i det nordvestlige hjørne stod l omkring 1968, hvor det 
blev revet ned e er at have stået tomt nogle år, l fordel for den nuværende parke-
ringsplads. Ved kirkegårdens sydøstlige hjørne, l højre i billedet, var der også et hus, 
der forsvandt omkring år 1900.  

Afdøde Erik Moesgaard, der boede på Kirkestedet, Ahlervej 6, fortæller, at når de i 
hans fars d pløjede jorden ved kirkediget, hvor der nu er Mindelund, så kom der al d 
rester af bygninger op af jorden.  

Det viser sig nu, at vinkelbygningen er den oprindelige bygning, der hørte l Kirkeste-
det, nu Ahlervej 6. Fra sidst i 1830erne blev bygningerne brugt som Fa ghus, da eje-
ren af Kirkestedet, en enke, ikke boede der. Nogle år senere blev der bygget nye byg-
ninger ved det, der nu er Ahlervej. Grunden, som fa ghuset ved kirkediget lå på, blev i 
1855 solgt lbage l Kirkestedet, da man havde bygget et nyt Fa ghus der, hvor Bor-
ris Skole nu ligger, som fa glemmerne så blev fly et l.  

Lidt vest for det sted, hvor der i mange år stod et Fa ghus, har man bygget den nye 
gård. Bygningerne ses l venstre på kortet. Det lille hus nederst ved kirkedigets østre 
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side har formentlig også været et fa ghus, da det lå på en grund, der lhørte sognet. 

 

Huset med udhus l venstre ved Borris Sogns vestre Kanal (vandingskanal, opre et 
1870 – nedlagt 1957) var frem l omkring 1840 fa ghus i Borris. Folketællingen i 1834 
meddeler, at der boede 10 fa glemmer på stedet i alderen fra 1 l 77 år.   

Jorden, den var bygget på, lhørte Kirkestedet, og Borris Sogn ved Fa gkommissionen 
betalte leje for grunden. (Før grundloven og sognekommunernes d var det Fa gkom-
missionen med præsten som formand, der tog sig af de fa ge, menighedsråd fandtes 
ikke før 1903). Gårdens navn Kirkestedet fly ede med, men navnet var jo mere passen-
de på den dligere beliggenhed ved kirkegårdsdiget. Lidt nordøst for hvor Færgehuset 
stod, ligger gården Skobæk. 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
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Dalager Marked 2018 
 

Endnu et marked er overstået, nemlig det 27. marked, som blev afviklet den 25. - 27. 
maj. 

I år et år med højt solskinsvejr, både før, under og e er markedet. 

 

Som de foregående år vil jeg starte med at re e en stor TAK l alle de frivillige, som har 
hjulpet i forbindelse med Dalager Marked. Uden dem var vi ikke i stand l at gennemfø-
re et marked! 

 

Vi har i skrivende stund ikke det endelige resultat, men det tyder på et rimeligt år, men 
slet ikke rekordår. Vi har al d gået og ønsket os noget rig g godt vejr, når vi afviklede 
Dalager Marked, men vi må nok erkende, at det i år var for godt. Temperaturen var 25 
– 28 grader, og det er for meget. Der kommer ikke så mange mennesker, de køber ikke 
så meget mad og drikke som på en almindelig dag med 15-20 graders varme. Men det 
skal ikke være nega vt det hele, for med sådan noget vejr sparer det os for meget be-
svær, bl.a. med at trække kræmmere på plads, og der er færre problemer med strøm 
og flis, der skal køres på plads. 

 

Som noget nyt i år havde vi lavet en ny 
juicebar og lavet stråtag over de andre 
barer i teltet. Folk syntes, at det var rig g 
hyggeligt, og når folk hygger sig, lægger 
de nok også lidt flere penge i baren! Så vi 
må se, hvad vi finder på l markedet 2019 

 

Der var i år en del flere kræmmere end i 
2017 - der var næsten udsolgt. Vi solgte 
ca. 1050 m., så det er vi ganske godt l-
freds med.  

 Smådyrskræmmere var der lidt flere af 
end sidste år, men hestene var det noget 
sløjt med - der var vist 5-6 stykker. 

 

I år afviklede landboungdom traktortræk 
fredag a en. Der var lmeldt ca. 35 trak-

Lørdag e ermiddag 
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torer, og der var rig g godt med besøgen-
de, og det hele blev afviklet uden regn. 
Fredag a en i det store telt havde vi Di-
skotek Venus og striptease. Der kom rig g 
mange mennesker, og der var godt gang i 
teltet, selvom en del foretrak at være 
udenfor i det gode sommervejr. 

Lørdag e ermiddag havde vi som noget 
nyt i år arrangeret droneræs. Det blæste 
desværre for meget l, at de kunne sæ e 
den store bane op, hvor de kunne lave 
opvisning. De, der prøvede at flyve med 
drone på banen, vi havde lavet bag Vestjyl-
lands Andel, syntes, det var et kæmpe 
oplevelse. 

Igen i år havde vi harmonikamusik i det 
store telt lørdag. Der var en del inde at 
høre dem, og lige e er dem spillede Tør-
fisk, og som sædvanlig var der fuldt hus. 

På samme d spillede Den Syngende Bager i det lille øltelt, og der var som de foregåen-
de år også god søgning l ham. 

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

E er spisningen spillede De Spilde Talenter op l dans, og de spillede rig g godt. I pau-
serne spillede en DJ. Alt i alt en god a en med masser af mennesker, især ude på plad-
sen.  

Igen i år havde vi i samarbejde med vores sognepræst Simon arrangeret morgenkaffe 
og gudstjeneste i det store telt. Der var ca. 50 deltagere, og det var menighedsrådet 
e er sigende godt lfreds med. 

Søndag havde vi cirkus Shang Hai l at lave gøgl og knivkast på pladsen, og der var god 
søgning.   

Om e ermiddagen fyldte Kandis det store telt, en sikker succes igen i år. 

Herning Tivoli Park var også på pladsen i år, og vi har skrevet kontrakt med dem igen i 
2019. 

 

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

Fredag a en  
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Mange tak l vore sponsorer Benno Gosvig - Lauge Bonde - Lindvig VVS, Guldager Tek-
nik, Borris Sports og Kulturcenter, Rep. Service, Herborg Smede- og Maskinforretning 
samt Orla Hansen, Tarm, som har s llet maskiner, materialer og eksper se l rådighed 
uden beregning.  

   

Vi vil som de foregående år også gerne sige tak l sponsorer af bl.a. helstegt pa egris, 
annoncer, trøjer og præmier l medlemskort. Vi håber, vi må henvende os igen l næ-
ste år! 

 

Endnu en gang tak l alle hjælpere - håber I vil være med igen i 2019, den 24-25-26. 
maj. 

Så husk at sæ e et stort kryds i kalenderen!       

 

 

Medhjælperspisning og generalforsamling i 
Borris Sports- og Kulturcenter 

 

Vi vil gerne invitere alle, som har hjulpet l Dalager Marked 2018 både før, 
under og e er markedet l spisning i Borris Sports- og Kulturcenter torsdag d. 
27/9 kl. 18.00. 

Kl. 20.00 vil der blive a oldt generalforsamling.  

Tilmelding l spisning senest onsdag  d. 19/9 på info@dalagermarked.dk eller 
l Jørn Vendelbo på tlf.  2211 4840.   

 

OBS Vi inviterer kun l medhjælperspisning i Sognebladet og på Borris-siden 
på Facebook, så hvis I snakker med nogen, som ikke har læst det, eller de 
ikke får Sognebladet, må I gerne sige det l dem. 

Dagsorden l generalforsamling vil blive hængt op i Dagli’ Brugsen ca. 3 uger 
før  

  

Venlig hilsen Jørn Vendelbo 
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BORRIS 

Åbent HVER dag fra 7-20 

Uddelerens klumme. 
 
En sommer går på hæld. 
Så siger kalenderen snart september måned, og der er ikke lang d l at de første jule-
varer kommer i bu kken… 
Hvordan er de første 8 måneder af året så gået? 
De er gået rig g godt.  Godt hjulpet på vej af det gode vejr men ikke mindst på grund af 
jer. 
Det er jer der bestemmer, om der skal være en Brugsforening i Borris. 
Og I har været rig g gode l at ”stemme” på os i år. 
Da jeg startede som uddeler, her i Borris, for over 5 år siden, var der lige kommet ny 
formand for bestyrelsen. 
Han havde et ambi øst mål for omsætningen, 
Vi skulle op og sælge for 15 millioner om året! 
Et mål der syntes fuldstændigt hen i vejret. 
For hvad skulle der lige gøres for at øge omsætningen med 36% eller over 4 millioner! 
Vi har ændret mange ng og prøvet mange ng af. 
De fleste ng har været en succes, og det er det, der nu gør, at jeg tror på den dligere 
formands målsætning. 
Det bliver ikke i år. 
Måske heller ikke næste år. 
Men jeg er op mist. 

MVH 
Allan 
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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.: 
Peder Gjaldbæk 
 
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.: 7780 - 1248665 
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Hørt over hækken 
På en af mine sidste arbejdsdage op l ferien oplevede jeg et nyt fænomen. 
Jeg sad i kø mod Skjern en varm og solrig e ermiddag. Det var ikke et langva-
rigt stop, men alligevel ventede op l flere bilister pænt på at asfaltmaskinerne 
lod dem passere. Et kort øjeblik var jeg i mine tanker allerede på vej mod min 
snarlige feriedes na on ned gennem Tyskland på en af de travle motorveje. 
Der var os fra den nye asfalt, støj fra de ventende biler og ikke mindst varme 
ind gennem den åbne bilrude. I modsætning l lignende ophold på A7, var det 
dog ikke forbundet med utålmodighed og irrita on. E er lidt d kunne vi, der 
ventede, langsomt køre forbi de mange maskiner og fortsæ e den korte tur ud 

l Skjern. 

Få uger inden havde Borris en sen e ermiddag fornøjelsen af et besøg af en 
flok nysgerrige unge mennesker og deres lektor. Måske lagde I mærke l at de 
gik på opdagelse langs Storegade, Borgergade og Skolevænget. De talte for-
skellige sprog, men kommunikerede primært via engelsk. De var meget forskel-
ligt klædte og havde også forskellige hud -og hårfarver. 

På den anden side, så tror jeg fak sk ikke, I lagde mærke l dem. De skilte sig 
ikke særligt meget ud her i Borris. De var kommet, fordi deres lektor, en pro-
fessor fra Syd Dansk Universitet, havde hørt noget over hækken –den meget 
brede hæk, der når helt ud af regionen. 

Han havde hørt om denne lille fantas ske by i Ringkøbing-Skjern kommune, 
Borris. Han havde hørt om en by, der på trods af ders ski en havde formået 
at holde fast i nerven ved et fungerende landsbysamfund. Fællesskabet, ska-
bertrangen og den fælles evne og vilje l at bakke op om hinanden og de for-
skellige arrangementer, der bliver l i byen. Han havde hørt om et område, der 
lagde stor energi i at få nye lfly ere l at føle sig velkomne, uanset hvor de 
kommer fra og hvilket modersmål, de har med i fly ekasserne. 

Det resulterede i førnævnte sene e ermiddag på Borris skole, hvor en flok in-
teresserede kandidatstuderende og en flok smi ende engagerede lokale ild-
sjæle mødtes i interessante oplæg, gode spørgsmål og små e erfølgende snak-
ke. 
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I april blev jeg og min kollega fra Faster skole skoleleder Mads Eriksen kontak-
tet af LærDansk og VUC. De havde også hørt noget over hækken. De havde 
fulgt med i, hvordan de lokale her i byen havde arrangeret Tal Dansk Café. De 
havde hørt, at de lokale arbejdsgivere bakkede op om, at deres ikke-dansk ta-
lende ansa e skulle lære at mestre det danske sprog bedre. De ville derfor ger-
ne beny e de lokale skoler som udgangspunkt for deres danskundervisning af 
de lokale beboere med andet modersmål end dansk. Det har de nu gjort siden, 
og vi nyder, at de har gæstet Borris skole hver uge. Det næste halve år gæster 
de så Faster skole, for dere er at vende lbage l Borris skole e er jul. 

I løbet af min sommerferie har jeg kørt gennem mange små lokalsamfund, bå-
de i Danmark og i udlandet. En del af dem var byer med faldefærdige huse, 
glemte og uplejede haver, tomme bu kker og ikke mindst hullede og lsynela-
dende glemte veje. 

Men ikke her i Borris, her har man nær og ernt hørt over hækken, at der sker 
noget og meget. Det kan nu endda også ses på byens veje, når man kører ud 
mod Skjern. 

Rig g god sensommer. 

Ole Kronborg 

Helheds- og skoleleder på Borris Skole 
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Opstart uge 39 
Trænings der sæson 2018-19 

 Puslinge (4-5 år): 
  Tirsdage kl. 15:45 - 16:30 
 Forældre/Barn (2-4 år): 
  Tirsdage kl. 16:45 - 17:30 
 Krum springere (0.-1. klasse): 
  Tirsdage kl. 17:30 - 18:30 
 Små springere (2.-4.klasse):  
  Onsdage kl. 17:30 - 18:45 
 Stor Rytme/spring (5. klasse-?): 
  Tirsdage kl. 18:30 - 19:45 

Tilmelding og betaling igennem 
www.borris.dk, BGUconventus, gymnas k 

                                  
Vi glæder os l at se nye som gamle 

gymnaster l en ny sæson med man-
ge gode gymnas koplevelser. 

 
 
Venlig hilsen 

Gymnas kudvalget 

GymnastikGymnastik 
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Sjov & Leg i Hallen den 17.08.2018 
Fredag den 17/8 startede vi den nye sæson op med et Sjov & Leg ar-
rangement i Hallen for U6/7 & U10 børn.  
40 børn havde takket ja l at komme, og de startede med at lege klem-
me tafat. Senere blev der løbet, driblet, øvet balance og ikke mindst 
grint sammen med klassekammeraterne. Børnene var ak ve i 1½ t, og 

l slut var der sa  og pølser l børn og forældre. En rig g god start på 
en ny sæson – vi håber at se mange af jer igen – tak for en hyggelig dag 


Mange hilsner 
Trænere og Håndboldudvalg 

 
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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Mange hilsner  Trænere og Håndboldudvalg 
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Trænings der for Håndbold sæsonen 2018/2019 
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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 

Ret l ændringer forbeholdes.  U10 træner kun om fredagen ind l fodboldtræ-
ningen er slut. 

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

Ved spørgsmål kontakt venligst Inger Theils 60154160 eller Lise Bonde 
20236194. 

Mange hilsner 
BGU Håndboldudvalget 
Frank, Alex, Louise, Inger & Lise   
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SOGNEBLADETS OVERLEVELSE 
Måske en lidt barsk overskri , men alligevel skal den sæ e tanker i gang hos 
vore læsere. 

Og med indsparket henvises l bladets økonomi. Vi har trofaste annoncører, 
der bidrager med mere end halvdelen af bladets indtægter. Det er vi meget 
taknemmelige for.  

Og som flere andre foreninger og ins tu oner i Borris er vi også modtagere af 
midler fra Dalager Marked m.fl. Vi er også bevidste om, at mange af vore læse-
re lægger mange kræ er i markedets a oldelse. Kirken og dens afdelinger bi-
drager også pænt med lskud l bladet.  

….. men hvis man så kigger på regnskabet for 16/17 i  sognebladets marts-
nummer. Tilskud fra øvrige foreninger og private udgør beskedne 3,8 % af hele 
omsætningen.  

Vi vil opfordre de forskellige foreninger, der bruger sognebladet som plakatsøj-
le og ”klubblad” l at ”spy e lidt i bøssen”. I foreningerne sparer man jo ud-
gi en l anden form for kontakt l medlemmerne.  

Kald det opsang eller ej, men med et underskud sidste år på knap 6 t.kr. er vi 
nødt l at komme med de e opråb. 

Lili Kristensen 
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Fra Dalagergaard gik turen videre ad Bor-
risvej – næste mål var Borrisvej 31. Ejen-
dommen, der i manges øjne kunne være 
som taget ud af udsendelsen ”Fra skrot l 
slot”. 

Er man af den ældre genera on kan man 
huske den gamle staldlænge, bygget af 
kampesten og det flo e gule stuehus. 
Nye folk, så røg staldbygningerne, og et 
stort maskinhus blev bygget. Nye folk 
igen og stuehuset og omgivelserne led 
under det.  

…. Men så kunne man se en stor grave-
maskine dukke op på ejendommen, og 
e er en d forsvandt stuehuset lidt e er 
lidt. Bunker af jord og murbrokker, grave-
maskine og vogne, ja for forbipasserende 
lignede det endnu engang en falliterklæ-
ring for ejendommens frem d. 

Heldigvis tog vi fejl, og i dag 
ser vi, at Den grimme Ælling 
er blevet l en smuk svane.  

Jeg parkerer cyklen på gårds-
pladsen, går hen l hoveddø-
ren og banker på. Herren i 
huset lukker op, og jeg ytrer 
mit ærinde. De har gæster, 
men vi skal så tales ved sene-
re, og en a en er jeg a er på 
vej. 

Banker på og bliver budt vel-
kommen af den lille familie, 
lille Clara på 1½ år, mor Thea 
og far Torben på 30 år med 
e ernavnet Buus Brosbøl. Vi 
går ind i det flo e, store og 
lyse køkken/alrum med vin-
duer l alle sider og lo  l 

kip. Wauw for en udsigt, der er ud over 
de åbne marker. En udsigt, man ikke kan 
fores lle sig, da ejendommen jo dligere 
var omkranset af store træer og buske.  

Og det viser sig så, at Thea og Torben 
fak sk har boet i Borris i et par år. Det var 
Torben, der i 2012 købte den gamle bog-
handel, der sidst husede Borris Genbrug. 
En ejendomshandel, der så e erfølgende 
betød mange mers renoveringsarbejde, 
inden ejendommen kunne indeholde 3 
lejemål.  

Torben er vestjyde - barnefødt i Sdr. Vi-
um. Han er uddannet landmand fra Ham-
merum Landbrugsskole. Senere fik han 
arbejde hos Villy Poulsen i Skjern, et ar-
bejde, der også medførte arbejdsdage på 
Sjælland.  

Thea er halvt nordjyde og halvt bornhol-

HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ  
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mer, og har blandt andet boet 6 år i Afri-
ka, i E opien, hvor hendes forældre var 
missionærer. Da hun var færdig med gym-
nasiet, valgte hun at læse l lærer på et 
seminarium i København.  

Sam dig valgte Torben at tage et højsko-
leophold på Luthersk Missions Højskole i 
Hillerød, og han fik en rig g god kamme-
rat. Denne kammerat inviterede Torben 
med hjem en dag, og kammeratens fami-
lie tog godt imod ham, ikke mindst kam-
meratens storesøster Thea .  

Thea og Torben blev gi  i 2014, og Thea 
fly ede sam dig l Vestjylland, nærmere 
bestemt Borris. Et stort spring, men som 
hun siger, så har hun i sin barndom og 
ungdom fly et flere gange grundet foræl-
drenes job, både som missionærer og 
alment arbejde, så hun opfa ede det 
såmænd som noget posi vt, ikke mindst 
at det så var sammen med Torben.  

De boede i en af lejlighederne på Borger-
gade og knoklede på hverdagsa ner og i 
weekenderne. Når Torben bare viste 
Thea, hvordan, ja så var hun fak sk en 
habil håndværker.  

Selvom de havde travlt med jobs og om-
bygningen af udlejningsejendommen, 
nåede de alligevel at søge i området på 
forskellige ejendomme, både tæt på 
Skjern, men også i omegnen. Det helt 
rig ge dukkede ikke op, og en dag kom de 
forbi på Borrisvej og skævede lidt på den 
forfaldne ejendom, men tænkte også 
muligheder, så de blev enige om at afgive 
et bud. Buddet må e have været lfreds-
s llende for sælger, så i 2015 blev de ejer 
af Borrisvej 31, og i 2016 begyndte de på 
byggeriet.  

Det har været spændende, der har været 
lokale håndværkere på, men de har også 

selv leveret en stor arbejdsbyrde. 1. salen 
var ikke med i de første planer, men i 
2018 sa e de sig for også at få det gjort 
færdigt. Det kunne i perioder godt være 
lidt svært at blive ved med at finde mo -
va onen, så i julen 2017 sa e de sig ned 
og lavede en dsplan for det resterende. 
Og det virkede….. Thea kunne blandt an-
det huske, at hun havde Clara med i en 
li , så hun kunne male imens, at Clara 
sov. Når hun så skulle amme, kørte hun 
hjem l lejligheden. Ikke det mest effek -
ve, men nu skulle de altså være færdige. 
Og helt færdige er de jo ikke, for der 
mangler jo stadig nogle små ng, ja og 
haven og gårdspladsen skal også have en 
omgang. Det har været lidt svært i denne 
varme sommer, så de er lidt spændte på, 
om det nysåede græs kan klare det.  

Da Thea var færdig på seminariet, havde 
hun et år på en skole i Rødovre. Så kaldte 
Jylland, og hun søgte en s lling på Skjern 
Kristne Friskole og fik det. Her underviser 
hun i de små og store klasser, og er meget 
glad for sit arbejde. 

Torbens ryg har al d været lidt svag, og 
arbejdet hos Villy Poulsen blev for hårdt, 
så l sidst fik han beskeden fra behandler-
ne, at han skulle vælge ny branche. Han 
valgte så at søge som finanstrainee, og 
var heldig at få job i Andelskassen i 
Skjern, hvor han i dag er privatkunderåd-
giver. Noget af en omvæltning, men det 
har været godt for ryggen. E er en dag på 
kontoret nyder han så at komme hjem og 
sidde på gravemaskinen, arbejde på huset 
eller rode i haven. Når de mørke vinter-
a ner nærmer sig, har han så også sagt ja 

l at videreuddanne sig ved at læse ”den 
kompetente rådgiver” og senere vil han 
bygge en HD i finans på.  

Lille Clara er i vuggestuen, der er en del af 
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den kristne børnehave Solsikken i Skjern. 
Det passer som fod i hose, at Torben afle-
verer om morgenen, og Thea henter 
e er endt arbejdsdag. Hvorvidt det så 
også bliver børnehaven og e erfølgende 
Skjern Kristne Friskole, har de ikke afgjort 
endnu. De vil jo også gerne være en del 
af lokalsamfundet i Borris, og indgangs-
vinklen er jo o e le est gennem sine 
børn.  

Deres fri d har ind l nu drejet sig om at 
blive færdige med det fælles hjem – et 
hus med boligareal på 254 m2 og garage 
m.m. på 77 m2, ja også lige udenomsare-
alet på 2,4 ha. Torben har en svaghed for 
at rode i gamle biler, så det store maskin-
hus har så afgjort været et stort plus i 
deres beslutning om at bygge på Borris-
vej 31. Thea bremser ham så lidt, for der 
er vist et større oprydningsarbejde i byg-
gematerialerne i maskinhuset, inden han 
kan udleve en af sine drømme. Dog når 
han da heldigvis at sørge for, at deres 
egne biler er kørende. Thea og Torben er 
begge en ak v del af Skjern Bykirke, og 

bifalder det kristne fællesskab, de har 
der.  

Torben kender en del i Borris, nogen som 
han lærte at kende, da han arbejdede på 
lejlighederne i Borgergade. De ville dog 
også gerne lære naboerne at kende, så 
de valgte at smide invita oner l rejsegil-
de i de nærmeste naboers postkasser. 
Heldigvis mødte mange op, men det var 
en lidt underlig fornemmelse, at der duk-
kede nogen op, som man ikke kendte i 
forvejen. De syntes bare, at det kunne 
være midlet l målet med at blive en del 
af nabolaget.  

E er en hyggelig snak med de nye bebo-
ere på Borrisvej, som så ikke er så nye 
alligevel, fik jeg en rundvisning, og fra 
”Skrot l Slot” er ikke nogen overdrivelse. 
Med knofedt, fingersnilde og masser af 
gåpåmod kan man nå langt. 

Lili Kristensen 
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El-bycykler i Borris 
 

Borris Rådet har fået bevilget penge fra Påske-traktortræk og Borris Genbrug l køb af 
nye el-cykler. 

Vi har ha  kontakt l flere forskellige cykelhandlere og har e erfølgende købt cykler 
med serviceordning, så de bliver løbende vedligeholdt. 

Cyklerne kan lejes af alle. Pris og hvordan booking osv. kommer l at foregå er ikke helt 
på plads endnu. Borris EL er så venlige at s lle et skur l rådighed, så det vil være der, 
de skal hentes. 

For dem, der aldrig har kørt en el-cykel, kan vi fortælle, at den er lidt anderledes at 
køre på end en almindelig cykel. Den er tungere, men der sidder en hjælpemotor, så 
næsten alle kan køre på den. Den er ideel l ældre eller andre, som synes, at en almin-
delig cykel er for anstrengende at køre på. Cyklen kan også beny es som genoptræ-
ningsmulighed e er en skade eller andet. 

Der vil komme en vejledning op at hænge i cykelskuret, så man kan, se hvordan cyklen 
skal køres. 

 

Er der nogen i byen, der ikke kan vente på, at skur og booking kommer på plads, kan I 
kontakte Jes Nissen fra Borris Rådet på mobil nr. 2122 6440, så vil han være behjælpe-
lig med at få jer i gang.  

 

Vi håber, at rig g mange vil komme l at beny e cyklerne, og jeg vender lbage med 
mere informa on, når alt er på plads. 

 

   Jens Rahbek – mobil nr. 2062 4227 
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Fredag d. 22/6 havde jeg den fornøjelse at 
få min 3. klasse på besøg fra Herning. Som 
regel har jeg været heldig og har kunnet 
låne spejdergrunden, men i år var den 
desværre optaget på dagen. Gode råd var 
dyre, jeg kom så i tanke om, at jeg for 
nogle år siden havde været på gårdbesøg 
hos Marianne og Jens. Det havde været et 
hit, så jeg gik på jagt e er et sted med 
forskellige dyr. Jeg fik kontakt med Ellen 
Iversen og spurgte, om der var mulighed 
for at komme ud l dem. Ellen spurgte 
Gunner og Hans, om de havde d, og hel-
digvis sagde de ja.  

Klassen mødte op på banegården og skul-
le så køre i tog l Borris, et totalt ukendt 
sted for dem alle.  Alle 21 mødte ind med 
godt humør og var klar på det, der skulle 
ske. Jeg kunne så fortælle dem, at vi hav-
de fået lov l at komme på besøg ude hos 

Gunner og Ellen. At de skulle se flere for-
skellige dyr og maskiner. De fik at vide, at 
de var ambassadører for Brændgårdsko-
len, og at Me e (matema klæreren) og 
jeg forventede god opførsel.  

Det gik rig g godt i toget, nogle havde 
ikke prøvet det før, alle hyggede og snak-
kede. Da vi ankom l Borris, stod Lars og 
Rasmus klar l at køre os ud l Ellen og 
Gunnar, vi ankom derfor i små hold. Jeg 
var med det sidste hold, og da vi stod ud 
af bilen, kunne jeg høre nogle begejstrede 
udråb og så nogle lidt mere forskrækkede. 
Med så mange forskellige kulturer i klas-
sen er der mange, der ikke har set en ko i 
naturlig størrelse, så de var noget overra-
skede over, hvor stor den egentlig er. Kal-
vene var de vilde med, skønt det kun var 
to, der turde at s kke hånden frem, så 
kalven kunne su e på den. Børnene var 

Et besøg fra Herning 
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meget forundret over, at en kalv er så 
stor, når den kun er to dage gammel. 
Gunnar fortalte om de forskellige kalve, 
hvor l en af mine drenge sagde, ”Rikke, 
Rikke han snakker altså jyllandsk.” Det 
gav et godt smil, heldigvis fortsa e Gun-
nar på westjydsk. Vi var så heldige, at der 
også var ka ekillinger, som gerne må e 
holdes og aes. Selv de to, som egentlig 
var bange for ka e, fik rørt ved den lille 
killing. 

Turen gik nu ud i maskinhuset. Hold da 
op, både drenge og piger var vilde med 
det og ville gerne op og sidde i traktorer-
ne eller klatre rundt på de store vogne. 
Mejetærskeren var helt klart spændende, 
og det blev ekstra spændende, da en af 
pigerne tabte sin mobil ned i motorrum-
met. Den røg simpelthen ud af lommen. 
Hans kom på arbejde, og alle elever var 
lidt oppe at køre. Det endte med, at en af 
drengene kunne få sin hånd ned og få fat i 
mobilen. Freden var genopre et.  

Da vi havde været ved maskinerne, gik vi 
gennem kostalden igen, og så stod der 
høns, kyllinger og kaniner på program-
met. Drengene var optaget af at gå ude 
ved hønsene og se den store kalkun. Alle 
fik holdt en lille kylling i hånden, og de 
store kaniner blev ”slæbt” rundt på af 
flere elever. De fik også lov af Gunner l 
at give dem navne.  

Jeg tror sagtens, de kunne have brugt 
meget mere d på dyrene, det var så 
skønt at se glæden og iveren ved at ople-

ve noget, de ikke havde prøvet før. Men 
den løb, og vi skulle videre. Inden vi tog 

afsted, gav Ellen sa evand og kage ved 
bordene uden for bu kken. Nogle af pi-
gerne må e bare ind og se bu kken, og 
de var meget imponerede. En af drenge-
ne mente, at Ellens hus bare var luksus, 
og hvis han havde pengene, ville han byg-
ge sådan et l sin familie. 

Vi fik en pose med forskellige ng fra Arla. 
Så kørte vi i små hold ned l Krokodillesø-
en, her skulle vi spise madpakker.  Men 
da jeg kom med det sidste hold, var de 
andre helt kølet ned, det blæste pænt 
koldt den dag.  Så vi fik hur gt afslu et, 
hvore er vi gik i samlet flok hjem l Sto-
regade for at hygge og spise pandekager 
med is. Kl. 14.10 gik turen mod sta onen 
igen og så ”fu ede” toget lbage l Her-
ning med nogle glade og oplevelses-
mæ ede unger.  

En stor TAK herfra skal lyde l Gunner og 
Ellen, der ville bruge d på at åbne deres 
gård for nogle ”byunger” og give dem en 
på opleveren. Der var så mange, der fik 
prøvet ng, de ikke har mulighed for l 
daglig og flere fik sat barren lidt højere 
op, for hvad de tør en anden gang. Elever-
ne har snakket meget om besøget e er-
følgende og blev glade for at høre, at El-
len og Gunner gerne vil have dem på be-
søg igen.  

Sådan en dag er det fedt at være klasse-
lærer. 😊  

Rikke Smed 
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Program  for Borris Hyggeklub   2018  -  2019 
19. september: Høs est i seniorklub kl. 17.00 

3. oktober  Gunhild Pedersen 

10. oktober  Seniorklub 

17. oktober  Ferie 

24. oktober  Jane Søgaard 

31. oktober  Hanne-Birgit Christensen 

7. november  Pladespil 

14. november   Seniorklub 

21. november  Ninna Schmidt 

28. november  Rigmor Søndergaard 

5. december  Julefrokost 

12. december   Seniorklub 

    Juleferie 
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E erårsferie  uge 42 Vinterferie uge 7 

Program for Borris Seniorklub  2018  - 2019 
 

19. september:  Høs est se ugeposten 
10. oktober:  Jonna og Bo Trelborg ”Hedeopdyrkning 
    Sdr. Vium” 
14. november:  Forstander Kjeld Chris ansen, Dejbjerglund 
    ” Fra bondesøn l forstander ” 
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 Se nærmere i ugeposten  
24. april:    Generalforsamling 

AKTIVITETER  2018  -  2019 

BORRIS SENIORKLUB 

” Skønne september hybenpragt på gærde! Sladrende stære I er sent på 
færde! ”….. ( Olfert Ricard ) -  September minder os også om den nye sæ-
son i Borris Seniorklub, hvor vi byder velkommen l gamle såvel som nye 
medlemmer. Vi holder l på Borris skole Skolevænget 31.   
-  Gymnas kken er i skolens gymnas ksal og møderne i den gamle lærer-
bolig.  

Ak viteter Tirsdag Onsdag Møde der Bemærkninger 

Gymnas k X   9.10-11.00 Start  2. oktober 

Hyggeklub   X 14.30-16.30   

Kortklub X   14.30-17.00 E er a ale 

Seniorklub   x 14.30-17.00 Se program 
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I forbindelse med Borris Seniorklubs årlige generalforsamling ønskede 2 
bestyrelsesmedlemmer e er flere år i bestyrelsen ikke at genops lle.  
Da ingen af klubbens medlemmer ønskede at lade sig ops lle, opstod en 
ny situa on, som kunne betyde nedlæggelse af seniorklubben. Men en 
løsning blev fundet ( tak l Karen, Gunhild og Knud ), så bestyrelsen er : 
 
Formand:  Birgit Hostrup   -   Kasserer uden for bestyrelsen: Knud Jeppe-

sen 
Næs ormand / sekretær: Ninna Schmidt   -   Gunhild Pedersen 

Karen Østergård   -   Tove Hansen 
Revisor :  Knud Erik Rasmussen   -   Anne Marie Kristensen 
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Program for Indre Mission 
 

  (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19) 
 
September 
2. Høs estdag – vi starter i kirken 
12. Fødselsdagsfest i Astrup v/Thomas Kristensen 
 
Oktober 
6.  kl. 9.30 Temadag v/ Birgit Rabek  ”de fem kærlighedssprog” 
 Mødeansvarlig: kreds 2  HUSK TILMELDING 
26.  kl. 18 Familiea en m. spisning v/Inge Cæsar 
 Mødeansvarlig: kreds 1 HUSK TILMELDING 
Uge 44 Halmøder i Skjern 
 
November 
7. Fællesbibel me v/Villy Sørensen 
 Mødeansvarlig: kreds 2 
21. Fællesbibel me v/Villy Sørensen 
 Mødeansvarlig: kreds 1 
28. Juleskrål v/Trine Knudsen 
 Mødeansvarlig: kreds 2 
  
Kontaktpersoner: 
Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk – 28878913 
Kreds 2: Mona Krejbjerg – 31905590 
 
Udlejning af missionshus, kaffemaskine, borde og stole 
Kontakt Birgi e Holk Thomsen 40369736 
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Det er 10 år siden, min årgang blev færdig 
på Borris skole. Jeg kom på Kirkeskolen 
sammen med en masse andre fra klassen, 
hvor vi blev blandet sammen med elever 
fra de andre nærliggende skoler. 

For mit vedkommende var de 2 år, jeg 
havde i Skjern, ikke noget at råbe hurra 
for. Jeg kunne ikke vente med at skulle 
videre og væk fra folkeskolen. I 9. klasse 
gjorde min fysik/kemilærer mig opmærk-
som på, at jeg havde interesse for kemi og 
opfordrede mig l at følge den retning. 
Hun forklarede mig, hvad en laborant la-
vede, hvilket jeg syntes lød virkelig spæn-
dende. Dere er beslu ede jeg at arbejde 

mig hen mod det eller lignende. 

Derfor startede jeg, e er 9. klasse, på HTX 
i Skjern i bioteknologi klassen. Det har 
været de 3 bedste år i hele min skole d. 
Der var et fantas sk forhold mellem klas-
serne, årgangene og lærerne. Det var her, 
jeg fik mine bedste venner, som stadig 
betyder rig g meget for mig. 

Da jeg afslu ede mine eksamener, starte-
de jeg i Holstebro på Erhvervsakademi 
MidtVest som laborantstuderende. Det 
første år var næsten ren repe on, da jeg 
havde ha  det meste på HTX. Under stu-
dierne havde jeg et studiejob ved Eurofins 
i Holstebro, hvor jeg hjalp med at forbere-
de prøver l mikrobiologiske analyser. Da 
de fly ede l Vejen, hjalp jeg med at pak-
ke laboratoriet sammen, hvore er jeg 
stod uden arbejde for resten af studie -
den. 

E er halvandet år skulle jeg i prak k. Der 
blev skrevet en del ansøgninger, og jeg 
var så heldig at få en elevplads ved Euro-
fins i Vejen ved kemisk afdeling. Det var 
en helt ny oplevelse at blive set som lige-
mand på en stor arbejdsplads og få en 
masse ansvar. Jeg lærte rig g meget i min 
elev d og fik nogle venner, der er lige så 

ollede og havde samme humor som jeg 
selv, og som jeg al d vil kunne regne med. 

10 år e er 
 

af Susanne Green Jørgensen, 
da er af Vinni og Benny Green Jørgensen 
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De hjalp mig også med at overvinde fryg-
ten l at spørge, om jeg må e blive e er 
endt elev d. 

Jeg fik en ny kontrakt med en fastan-
sæ else og blev i virksomheden i lidt over 
et år e er min elev d, og here er valgte 
jeg at fly e op l min kæreste, der stude-
rer i Aalborg. At komme l Aalborg var en 
kæmpe omvæltning, der er unge menne-
sker alle vegne, og der sker noget hele 

den. Det har været lidt svært for mig at 
falde l i storbyen, jeg er nok mere lpas i 
en lille by som Borris nær min familie. Jeg 
har heldigvis stadig noget familie omkring 
mig: 2 kusiner der studerer, og som bety-
der meget for mig. 

I april 2017 startede jeg ved VBM labora-

toriet i Aabybro, som blev opkøbt af Euro-
fins, lige e er jeg havde skrevet kontrakt. 
Her arbejder jeg i dag med analysering af 
byggematerialer, lu -, vand- og jordprø-
ver. E er at have været i virksomheden i 
et år blev jeg spurgt, om det ikke havde 
interesse at blive arbejdsmiljørepræsen-
tant. Derfor s llede jeg op l valg, og l 
min store overraskelse fik jeg 2/3 af stem-
merne l valget. Denne opgave har jeg 
taget l mig med stor interesse og synes, 
at det har været meget lærerigt. 

Min fri d bruger jeg på at lave krea ve 
ng, fx er jeg blevet meget glad for at 

hækle. Jeg kan også godt lide at gå en tur 
omkring havnen og de grønne områder i 
nærheden af vores lejlighed. 

Hvad der så skal ske i frem den, det vil 
kun den vise. 
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Øverst fra venstre: Rikke Nielsen Wobeser, Mathias Krøy Pedersen, Tomas 
Sandfeld Nielsen, Malte Langager Moesgaard, Adina Bara, Lo e Hvid, Mia 
Vibe Nielsen. 

Midterst fra venstre: Emil Bjerre Klynge, Julie Sieger Taulborg, Tristan Mad-
sen. 

Forrest fra venstre: Layla Elzbieta Birska, Oliver Filtenborg Jacobsen, Karla 
Lund Jensen, Vigaile Venslovaite, Mads Houmann Gammelmark, Zallie Bech 
Voldby Wohlgemuth. 

Den nye 0. klasse på Borris Skole 


