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KRIDTMESTEREN TAKKER AF 
 

En af sognets utræ elige ildsjæle 
går på pension. E er mere end 10 
års lang tro tjeneste bag kridtma-
skinen er Jørgen Meiner stoppet. 
Kridtmaskinen er gjort klar l vin-
terhi, og står i kridtrummet i klub-
huset. 
Og det er blevet l mange skridt, 
han har vandret bag maskinen.  
Når en ny sæson er startet op, har 
han al d ha  3 medhjælpere, nem-
lig Mads Rahbek, Poul To gaard og 
Knud Erik Rasmussen l at holde 
snore e er opmåling, så han havde 
noget at køre e er.  
Jørgen og medhjælperne fik i e er-
året en Hummel ”kridtertrøje”  af 

Borris Idrætsforening. Kridte-tjansen er et frivilligt ulønnet arbejde, men Jørgen 
har nydt det, når han er listet gennem læbæltet og over på stadion. Et par -
mers arbejde ventede, og det var i både regn, blæst og sol, han klarede de hvi-
de streger på både store og små boldbaner. 
Som formanden for Borris IF udtaler, har de været utroligt glade for ham. Der 
har al d været styr på det, for Jørgen tjekkede al d turneringsplanen, så han 
kunne have banerne klar l kamp. Og var der en muldvarp, der hærgede baner-
ne, blev den jagtet. 
For mange spillere er det en selvfølge, at stregerne er der, men der er fak sk 
en frivillig, der står bag. En fodboldkamp ville udvikle sig l en mærkelig kamp, 
hvis ikke stregerne var der   
…… så Borris IF mangler en afløser l forårssæsonens start. Er du interesseret i 
tjansen, er du velkommen l at kontakte formanden, Anders Buhl, på tlf.nr. 
2293 2425. Der bliver brug for dig. 

Lili Kristensen 



3 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Stof l næste blad afleveres senest 1. februar 2018 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Astrid Klynge     Knud Erik Rasmussen 
2422 5503     3029 6436 
ajklynge@fiberpost.dk   kegu05@gmail.com 
 
Kirsten Nørrelykke    Anne Marie Kristensen 
4085 6023 2174 6400 
Jensby@fibermail.dk    am-ke@privat.dk  
 
Lili Kristensen 
2785 6497 
lilitkristensen@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk 

Bidrag l bladet kan indsæ es på konto nr. 
7780-1063700 i A/S Skjern Bank. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer. 

Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern 

BORRIS SOGNEBLAD - du kan også se en web-udgave på www.borris.dk 

BORRIS SOGNEBLAD - har du en god idé l en ar kel, kontakter du os bare.  

 

Decembersang. 
Det’ sørme – det’ sandt – december. 
Det’ dagen før dagen før dagen du ved, 
og enhver der vil lægge en dæmper 
på vor glæde, ham giver vi straks besked, 
lad os glemme, at verden er falsk og hul. 
Det’ sørme, det’ snart, det’ jul. 
  Fenrik 

BORRIS SOGNEBLAD – siden september-udgaven er bladet blevet beriget 

med 5.000 kr. fra Dalager Marked og 10.000 kr. fra Borris Sogneforening. Kærkomne 
bidrag sammen med de private bidrag, så vore annoncørers priser kan holdes på rime-
ligt niveau.  
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BORRIS PRISEN 
 

Borris Prisen uddeles l en person, forening eller forretning i sognet, som gør 
noget for at forskønne sognet og er et ak v for sognet. 

 

 Dorthe & Thorkild Gjaldbæk-Nielsen 
 

 får Borris Prisen 2017 for deres store engagement og indsats i Borris Sogn.  

I har begge omsorg og over-
skud l vort lokalsamfund. I 
er energiske med mange bol-
de i lu en, og er der flere på 
én gang, er det trivsel for jer.  

I er ini a vrige, Thorkild er 
hur g i vendingen og kan 
snart få ført ideerne ud i li-
vet. I er begge foreningsmen-
nesker med hjertet på det 
rig ge sted, der bevirker, at 
alle føler sig godt lpas i je-
res selskab og i de rammer, I 
skaber i vores Sports- og Kul-
turcenter. 

 I er dyg ge ildsjæle og am-
bassadører for Borris. Borris 
Prisen er et skulderklap l jer 
begge, fordi I gør en forskel 
og al d er parate med en 
hjælpende hånd. 

  

Ildsjæle er et ak v for sognet, der yder for fællesskabet og sam dig viser, at 
holdånden er værd at kæmpe for. Vi ønsker Dorthe & Thorkild llykke med Bor-
ris Prisen 2017. 

Fortsæ es 
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fortsat 

Det er selve prisen, men 0ptakten l overrækkelsen tåler bestemt også offent-
liggørelse.  

Overrækkelsen skulle finde sted ved sognedagen på Borris Stadion, og som pri-
sen udtrykker er det engagerede modtagere. Hvornår kunne man lige finde et 

dspunkt, hvor man kunne få Dorthe og Thorkild l at stå s lle sammen? 

Dorthe var i hallens kiosk ved klubhuset, og Thorkild skulle lige spille en fod-
boldkamp indimellem. 

Der blev lavet en skjult dagsorden med dommeren i kampen. Lidt inde i kampen 
skulle Thorkild tage et indkast. Et indkast, der blev udført så dårligt, at Thorkild 
fik en udvisning. 

Den ellers så besindige mand brugte flere ikke så kønne ord, øjnene var lynen-
de, og hans skridt ud af banen var meget bestemte. Udenfor banen stod nogle 
gode venner og tog imod den meget vrede Thorkild. ”A hår da aldrig kjæn må-
gen l dommer”. …….. 

Nu da han så var ude, bad vennerne ham om at komme over l klubhuset, for 
Dorthe havde nogle tekniske problemer. Hele vejen brokkede han sig over 
dommeren. Da Thorkild og følget dukkede op bag hækken, gik det op for Thor-
kild, hvad der foregik. Det er så en af de få gange, Thorkild har været mundlam. 

Han blev fulgt hen l Dorthe, der pænt ventede på den rødmossede, storsve-
dende og nu knapt så vrede Thorkild. 
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DEN STORE KLASSISKE JULEFROKOSTMENU 2017 
 

Julen banker på døren, og det betyder, at det er tid til julefrokoster.  

Hos Madleverancen på Erhvervsskolen Vestjylland kan vi i år blandt andet 
tilbyde en klassisk julefrokostmenu.  

Menuen består af både kolde retter: 

• Marineret sild m. rustik karrysalat 
• Kryddersild m. løg og kapers 
• Æg m. rejer og tomater 
• Roastbeef m. remoulade, ristede løg og peberrod 
• Hjemmelavet sylte m. sennep og rødbeder  

 … og lune retter: 

• Tarteletter m. høns og asparges 
• Leverpostej m. bacon og syltede rødbeder  
• Hamburgerryg m. brunede kartofler og grønlangkål 
• Frikadeller m. hjemmelavet rødkål 

Til menuen hører naturligvis også en læk-
ker Ris a la mande dessert m. kirsebær 
sauce. 

Pr. kuvert kr. 159,- 

Julefrokostmenuen leveres med friskbagt 
brød, rugbrød og smør  

Kontakt gerne Madleverancen for at høre 
mere til vores andre julefrokostmenuer, 
eller besøg vores hjemmeside: https://
madleverancen.dk/julefrokost/  
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På opfordring har Borris Sogneblad modtaget indlæg fra Hanne Nielsen: 

DM I LYDIGHED 
Øhhh... DM i hvad??? Lydighed – for hvem? Lydighed – i hvad? 

Alle hundeejere vil gerne have en lydig hund. En hund, der går pænt ved siden 
af dem, som ikke bider og/eller trækker i snoren, snerrer af andre hunde eller 
hopper op af lfældigt forbipasserende. 

Det ville jeg også og meldte derfor Balder l hvalpetræning i DCH for 2 år siden. 
At det skulle udvikle sig l et DM i lydighed havde jeg ingen anelse om og heller 
ingen ambi oner om.  

E er hvalpetræningen kan man fortsæ e med at træne. Først som unghund og 
dere er på lydighedshold. Hvis hund og fører arbejder godt sammen, hvis man 
træner hjemme og hvis man har interesse for det, kan man fortsæ e sin træ-
ning på et hold, der hedder konkurrence C. Det blev jeg opfordret l, og e er 
nogle måneders betænknings d sagde jeg ja. Here er gik det hur gt. Vi fik 
smag for det, trænede hjemme og Balder var vild med det. Det er en leg for 
ham. I foråret blev vi opfordret l at melde os l konkurrence. Den første kon-
kurrence, vi deltog i, blev Balder nr. 2 og fik pokal, og så var jeg "hooked". Jeg 
deltog i flere konkurrencer, det gik godt og pludselig var vi udtaget l DM.  

Til en konkurrence er der 8 discipliner, som hunden skal kunne: stå, sit, dæk, 
lineføring, spring, apport, feltsøg og rundering (løbe hen l en lidt skjult person, 
gø og blive siddende l fører kommer). Hver disciplin giver et vist antal point alt 
e er hvor godt hunden klarer det. Max. point l en konkurrence er 150. 

De hunde, der bliver udtrukket l DM, er de 40 hunde, der det sidste år har fået 
flest point. Alene det var stort for mig - særlig fordi vi kun havde deltaget i 4 
konkurrencer. Det var vildt – det var urealis sk og uforståeligt men ikke desto 
mindre sandt. 

Derfor sa e vi i weekenden den 23. - 24. september kursen mod Horsens, hvor 
de e års DM skulle foregå.  

Lørdag var der fælles indmarch, velkoms aler og orientering om, hvor konkur-
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rencerne skulle foregå. I alt deltog 300 hunde i forskellige "klasser" - bl.a. agility 
foruden konkurrenceholdene i C, B og A.  

De 40 hunde i C konkurrencen skulle starte kl. 12. Balder skulle starte som nr.  
36 ud af 40, så det var først vores tur midt på e ermiddagen. Vente den blev 
brugt i bilen, l gåture, hygge med hunden og l at "varme hunden op". E er-
middagens 3 øvelser gik lfredss llende. Jeg var godt lfreds og havde overstå-
et de "grimme" øvelser på første dag. De "grimme" øvelser er de svære øvel-
ser: rundering og feltsøg (dæk var også en øvelse på første dag, men den er 
ikke så svær). 

Jeg kunne køre derfra med nogenlunde ro i maven. Nu ventede de lidt nemme-
re øvelser om søndagen. 

Søndag formiddag skulle Balder så gennemføre de sidste 5 øvelser. Noget gik 
godt – andet knap så godt. Dommerne var meget strenge og så ALT! Igen klare-
de Balder det l min lfredss llelse og e er 10 minu er var han færdig. 
Here er var det igen hygge d og - ikke at forglemme - d l belønning, ros, 
klap og knus.  

Vi var 3 fra DCH i Skjern/Tarm af sted l DM. Vi havde fantas sk stø e og op-
bakning fra vores træner og formand og der kom flere kørende fra vores lokale 
klub hjemme for at heppe på os. Det var guld værd og meget flot! 

Ud over at konkurrere snakker man hund, hund, hund og hund. Man snakker 
øvelser, point, dommere, terræn, sværhedsgrad og hund. Man sammenligner, 
regner point ud, finder forklaringer (læs: undskyldninger) for, hvorfor noget 
ikke lykkedes så godt og så snakker man lige lidt hund. Man giver "high five", 
skulderklap, trøster og... fik jeg nævnt, at man lige snakker lidt hund 🙂. 

Der er en stemning uden lige. Der er hunde overalt – i alle racer, farver og stør-
relser. Der er hundeglam, gøen og logren. Der er smil, la er og måske en lille 
tåre. Der er boder med alskens hunde ng: mad, legetøj, trænings ng, seler, 
snore og halsbånd. Der er massagebrikse – l hunde altså! Der er kiropraktor - 
også l hund. Der er faner, flag, madboder, musik og sidst men ikke mindst: der 
er i den grad HYGGE OG FÆLLESSKAB! Man er fælles om én ng: HUND! Arbej-
de, familie, social status osv. er fuldstændig underordnet – man er der, fordi 
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man har en passion: sin hund! 

Det er fantas sk, det er rørende, bevægende, sjovt, lærerigt og en oplevelse 
ud over alle grænser. Det har været en kanongod oplevelse. 

Måske I sidder i spænding: hvordan gik det mon Balder? 

I skal ikke snydes. Balder blev nr. 12 ud af 40 hunde, så "mor her" er både stolt, 
glad og meget lfreds!  

Jeg må konkludere: Balder ER lydig – ellers kunne han ikke blive nr. 12!  

En oplevelse rigere – en oplevelse, som aldrig glemmes og som jeg aldrig havde 
drømt om, jeg ville få. Tak l jer, der har hjulpet! 
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Naturen set fra en el-cykel 
Den grønne energigruppe i Ring-
købing-Skjern kommune sa e 
gang i en dyst på el-cykler, hvor 
tre byer sagde ja l at deltage. 
Ideen blev sat i verden for at fin-
de grønne transportløsninger 
med selvforsynende og vedvaren-
de energi i år 2020. En el-cykel 
kan være et godt alterna v l en 
bil på kortere strækninger, og kan 
måske gøre det ud for bil num-
mer to. Den grønne transport-
gruppe er en tænketank beståen-
de af frivillige folk med lokale 
rødder og grøn tankegang. Der 
var fem el-cykler l fri a eny el-
se, hvor de tre byer hver havde 

dem to uger af gangen l at teste og fylde kilometer på cyklernes trip-målere. 

De tre byer var Højmark, Borris og Lem. Landsbydysten blev skruet sammen 
som en konkurrence, men projektets navn, Medvinder på el-cykel, afslører at 
der ville blive mere end en vinder, for alle ville få medvind på cykels en, og 
strømmen kunne være lavet ”med vind” og vi bliver alle sammen  medvindere, 
hvis det lykkes os at få ændret kurs i forhold l Co2-udledningen.  

El-cyklerne blev s llet l rådighed af Fjord Cykler (Skjern), Sahl Cykler (Skjern), 
Ringkøbing Cykelcenter,  Rekord Cykler (Borris) og Videbæk Cykelcenter. Dy-
sten blev skudt i gang søndag den 20. august i Højmark ,og de var de første l 
at træde i pedalerne.  

Den 3. september kom Højmark og afleverede el-cyklerne på torvet i  Borris. 
Og så kunne vi ellers godt komme i gang med at få booket der l el-cyklerne, 
og det foregik  i Brugsen, mens Ellen og Jes (dyrlæge) havde lbudt at have 
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dem stående i deres garage, så de  kunne blive tanket med noget strøm, når de 
ikke var ude at køre. 

Set med mine øjne blev de e en fantas sk oplevelse. Jeg nåede at få cyklet 
225 km l trods for, at vejret ikke al d viste sig fra sin bedste side. Men pyt, lidt 
vand tager ingen jo skade af.  

En af de  bedste ture jeg havde, var turen l Svanholm Sø i Sdr. Felding. Dagen 
startede med solskin og ikke en sky på himlen, jeg cyklede rundt med Odder-
skærvej og ikke en vind rørte sig. Man får virkelig naturen helt ind under hu-
den, noget helt andet end at sidde i en bil. Svanholm Sø er et dejligt sted at 
opholde sig, masser af fugle og dyreliv, og der kan fiskes, hvis man er l det. 
Der er mulighed for en gåtur rundt om søen, det tager ca. 25-30 minu er. Og 
man kan overna e i shelters,  med mulighed for at lave mad i udekøkken eller 
over bål. 

Så gik turen igen hjem mod Borris, og jeg kørte da ad Lindvigvej. Langs med 
vejen stod en masse af de røde svampe, de er så smukke. 

Da jeg cyklede over Skjern Å, tog 
jeg et billede af, hvor højt vandet 
stod i åen. Men ikke så mærkeligt 
e er alt det vand, vi har fået hen 
over sommeren. Smukt så det ud 
over åen.  

Med turene på en el-cykel fandt 
jeg ud af, at det giver en større 
frihed, især hvis man er plaget af 
gigt, da man på en almindelig cy-
kel skal bruge meget mere fysisk 
energi. Så det kunne være så fint 
ligesom vi har Byens Bil, så kunne 
vi måske også have Byens El-
cykel. 

Nu var vi e erhånden ved at have 
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rørt el-cyklerne i to uger, så nu 
skulle de afleveres i Lem, nu 
blev det deres tur l at få rørt 
benene. 

Afslutningsceremonien på 
Medvinder på el-cykel blev 
a oldt den 1. oktober i Høj-
mark, og der ville det blive 
offentliggjort, hvem der havde 
cyklet længst. Og der var 8.000 
kr. l førstepladsen. 

Højmark vandt overlegent med 
godt 7.000 km, Borris havde 
cyklet godt 3.500 km, og Lem 
cyklede knap 3.000 km. Alt i alt 
et rig g godt ini a v, håber 
dysten kommer igen, for vi har 
vist en revanche l gode.  

Cyklist hilsen fra 

Bri a Thusholt Jensen 
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JULEKONCERT PÅ LANDET 

Midtvest børnekor, Herning 

FASTER KIRKE 
MANDAG D. 11. DECEMBER 2017 KL. 19.00   

FRI ENTRÉ 
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN 

 

MED VENLIG HILSEN BORRIS OG FASTER MENIGHEDSRÅD 
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både maskinelt  

og med dyr 
Kontakt 

Niels Bonde 

Naturpleje 
Pleje af naturarealer 

Tlf: 2049 0831  
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Nyt fra håndbold… 
 
Håndboldsæsonen er i fuld gang, og i år har vi hold fra U6/7 l U14 piger og 
drenge samt dame- og herre seniorhold. Enkelte hold er lidt udfordret med spil-
lere, men med hjælp fra andre hold, går det lige. U12 og U14 holdene træner 
sammen med Rk. Mølle, henholdsvis en gang i Borris og en gang i Rk. Mølle. 
Dame- og herreholdene har ha  lgang af nye spillere i år, og det er dejligt, at 
vi igen har voksne hold i klubben  P.t. ligger herreholdet nr. 1 i deres pulje, så 
det er ganske flot. 
Skulle du have lyst at spille håndbold, men ikke er kommet i gang endnu, så 
mød bare op, trænings derne kan ses på Borris.dk.  
 
I september have U12 og U14 holdene en træningsweekend i Rk. Mølle. Ud 
over håndboldtræning, kampe og ryste sammen hygge, var der blandt andet 
også et cykelsponsorløb. Her skulle spillerne cykle penge ind l deres klubber. 
Fra Borris havde vi 11 spillere med, og de cyklede lsammen lidt over 10.000,00 
kr. ind l BGU. Det er rig g flot, og vi vil gerne takke for indsatsen og stø en l 
vore ”ry ere”  
I november har vi a oldt et U8 Total håndboldstævne i Borris, hvor der var 
masser af kampe i hallen og fuld fart over feltet. I samme måned har U10 piger-
ne også deltaget i et Total håndboldstævne i Troldhede, ligesom nogle spillere 
har været på en endags håndboldskole i Tarm. Gennem disse stævner/
træningsdage får spillerne nogle gode fælles oplevelser, som netop er det gode 
ved holdsport – at være sammen og have det sjovt med kammeraterne.  
 
Jule Cup Stævnet i Skjern har igen i år lagt billet ind på at spille nogle af kampe-
ne i Borris Hallen. Det er den 28. december, og vi skal som klub sørge for be-
manding af dommertårnet. Har du d og lyst at hjælpe med de e, så kontakt 
en af os i udvalget. 

Glædelig Jul og Godt Nytår 
Håndboldudvalget 

Frank, Alex, Inger, Maria Louise og Lise 
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For et år siden skrev jeg også et ind-
læg l sognebladet omkring Vestjysk 
Biogas - på det dspunkt var vi ved at 
grave hullet l de fire tanke. Nu er 
anlægget i dri  og er i fuld produk -
on. Nu kan jeg fortælle lidt om, hvor-
dan produk onen fungerer, hvad gas-
sen bruges l og hvad restproduktet 
er. 
 
Hvordan laves biogas: 
Det som sker inde i tankene er en 
forrådnelsesproces, der fremmes ved 
at lsæ e varme og omrøre "grøden" 
i tankene. Grøden består af gylle, 
majs, dybstrøelse, græs, frøgræs og 
kartoffelpulp. Forrådnelsesprocessen 
sker ved, at bakterier spiser tørstoffet 

i grøden, når de er mæ e, slår de en 
prut, og det er biogas (metan + kuldi-
oxid). Der fyldes kon nuerligt ind i 
tankene, og produkterne vi fylder ind, 
er i anlægget ca. 70 dage. Det rest-
produkt, som er lbage, er en afgas-
set og tynd gylle, hvor der stadig er 
de samme næringsstoffer i (kvælstof, 
fosfor og kali). Fordelen ved afgasset 
gylle er, at den er le ere for planter-
ne at optage, da kvælstoffet er kom-
met over på ammoniumform - hvilket 
i øvrigt også skulle reducere lugtge-
nerne ved udkørsel.  
 
Hvad bruges gassen l? 
Biogassen køres igennem opgrade-
ringsanlægget, hvor CO2 bliver sorte-
ret fra, da vi kun kan få penge for den 
del, der kan brænde (metan). Hvor 
bliver CO2'en så af? Den bliver vi nødt 

l at lukke ud igen, hvilket gør, at vi 
kun er CO2-neutrale (alt den CO2 som 
planterne har optaget, lukker vi ud 
igen). Teknologien l at spalte CO2 og 
lave gas af den er opfundet, men er 
ikke rentabel endnu, men det er helt 
sikkert noget, som bliver aktuelt i 
frem den, hvis der kommer krav om, 
at vi skal nedsæ e udledningen af 
CO2 yderligere. 
 
Når gassen er opgraderet (renset for 
CO2), er den klar l at blive sendt ud 
på naturgasne et. Vi har gravet en 
ledning ned l Bølling, hvor der er en 

VESTJYSK BIOGAS 
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MR-sta on, der fordeler gassen ud l 
Borris, Bølling, Faster og Astrup. An-
læggets produk on bliver næsten det 
dobbelte af, hvad disse byer bruger. 
Den gas, som ikke kan bruges i lokal-
området, bliver komprimeret op l 40 
bar og sendt ud på den store natur-
gasledning, der går mellem Skjern og 
Videbæk.  
 
Grøn gas: 
Biogas er "grøn" gas, og naturgas er 
"sort" gas - hvordan køber man så 
grøn gas, når det er blevet blandet i 
naturgasne et? Måden vi skal "skille" 
grøn og sort gas igen, er ved at handle 
den grønne gas via cer fikater. Øn-
sker et firma eller en privatperson at 
købe grøn gas, kan man købe det via 
en cer fikatordning, som administre-
res af firmaerne, der handler med 
gassen. Ved at vi bruger en masse 
strøm l omrøring, opvarmning, og 
opgradering, omdanner vi vindmølle-

strømmen - der ikke kan lagres - l 
gas, som kan lagres på naturgasne et 
- det synes jeg er en stor gevinst for 
alle. 
 
Nøgletal: 
Anlægget skal: 
• Behandle 80.000 ton pr år 
• Producere ca. 5 mill m3 gas pr år 
• Bruge ca. 6 mill kwh strøm pr år 
•     Beskæ ige ca. 3-4 personer  
 
Jeg håber, at det gav lidt forståelse af, 
hvad der foregår på et biogasanlæg. I 
er meget velkomne l at kontakte 
mig, hvis I ønsker at se anlægget. 
 
Med venlig hilsen 
Ole Nyholm Knudsen 
4087 0553 
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Det er nu 10 år siden, jeg gik ud af Borris 
Skole. Hvor er den dog gået hur gt. 

Jeg fortsa e som mange af de andre fra 
klassen på Kirkeskolen i Skjern, hvor jeg 
færdiggjorde min 8. og 9. klasse. 

Jeg valgte at gå på Silkeborgskolen i 10. 
klasse, som min storebror René havde 
gået på to år forinden. Dengang var det 
en husholdningsskole, hvor vi lærte en 
hel del om at lave mad, sam dig med at 
vi fik lov l at dyrke en masse mo on. Jeg 
fik mig nogle veninder for livet, som jeg 
den dag i dag stadig ses med o e – jeg 
bor endda med én af dem oppe i Aarhus. 

E er et år i Silkeborg vendte jeg lbage l 
Skjern. Jeg startede på HHX i 2010, og i 
2013 fik jeg endelig min blå hue på. Jeg 

havde nu lagt et fundament for min frem-
d, hvorfor jeg nu for første gang havde 

friheden l selv at vælge, hvad mit næste 
skridt skulle være – Om jeg ville læse vi-
dere, arbejde, rejse eller noget helt er-
de.  

En af mine veninder fra HHX og jeg blev 
hur gt enige om, at vi skulle ud og opleve 
verden udenfor Danmarks grænser, men 
der skulle jo lidt penge l. Jeg var så hel-
dig at få lov l at arbejde fuld d ved mit 
fri dsarbejde hos købmanden i Troldhe-
de. E er at have arbejdet i et halvt år og 
sparet hver enkelt krone sammen, som 
jeg havde tjent, havde jeg endelig råd l 
drømmerejsen. Så kunne det ikke gå hur-

gt nok med at komme afsted. 

Den 1. januar 2014 startede vi vores jord-
omrejse, og første stop var Sidney, Au-
stralien. Vi havde sat én måned af l at 
rejse op ad Australiens østkyst op l Cai-
rns, hvorfra vi skulle flyve videre. Vores 

d i Australien var fantas sk! Dyrt, men 

10 år e er 
af Kris na Fausing Kylkjær, 

da er af Joan og Leif Kylkjær. 

Dykning i Australien 
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fantas sk. Vi boede på hostels rundt om-
kring i de forskellige byer – og ja, man bor 
sammen med 6-8 andre, hvor der al d er 
en, der snorker. Det var en del af back-
packer-livet, og vi sugede alle de oplevel-
ser l os, som vi kunne. Vi var bl.a. på 
surfcamp, hvor jeg fandt ud af, at jeg al-
drig bliver professionel surfer. Vi tog dyk-
kercer fikat for at kunne dykke ved Great 
Barrier Reef, som var en helt unik oplevel-
se. Man kunne desværre allerede den-
gang se, at revet er ved at dø. Vi kørte i 
jeeps på Fraser Island, som er verdens 
største sandø, og vi var på en firedages 
sejltur omkring Whitsunday-øerne, hvor 
vi blev fanget i en mindre orkan. 

E er at have rejst rundt i Australien i en 
måneds d tog vi videre l New Zealand, 
hvor vi havde lejet en autocamper. Vi var 
meget nervøse for denne del af rejsen, da 
de derovre kører i venstre side af vejen! 
E er en smule panik og forvirring i de 
første par rundkørsler fandt vi ud af det, 
og resten af turen gik som smurt. Vi star-
tede i Auckland og slu ede i Christchurch. 
Vi boede i camperen. Vi fik kun et varmt 
bad, når vi fandt en af de lidt finere cam-
pingpladser. Det var en hyggelig måde at 
rejse på, og vi nød friheden ved bare at 
kunne køre derudaf. Vi gik en masse helt 
ubeskriveligt flo e vandreture i bjergene, 

bl.a. den kendte Tongariro Alpine Cros-
sing. 

En flot og skyfri morgen kiggede vi på 
hinanden og tænkte: I dag er dagen vi skal 
prøve at skydive. Så det gjorde vi. Vi tog 
ud l det flo este sted på New Zealand 
(e er vores mening) ved Lake Wanaka, og 
sprang ud med faldskærm. Det var den 
vildeste og mest grænseoverskridende 
oplevelse, jeg nogensinde har prøvet, og 
adrenalinen strømmede igennem krop-
pen resten af dagen. Vores mødre fik det 
først at vide e er, vi havde sprunget  

Da vi var færdige med at udforske New 
Zealand, tog vi en uge l Fiji for at lade op 
med lidt sol og strand. Det er hårdt at 
være på farten hele den, så det var l-
trængt på de e dspunkt af rejsen. E er 
Fiji tog vi en lille smu ur l Los Angeles, 
hvor vi boede i fem dage. 

Vi var nu klar l ”anden” fase af vores 

 

Surfer i Australien 

Kristus statuen i Brasilien 
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rejse, nemlig Sydamerika. Her havde vi 
planlagt at skulle rejse rundt i ca. 2 måne-
der. Vi startede i Rio de Janeiro i Brasilien. 

På trods af bekymringer fra folk hjemme i 
Danmark havde vi nogle fantas ske dage, 
hvor vi solede på Copacabana og var op-
pe og se den ufa eligt store Kristus-
statue. 

Vi rejste e erfølgende l grænsen mel-
lem Brasilien og Argen na, hvor de magi-
ske Iguazu-vandfald er. Det var et ube-
skriveligt smukt syn, og vandfaldene 
strakte sig så langt, som øjet rakte. My-
terne siger, at man får en gennemtræn-
gende lykkefølelse af at være i nærheden 
af lige præcis disse vandfald. Om det pas-
ser på alle mennesker ved jeg ikke, men 
vi gik i hvert fald derfra med et kæmpe 
smil på læben og endnu en fantas sk 
oplevelse i rygsækken. 

Vi fortsa e rejsen ind i Argen na, hvor vi 
bl.a. besøgte Buenos Aires, som er en 
vidunderlig by med en masse kultur, men 
også fest og ballade. Vi kørte videre l 
Mendoza, som især er kendt for deres 
dejlige vine. I Argen na er vin billigere 
end sodavand, så I kan selv regne ud, 
hvad vi drak mest af dernede. Vi var også 

et smut oppe i Andesbjergene, hvor vi 
stod med det ene ben i Argen na og det 
andet ben i Chile. 

Fra Argen na tog vi l Bolivia. Bolivias 
befolkning var et yderst gæs rit og smi-
lende folkefærd, hvilket gjorde et stort 
indtryk på os. Bolivia har en helt ubeskri-
velig smuk natur. Vi kørte rundt i verdens 
største saltørken, Salar de Uyuni. Vi var i 
byen Potosi, som er en af verdens højst 
liggende, hvor man blev nødt l at tygge 
coca-blade for ikke at blive syg (Ja, det er 
det, man kan lave kokain af, men bladene 
i så små mængder er harmløse). Vi var 
oppe og se en af verdens højst liggende 
søer, Lake Ti caca, som også var et smukt 
syn. 

En af turene i Bolivia gik ud l Amazon-
junglen. Vi boede derude i en lille uges 

d, hvor vi sejlede rundt og så det mest 
fantas ske dyreliv. Vi fiskede pira isk (og 
spiste dem bage er), og vi fik lov l at 
svømme med vilde lyserøde floddelfiner, 
som godt kunne lide at bide i tæerne. 

Sidste land i Sydamerika, som vi skulle 
besøge, var Peru. Vi var ude og se Colca 
Canyon, som er en af de dybeste klø er i 
verden. Det er også derude verdens stør-
ste flyvende fugl, Kondoren, hører l. Vi 

Iguazu vandfaldene 

 Machu Picchu i Peru 
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slu ede selvfølgelig vores rejse i Peru af 
med Machu Picchu-trekket. I fire dage gik 
vi op, op, op og lidt mere op af de origina-
le trappetrin, som inkaerne i sin d brug-
te. Det var en vild tur med lamaer over 
det hele, og naturen var ubeskrivelig. 
Man troede ikke, det kunne blive smukke-
re, ind l man kom lidt højere op, hvor 
udsigten var endnu mere betagende. På 

erdedagen nåede vi Solporten, som de 
første, hvor vi så solen stå op over ruiner-
ne, Machu Picchu. Det er et syn, som jeg 
aldrig kommer l at glemme. 

På de e dspunkt af rejsen var vi ved at 
være meget træ e, og vi trængte l at 
komme hjem l vores familier. Vi rejste 
fra Lima i Peru og op l New York, hvor vi 

lbragte rejsens fem sidste dage. Storby-
en var, som vi havde fores llet os den, og 
vi var ude og se de obligatoriske sevær-
digheder – Ground Zero, Frihedsgudin-
den, Empire State Building, Rockefeller 
Center og Central Park. 

Vi var hjemme i Danmark igen i slutnin-
gen af maj 2014, og vi blev mødt med 
uendelige knus, flag og en kurv fyldt med 
lakrids og andre danske lækkerier. 

Jeg brugte alle mine penge på rejsen, og 
jeg fortryder det ikke et sekund. Hvis jeg 
havde muligheden, ville jeg gøre det igen. 

Da jeg havde været hjemme i lidt d, blev 
jeg rastløs. Jeg var blevet vant l at klare 
mig selv og være selvstændig, så det be-
gyndte jeg at længes e er igen. 

I juli 2014 beslu ede jeg mig for at fly e 
l Aarhus. Jeg glædede mig l at prøve at 

bo ude med al den frihed og det ansvar, 
som det medførte. Jeg fandt dog hur gt 
ud af, at SU’en ikke rækker langt. Derfor 
var det al d dejligt at komme hjem og 
besøge mor Joan og far Leif i Borris, hvor 
køleskabet var fyldt, og hvor man havde 
mere end 10 m2 at bo på. Det er stadig 
noget, jeg sæ er pris på i dag. 

Jeg begyndte at læse Jura på Aarhus Uni-
versitet i september 2014. I dag læser jeg 
kandidaten, og jeg er færdiguddannet 
jurist om 1½ år. Jeg arbejder som 
stud.jur. hos Advokatgruppen, som er et 
advokatkontor i midten af Aarhus. Jura-
studiet er meget teore sk, og jeg får 
igennem mit arbejde lov l at sidde med 
jura i praksis, hvilket e er min mening er 
meget mere spændende. Jeg sidder ho-
vedsageligt og arbejder med personska-
deerstatningsret. Om det er det, jeg vil 
gøre karriere i, det ved jeg ikke endnu. 
Det må den vise. 
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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 

 ”lukket mellem jul og nytår”.  
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Der var skole ind l 1970, så fabrik og 
nu fødevarepark med alskens afskyg-
ninger af erhverv indenfor området. 
Feldsingvej 3 rummede først Vester 
Gaasdal Skole, der blev nedlagt i 
1970, hvor eleverne blev fly et l 
Borris skole.  
Så indtog Velux adressen, og flere 
bygninger kom l.  
Eventyret slu ede i 2013, for produk-

on og lager blev fly et l Skjern. Nu 
stod Feldsingvej 3 som et gabende 
tomt bygningskompleks. 
 
E er et par år dukkede et par lokale 
økologiske landmænd op, og de hav-
de planer for bygningernes anvendel-
se sammen med et par erhvervsvirk-

somheder. 
Funkisfood, Westergaards Hotel og 
Økogårdene v/Søren Christensen og 
Erling Bonde købte bygningerne på 
parcellen, hvor den gamle skole lå, og 
here er begyndte en jagt på ”lejere”.  
I dag vidner skiltet ved vejen om fore-
tagsomhed.  
Funkisfood får leveret store mængder 
gryn, kerner, nødder etc, og mikser l 
müsli l levering i forretninger rundt i 
Danmark – et firma i rivende udvikling 
(var med i et ”Fast Arbejde” indslag 
på TVmidtvest).  
Pakkeriet.dk er så firmaet, der pakker 
Funkisfoods produkter.  
Økogårdene Skjern Enge har også lo-
kaler.  
Insikt er et kommunika onsbureau, 
der så har kontorlokaler.  
 
Centeret for fødevareudvikling, dan-
net af Erhvervsrådet, også kaldet den 
kulinariske rugekasse, har lejet 2.000 
kvm. af bygningerne. Det kaldes Food-
zone, hvor der lbydes faciliteter l 
udviklere, som kan afprøve deres 
madideer og udvikle i mindre skala. 
Der er blandt andet et mobilt køkken 

l rådighed. Via pladsen i Fødevare-
park Skjern Enges lokaler kan man 
også møde andre fødevareproducen-
ter og dermed få sparring og inspira -
on.  

Familie og Liv er forholdsvis nye an-
sigter på adressen. 3 søskende har 
overtaget en web-shop med produk-

EN ADRESSE FORTÆLLER 
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ter, som er økologiske, glutenfrie, suk-
kerfrie eller kaloriele e. Shoppens 
produkter kan dog også købes i Bu k-
ken. 
 
Bu kken Fødevarepark Skjern Enge 
har været på banen siden 1.8. og be-
styres af Lisbeth Bjerre. Der er åbent 
torsdag, fredag og lørdag, og når man 
træder ind i bu kken, bliver man vid-
ne l et hav af lokale fødevarer. Der 
er økologisk mel fra Lem, honning fra 
Astrup, likør fra Finderup, tørrede 
kornblomster fra Studsgaard, og ikke 
mindst økologisk kød, æg, is, ost, spe-
gepølse fra de helt lokale, Økogårde-
ne. 
Økogårdene afleverer dyr l et slagte-
ri i Tistrup, der slagter, forarbejder og 

returnerer kødet som færdigproduk-
ter som spegepølse, forloren hare etc. 
samt kød l pakning, hvore er det 
sendes ud i landet på grundlag af be-
s llinger på hjemmesiden. Mælk og 
æg leveres l et lille mejeri, som fabri-
kerer is og sorbet l bu kken. St. 
Gaasdals ost er også et produkt af 
mælk fra gården.   
 
De øvrige lokale fødevareproducenter 
har Bu kken opsøgt, men mange har 
også kontaktet Lisbeth for introduk -
on af deres varer. Sidste nye speciali-
tet er økologisk hør- og hampefrøolie, 
ja og så også de krydrede insekter 
som salatdrys eller snack. Grundsor -
mentet er dog de mest almindelige 
fødevarer af god kvalitet, både økolo-
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gisk og konven onelt produceret. 
Det vidtspændende udvalg er medvir-
kende l, at kunderne kommer lang-
vejs fra. Og kommer igen – det er lige-
så vig gt, siger Lisbeth bag disken, 
som i øvrigt er den gamle ps-disk fra 
Mikkelsens. Langs væggene ved ind-
gangen står 2 bænke med uds lling af 
varer. Den ene er såmænd en kirke-
bænk fra Skjern Kirke, som ellers ville 
være kasseret, og den anden fra Mie 
Pedersens dødsbo.  
Bu kken markedsføres primært via 
Facebook, men også via Kulinarisk 
Vestjyllands trailer, der kommer 
rundt i kommunen.  
 
I åbnings den torsdag a en forsøger 
Lisbeth sig med forskellige arrange-
menter som prøvesmagning af produ-
centernes varer, herunder introduk -
on af de spiselige insekter – et arran-
gement, der i øvrigt havde besøg af 
TVmidtvest. En rig g god reklame for 
bu kken, for lige inden lukke d duk-
kede en familie fra Skjern op. De skul-
le lige nå at have et Bug-Challenge-
spil, et spil med de spiselige insekter, 
med på weekendtur 
 
I fødevareparkens lokaler arrangeres 
der foredrag for erhvervsfolk, busture 
med indlagt besøg i fødevareparken 
(og de slår o est et smut forbi bu k-
ken), Landbrug- og Fødevares årsmø-
de med 350 deltagere, og ikke mindst 
det årlige Kulinarisk Fødevaremarked, 
der i år trak ca. 3.500 besøgende.  
Der er kommet liv i de gamle bygnin-

ger igen. Sammenlagt med ak viteten 
i hallerne på den anden side af Rage-
dal, hvor Lauge Bonde ApS har hoved-
kvarter,  kan man kun sige, at det 
fortæskede udtryk Udkantsdanmark 
må melde pas. Afvikling er vendt l 
udvikling 
 
At bygningerne har betydet noget for 
mange mennesker, er Lisbeth ikke i 
tvivl om. Lokale besøgende i bu kken 
og l fødevaremarkedet fortæller ger-
ne om deres færden, enten på fabrik-
ken eller i skolen, så historien på 
adressen får nye perspek ver. 

Lili Kristensen 
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KVINDER OG TEKNIK 
 

er for mange mænd forbundet med hovedrysten og trækken på skuldre.  
Men teknik er andet end biler og strømforsyninger. Teknik er også at finde 
hjælpemidler, der kan le e arbejdet i eksempelvis et køkken  
De 2 Borris-piger, Signe Gosvig og Julie Ørskov, går begge på tredje år på HTX i 
Skjern. I forbindelse med udarbejdelse af deres 2. års case, hvor opgaven var at 
finde et hverdagsproblem og løse det ved hjælp af teknologi, sa e de hoveder-
ne i blød for eventuelt at opfinde noget, som de kunne udvikle og skrive rap-
port om. Det var svært at finde på noget, men som ”trold af æske” dukkede 
ideen op hos Julies bedstemor. Julie var på besøg og sad i køkkenet, imens bed-
stemoren lavede mad. Og hvad skete – grydeskeen var lidt for lille og gled ned i 
sovsen. Det må e der kunne findes en løsning på. 
 
I skolen fortalte hun så Signe om sine betragtninger, og kimen var lagt. E er 
mange forsøg, mange forskellige materialer, mange udformninger er slutpro-
duktet nu en silikonering, der kan sæ es ned over en grydeske. En af silikone-
ringens flapper sæ es så på grydens kant, hvorved skeen ikke glider ned i gry-
den. Clean Grip er simpelthen et redskab, man absolut ikke kan undvære i et 
køkken, siger pigerne i kor. 
Hele produktudviklingens face er har de været igennem, for materialet skulle 
jo være levnedsmiddelgodkendt, tåle høj varme, nemt at rengøre og være et 
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materiale, der kunne komme i opvaskemaskinen.  
Rapporten omfa er også skitser, beregninger, budge er, målgruppeanalyse og 
markedsføringsideer som dokumenta on for hele den proces, pigerne har væ-
ret igennem, og dermed også en del af bedømmelsen l DM.   
 
Deres lærer og e erfølgende skolen inds llede dem l de regionale mesterska-
ber i teknologi i Horsens, hvor der var 8 hold fra region Midtjylland. Her fik de 
20 minu er l at fremvise projektet for dommerne, og produkt og fremvisning 
var lige l guld. Som vinder i det felt gav det dem en plads l DM i Teknologi og 
Erhvervscase, der foregik på Børsen i København den 27. september.  
 
Produktet og casen blev igen gennemarbejdet flere gange, så de var klar l at 
sælge idéen for nye dommere. Dagen før selve konkurrencen mødte Signe og 
Julie op på Børsen, hvor de mødte de andre deltagere. De skulle blandt andet 
også have undervisning i kropssprog og retorik for at forberede sig l fremvis-
ningen af deres produkt, da man med et godt og levende kropssprog nemmere 
får solgt sin idé l dommerne. Endvidere skulle de ops lle deres stand, så den 
stod klar l selve dagen.  
Pigerne præsenterede produktet så godt, at sølvet var hjemme.  ”I har arbejdet 
med stor entusiasme og grundighed og har udviklet et simpelt produkt, som 
løser et hverdagsproblem, vi alle kender l. I har tænkt over næsten alt, og I 
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mangler meget lidt i at kunne sæ e jeres opfindelse i produk on”, sagde dom-
merne blandt andet l de stolte piger. 
I dommerteamet var der en repræsentant fra Dansk Crowdfunding Forening, en 
forening, hvor man kan få sparring med andre iværksæ ere, hjælp l lancering 
af et produkt, designbesky else etc. Han kom også e erfølgende og viste stor 
interesse for pigernes produkt og lbød at komme med ps og gode råd.  
Pludselig var der en masse virak og opmærksomhed omkring deres person. De 
blev kontaktet af aviser, var i direkte radio fra toget på vej hjem fra København 
og blev mødt af mange interesserede personer. Det var sjovt og spændende, 
imens det stod på, men tænk på alle de kendte – det er deres hverdag. For Sig-
ne og Julie gør det ikke noget, at det er hverdag igen med afleveringer, skole-
gang og fri d med gymnas k og gode venner.  
 
Nu et par måneder e er brænder de selv for at prøve at gå videre. De bliver 
studenter l sommer, og det kunne da være fedt at bruge et sabbatår på at for-
følge drømmen om at være rig g iværksæ er. Ind l nu har de ha  en fanta-
s sk opbakning fra skolen og ikke mindst deres lærer. Men hvordan er den vir-
kelige verden? Der er sikkert mange bump, og kan vi lø e den store opgave, det 
er at være iværksæ er, tænker pigerne. Julie er meget hooked på at udleve 
drømmen, medens Signe er mere lbageholdende, for hun er klar over, at det 
er en meget usikker frem d. Man skal virkelig tro på det og være klar over, at 
der s lles store krav.  
Men et er sikkert – det har været en fantas sk rejse, de har været igennem.  En 
oplevelse for livet   

Lili Kristensen 
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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 



34 

UNG OG EFTERTRAGTET 
 

En sådan én er Magnus 
Bæk Olsen, og det er fordi, 
at han er en af de unge, der 
har valgt en erhvervsud-
dannelse. Industrivirksom-
hederne i det vestjyske har 
brug for flere unge, der 
vælger en erhvervsuddan-
nelse, hvis de fortsat skal 
kunne løse deres opgaver 
lokalt. 
Magnus har fra ganske lille 
gået i hælene på sin far på 
værkstedet hjemme på Sto-
regade 12. Imens faderen 
reparerede på bådmotorer 
og både, rumsterede Mag-
nus med træ, og det blev l 
et par sæbekassebiler og 
andet udefinerligt, siger 
Magnus med et skævt smil. 
Så det lå ikke lige l højre-
benet, at det blev metal, 

han kom l at beskæ ige sig med. 
Han slæbte sig gennem folkeskolen, inden 1 år på e erskolen brød hverda-
gens trummerum. I forbindelse med e erskoleopholdet kom den også, 
hvor han skulle vælge, hvad han ville året e er. Ingen tvivl var der, så e er 
9. klasse gjald det så teknisk skole, og at det blev Skjern var fordi, at det var 
tæt på Borris. 
 
E er et par måneder skulle han ud i prak kophold, og prak kstedet skulle 
han selv finde. Han nåede det i sidste øjeblik, og startede på VM i Tarm en 
mandag morgen. Onsdag ugen e er blev han kaldt ind på kontoret, og her 
kunne de fortælle ham, at der var en læreplads klar l ham, og at han kun-
ne starte torsdag morgen. Alt var a alt med teknisk skole. Lidt befippet var 
han, men takkede straks ja, så som 16 årig var han i gang med en uddannel-
se som rus ri smed. Den 1. august 2018 står han med et svendebrev, så 
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han bliver den første på sin årgang, der får en uddannelse, og det var der 
nok flere i folkeskolen, der ikke troede på dengang. 
 
Under uddannelsen har han været på skoleophold i Kolding og Skjern. Det 
a rudte grundforløb blev afslu et med et 12-tal, og han har fået 10-taller i de 
3 hovedforløb, hvor han blandt andet har konstrueret en terrassevarmer og et 
vildmarksbad. ”Jeg havde vist taget munden lidt for fuld. Det var projekter, der 
tog en del mere d, end jeg nok lige havde regnet med”, fortæller Magnus. Han 
synes dog også, at det har været meget spændende, og effekterne står nu på 
terrassen og i haven hos forældrene Jane og Jakob Bæk Olsen. Han har endnu 
ikke helt bestemt, hvad svendeprojektet skal være, men en appelsinjuice-
presser, som de bruger på fes valer i sommerlandet, kunne være en mulighed. 
Og så skal den bare have gas, så der afslu es med manér. 
 
På lærepladsen hos VM i Tarm er de 3 lærlinge, der er i gang med sidste år, og 
de er 20 lærlinge i alt. Magnus arbejder i specialafdelingen, som er en afdeling, 
hvor de ikke har mange serieopgaver. Det er spændende selv at være med l at 
tage imod opgaverne og følge projektet l dørs. Flere gange har han selv stået 
for dem, og han har det nok også allerbedst med at arbejde alene. Som han 
siger, så bestemmer jeg selv, lærer en masse og skal så også stå l ansvar for 
det færdige projekt. Lidt perfek onist er han nok også, så der bliver ikke gået 
på kompromis med arbejdets udførelse. 
 
Et ekstra skulderklap har han også fået, da Skjern Tekniske Skole inds llede 
ham l den nys ede Landia Pris, der gives l unge, der gennem særlig faglig 
forståelse, selvstændighed og godt kammeratskab har fortjent en ekstra er-
kendtlighed. Prisen blev overrakt af Landias direktør, Steen Buhl Larsen, og for-
målet med prisen er at vise, at erhvervslivet sæ er pris på unge, der gør sig 
umage, og som drømmer om en frem d i metalindustrien.  
Med prisen følger 10.000 kr. og en indgraveret sølvkop. Hvad de 10.000 kr. skal 
bruges l, ved Magnus ikke. Hvad der skal ske, når han er udlært, ved han heller 
ikke helt endnu. Han overvejer meget at komme ud som rejsemontør og har da 
også fået et par lbud allerede. ”Det er jo ligesom dem, der lige har afslu et 
deres studentereksamen. Mange af dem vælger også et sabbatår”, smiler Mag-
nus. ”Jeg vil så bare sam dig tjene nogle gode penge” 

Lili Kristensen. 
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Spejderhy e l leje.  
Mangler du et sted l din næste fest eller møde, er 

spejderhy en i Borris måske en mulighed. 
Den koster kun 700,- pr. dag. 

Interesseret så kontakt formanden for hy en Allan 
på tlf. 29114373 
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”DI TREKANTOMRÅDETS LÆRLINGEPRIS  

gives l en elev/lærling, der har ydet en særlig indsats, og som har udmærket 
sig ved sit faglige og personlige engagement. Årets lærling bedømmes ud fra 

følgende egenskaber: 

flid – hjælpsomhed – opfindsomhed – kammeratskab.” 

 

Et sådant klap på skulderen havde Joakim Fjord Ørskov ikke tænkt på, da han 
som skoletræt folkeskoleelev og teenager startede på DHE i Skjern. Året på 
e erskolen blev en god oplevelse for knægten, men bøger og lek er hang ham 
stadig langt ud af halsen.  

Hjemme talte de om, hvilke muligheder der var. Noget med teknik, for Joakim 
elskede at rode med gamle knallerter. En læreplads som mekaniker var ønsket, 
men var der muligheder i nærområdet, ikke umiddelbart hvor de spurgte, 
men…… 

Før Joakims mor lærte hans far at kende, var hun på kontor hos Pausgaard Au-
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toteknik i Vejle. Sam dig med arbejdet der, passede hun mesters knægte, og 
senere kom de på ferie i Borris hos Johanne og Jeppe. En af dem var Niels 
Pausgaard, der senere kom l Borris som landbrugsmedhjælper hos I/S Ørskov, 
og stadig er der e er 12 år, så hvad var mere nærliggende, end at Pausgaard 
Autoteknik fik Joakim i lære – en slags by ehandel kan man vel sige   

16 år og så fly e hjemmefra. For nogen skræmmende, men for Joakim blev det 
starten på endelig at få lov l at vise, hvad han brændte for. 

1.10.2012 startede han som lærling hos Pausgaard Autoteknik. Morgenrytmen 
er den samme som dengang, selvom han blev udlært 31.5.2017. Kl. 7.30 åbnes 
portene, og han skænker sig en kop kaffe, kigger i værkstedets kalender på 
dagens opgaver og bes llinger af reservedele, så alt er klar, når de andre mø-
der ind.  

Som chefen Peter udtalte i forbindelse med prisoverrækkelsen: Den morgen-
rytme, som Joakim har, viser med al tydelighed, at Joakim al d gør ngene 
grundigt, er ansvarsfuld, hjælpsom og rig g god l at tage imod kunder. Peter 
fornemmer helt tydeligt, at arbejde og hobby smelter sammen.  

Joakim har også kun roser l lærepladsen, hvor der er ansat 3 lærlinge og 3 
svende udover indehaverne. Alle behandles ens, og alle arbejder med frihed 
under ansvar, og derved er der også rum l konstant at udvikle sig. Kunder 
modtages og ekspederes, og hver følger sin kundea ale l dørs. Det bevirker 
også, at værkstedets ansa e er meget bredt dækkende på mekanikerfagets 
felter, og firmaet bestræber sig på at reparere alle typer biler, fra veteranbiler 

l de nyeste modeller.  

Et 12-tal l svendeprøven, dedika on og faglig dyg ghed gjorde ham så for-
tjent l at blive årets vinder af DI Trekantområdets Lærlingepris, der blev over-
rakt ved DI Trekantområdets Erhvervstræf på Hindsgavl Slot.  

Og på mit spørgsmål l Joakim på, hvad han så lavede i sin fri d…. 

Roder med gamle biler, siger han med et skævt smil. De ansa e må gerne bru-
ge værkstedets faciliteter i deres fri d, så det er en kæmpe sidegevinst. Det er 
blevet l flere biler, og sidst er det et ”gammel rugbrød”, han har restaureret. 
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En Opel Monza er næste projekt. Nogle af bilerne beholder han, og andre sæl-
ges.  

Gymnas kken er helt lagt på hylden, men jeg får da d l at besøge min kære-
ste, Signe, der læser i Århus. Hvad frem den angår, ja, så kan han fint se sig 
selv som ansat i firmaet i mange år, ja, hvis de fortsat vil have mig ansat   

     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 da-
ge. Der er formiddagshygge, gymnas k, spil, lørdagshygge, gå- og cykel-
ture og sang.  

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

DECEMBER: 
04. kl. 14.00 E ermiddagskaffe hos Birgit. 
06. kl. 10.15 Musik. 
06. kl. 14.00 Tur l Crea Lundsgaard. 
07. kl. 19.00 Banko v/Vennekredsen. 
08. kl. 10.15 Julehygge med dagplejen.  
13. kl. 10.15 Musik og sang. 
14. kl. 10.15 Besøg af præsten. 
17. kl. 14.30 Besøg af julemanden. 
20. kl. 10.15 Musik. 
21. kl. 14.30 Gudstjeneste i kirken. 
23. kl. 14.30 Pynte juletræ. 
24. kl. 18.00 Julea en spisning.  
27. kl. 10.15 Sang og musik.  
31. kl. 18.15 Nytårsa en spisning. 
 
JANUAR: 
03. kl. 10.15 Musik.  
04. kl. 19.00 Banko v/Vennekredsen. 
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10. kl. 10.15 Musik og sang. 
11. kl. 10.15 Besøg af præsten. 
17. kl. 10.15 Musik.  
24. kl. 10.15 Musik og sang.  
25.  kl. 14.30 Gudstjeneste.  
31. kl. 10.15 Musik.  
 
FEBRUAR: 
01. kl. 19.00 Banko v/Vennekredsen.  
06. kl. 14.30 Generalforsamling i Vennekredsen. 
07. kl. 10.15 Musik og sang. 
08. kl. 10.15 Besøg af præsten. 
12.  kl. 10.30 Fastelavn.  
14. kl. 10.15 Musik. 
21. kl. 10.15 Musik og sang.  
28. kl. 10.15 Musik. 

 

Velkommen l:  
   Jens Lindeberg 
   Ester Annalise Bjørnholt 
   Johannes Bjørnholt 
 
Farvel l: 
   Hans Helsinghoff 
   Ingelise Meldgaard 
   Anna Elisabeth Gadegaard Jensen 
   Agnete Møller-Christensen 
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Fødselsdagskalender 
   9.1. Sonja E. Petersen    72 år 
   20.1. Chris an Schmidt   73 år 
   20.2. Egon Navnto  Enevoldsen  80 år 

 
Informa oner fra Åstedparken: 

Vi kunne godt bruge flere frivillige på Åstedparken:  
E ermiddagsvært: Sidde og drikke kaffe sammen med beboerne kl. 
14.30 – 15.30. 
Mål dsvært: Hjælpe l jule- & nytårsa en fra kl. 17.00 
Oplæser: Sidde og læse op fra en bog om e ermiddagen 1 gang om 
ugen. 
Skubbere: Gå eller køre en tur med beboere formiddag eller e ermid-
dag. 
Gudstjeneste: Gøre klar og hjælpe l gudstjeneste 1 gang om måneden 
(torsdag) ca. kl. 14.00 – 16.00. 
Henvendelse l Enhedsleder Carsten Vixø Kristensen tlf. nr. 9974 2244. 

 
Invita on: 

Selvhjulpne ensomme ældre i lokalsamfundet (Borris) har mulighed for 
at fejre jule- & nytårsa en på Åstedparken. 
Man er VELKOMMEN l at komme kl. 17.30, og maden + drikkevarer vil 
koste 150 kr. pr. a en 
ALLE som kommer på eller har lknytning l Åstedparken ønskes her-
med en rig g glædelig og velsignet julehøj d samt et godt og fredfyldt 
nytår. 

Fra alle på Åstedparken. 
Carsten Vixø Kristensen Enhedsleder. 
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

Dato Borris kirke Faster kirke 
Evangeliete

kst 
3. december 
1. søndag i 

advent 

10.30 
Minikonfirmand

afslutning 
Kirkekaffe 

16.00 
Kollekt: Julekurve 

Luk 4,16-30 

10. december 
2. søndag i 

advent 

Ingen 10.30 
Kirkekaffe, 

børneak viteter og 
samkørsel og 

lægmandslæsning 
Kollekt: Julekurve 

Ma  25,1-
13 

17. december 
3. søndag i 

advent 

9.00 
Torill Kristensen 

Ingen Luk 1,67-80 

24. december 
Julea en 

15.30 10.30 og 14.00 Luk 2,1-14 

25. december 
Juledag 

10.30 9.00 Joh 1,1-14 

26. december 
Anden juledag 

Ingen 10.30 
Samkørsel 

Ma  10,32-
42 

31. december 
Julesøndag 

Ingen 14.00 Ma  2,13-
23 

1. januar 
Nytårsdag 

14.00 
Kirkekaffe 

Ingen Ma  6,5-13 

Lovsangsgudstjeneste 

Søndag den 4. februar kl. 19 

Rytmisk musik, d l refleksion, Ord l e ertanke 
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Kirkesiderne 

Gudstjenesteliste 

14. januar 
2. søndag 

e er hellig 
tre konger 

9.00 
Mar n Jensen 

Ingen 

Joh 4,5-26 

21. januar 
Sidste søndag 

e er hellig 
tre konger 

10.30 
Børneak vite-

ter 

16.30 
Spaghe gudstjene-

ste Joh 12,23-33 

28. januar 
Septuagesi-

ma 

Ingen 9.00 
Torill Kristensen Ma  25,14-

30 

4. februar 
Seksagesima 

19.00 
Lovsangsguds-

tjeneste 
Kirkekaffe 

10.30 
Børneak viteter, 

samkørsel,  
lægmandslæsning 

og kirkekaffe 

Mark 4,26-32 

11. februar 
Fastelavn 

10.00 
Borris hallen 

14.00 
Ak vitetshuset Luk 18,31-43 

18. februar 
1. søndag i 

fasten 

Ingen 9.00 
Mar n Jensen Luk 22,24-32 

25. februar 
2. søndag i 

fasten 

10.30 
Børneak vite-
ter og kirke-

kaffe 

9.00 

Mark 9,14-29 

Dato Borris kirke Faster kirke 
Evangelie-

tekst 
7. januar 
1. søndag 

e er hellig 
tre konger 

9.00 10.30 
Børneak viteter, 

samkørsel,  
lægmandslæsning 

og kirkekaffe 

Mark 10,13-
16 
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Kirkesiderne 

Herrens veje, rødkælken og Jesus 
I første afsnit af DRs serie Herrens Veje 
hører vi kirketjeneren fortælle, at en 
rødhals er fly et ind i præstegården. 
Rødhals eller rødkælk, som den hedder 
i bibelen, får vi senere at vide, fik sin 
røde farve på sin hals fra Jesu blod. I 
afsni et når rødkælken at dø, men i 
slutningen hvor provsten Johannes 

Krogh falder i graven, da ser vi rødkælken blive levende igen.  

Tanken om, at rødkælken fik sin farve fra Jesu blod, stammer ikke fra bibelen 
men fra den svenske forfa er Selma Lagerlöf, som i sine Kristuslegender har et 
kapitel om rødhalsen. Her hører vi om den grå fugl, som ser Jesus på korset 
langfredag og fa es medlidenhed med ham.  

Men ak, den er ikke som ørnen, der kunne flyve ned og tage naglerne ud af 
Jesu hænder. Men noget kan den gøre. Den flyver hen og trækker med næbbet 
en torn fra tornekronen, der havde boret sig ind i Jesu pande, ud. I det den gør 
det, da falder en dråbe af Jesu blod på dens bryst og hals. Derfor er rødhalsen 
rød.  

Den korsfæstede hvisker da l fuglen: For din barmhjer gheds skyld har du nu 
vundet det, som din slægt forgæves har e ertragtet lige fra verdens skabelse.  

Hvad er det, som menneskeslægten har higet og tragtet e er siden verdens 
skabelse? 

Det er at kunne være rene og skyldfrie. Opleve at straffen for et forfejlet og 
mislykket liv, går os forbi. O e vil vi gerne selv. Som Chris an i Herrens Veje, 
der vælger at gå sin egen vej.  

Men skal vi stå rene for Gud, da har vi som rødhalsen brug for at blive bestæn-
ket med Jesu Kris  blod, sådan som Apostlen Peter skriver lige før de ord, vi 
hører ved dåben. 

Da rødhalsen kom lbage l reden og ungerne, prøvede den at vaske blod-
ple en af. Men uden held. Den blev siddende, så vi endnu i dag kan se den. 
Sådan er det med dåben. Vi bliver vasket rene. Det kan ikke gøres om.  
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Kirkesiderne 

Johannes skriver i sit første brev: Jesu, hans søns, blod renser os for al synd (1 
Joh 1,7).  

Igennem serien bliver det tydeligt, at uagtet om man provst, præst eller fortabt 
søn, da har vi behovet for lgivelse. En lgivelse vi ikke selv kan skaffe os, men 
rækkes os ved Jesu død og opstandelse. Derfor er det også, at rødhalsen bliver 
levende igen i Herrens Veje. For at minde os om, at synden bliver ernet og l-
givet ved Jesu kors og den tomme grav.  

Høstoffer 
I forbindelse med høstgudstjenesten i år blev der tradi onen tro samlet ind l 
høstoffer. Nedenfor kan ses, hvor meget der indkom og l hvem. Vi takker for 
et godt høstoffer 
 
Folkekirkens nødhjælp         1145 
Borris Soldaterhjem       1015 
Torsdagsklubben        2365 
Børnebanden        2190 
Indre Mission i Danmark       1000 
Indre Mission i Borris       1050 
Blå Kors         100 
Provs ets ydre missions projekt     600 
 
I alt          10165 

Interna onal julegudstjeneste 
Faster kirke 

Fredag den 8. december kl. 18 

Engelsksproget julegudstjeneste 

E erfølgende julebag, julesang og gløgg i Faster kirkehus 
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Kirkesiderne 

Nytårsa en 
På årets sidste dag vil vi mødes i 
kirken for at sige Gud tak, for året 
som er gået. Folde vore hænder og 
lægge det nye år i hans hånd. Ved 
gudstjenesten vil der være d l 
s lhed, tænde lys, trække manna-
korn og bede en bøn l Gud.  

Vi mødes l gudstjeneste søndag 
den 31. december kl. 14 i Faster kirke og e erfølgende vil der i kirkehuset væ-
re lejlighed l at ønske hinanden godt nytår med et lille glas.  

Interna onal julegudstjeneste 
I vores to sogne, Borris og Faster, er over 
10% af indbyggerne udenlandske statsbor-
gere. En del af dem kommer for at bo og 
arbejde her. De er en berigelse for såvel 
ins tu oner som foreningsliv. Mange af 
dem kommer fra lande med kristeligt 
islæt.  

Julen er den høj d i Danmark som fylder 
mest og markeres tydeligst. For udlændinge kan det være overvældende, an-
derledes og måske fremmed, den måde vi fejrer jul på. Derfor vil vi gerne invi-
tere l en interna onal, engelsk sproget julegudstjeneste. For både at vise, 
hvordan dansk julefejring tager sig ud, men også blive klogere på hinandens 
juleskikke. Foruden en klassisk dansk julegudstjeneste, dog på engelsk, vil vi 
mødes i Faster kirkehus l gløgg, dansk og interna onal julebag, samt julesan-
ge.  

Inviter derfor din udenlandske nabo, ven eller kollega med, når vi holder jule-
gudstjeneste fredag den 8. december kl. 18 i Faster kirke.  
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Kirkesiderne 

Julekoncert 
Mandag, den 11.december kl.19.00 er der julekoncert i 
Faster Kirke. Det er et stort børnekor fra Den jyske 
Sangskole i Herning, der medvirker. 

Koret er sammensat af 8-10 årige børn fra Børnekoret, 
samt nogle piger fra Midtvest Juniorkor. 

Det musikalske arbejde i Børnekoret sigter mod, at 
pigerne kan søge ind i Midtvest Juniorkor og senere i 
Midtvest Pigekor. 

 

Ny graver ansat 
Borris Kirkes nye graver startede i midten af september. Hjal  Finnsson er is-
lænding og uddannet anlægsgart-
ner. De seneste 10 år har Hjal  
boet med sin familie på en gård i 
Hoven, så vi oplever ham som lo-
kal. Hjal  har i disse år arbejdet i 
Legoland, hvor han dels var gart-
ner, dels tjener, og slu ede som 
leder af Legoland restauranten. Til 
vores store glæde var Hjal  parat 

l at ski e l jobbet som graver i 
Borris. Hjal  er en meget sympa sk mand, og vi tror, kirkegårdens brugere vil 
være glade for ham. 

Vi er meget taknemmelige for, at der var gode medarbejdere klar l at klare 
arbejdet, da vi ved årsski et stod uden graverpar. Heidi Karstensen, som bor i 
Sdr. Felding men er opvokset i Borris og gennem nogle år ansat som graver-
medhjælper, indgik sammen med Kjeld Olesen fra Ejstrup som gravervikar. Sara 
Bøndergård startede som kirkesanger og Elise Gosvig blev afløser ved kirketje-
nester. Tak l alle fire. 
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Togulykken ved Borris 
Ved Borris Sta on samledes ved 6 den ca. 20 mand, der var lejet l at kaste 
sne på banelinjen i går (19.2.1900).  Snestormen var begyndt den 16. februar 
og fortsa e i flere døgn med fygning så vej og jernbanetrafik var gået i stå over 
hele landet. Kolonnen af snekastere sa e sig straks i bevægelse øst på, gående 
langs ad banelinjen. Det var mørkt, vinden var imod, og sneen piskede dem ind 
i ansigtet. Under et ret dystert uvejr fortsa e kolonnen, spredt i en række på 
ca. 300 alen, (180 meter) deres gang ud ad banelinjen l arbejdsstedet. 

    Arbejderne i kolonnen vidste, at en sneplov ville blive udsendt fra Skjern, 
men ingen troede, at den var umiddelbart e er kolonnen. 

    En lille halv mil (ca. 3.7 km) øst for Borris Sta on indhentede sneploven ko-
lonnen. Men på grund af mørket og det forrygende vejr, der stod arbejderne 
lige i ansigtet, var der ingen, der hørte sneplovens signalering. Og så indtraf 
Katastrofen. 

    Heller ikke fra sneploven kunne man på grund af mørket og snetykningen 
observere arbejderne, der gik forude. Og uden at ane det mindste fra togper-
sonalets side kørte man med jævn fart ind i kolonnen, hvor sneploven dog kun 
nåede at gribe fat i 6 mand. 

    Så ubemærket foregik det hele, at man først opdagede ulykken fra sneplo-
ven, da man skimtede en mørk masse, der, udkastet af ploven, blev liggende 
ved siden af sporet. Så hur g det lod sig gøre, blev da sneploven, der førtes af 
to lokomo ver, standset. Og ulykken viste sig i hele sin rædsel. 3 mand lå støn-
nende på banelinjen, kastet ud l siden af sneploven. En erde mand var skudt 
helt op på selve ploven, hvor han hængte fast. 2 mand hængte på sneplovens 
skarpe forende, hvor de var klemt ind mellem ploven og banelinjen og slæbt 
ca. 100 alen. (60 meter). De levede begge, men var frygteligt lredte. Den ene 
var slæbt med ploven med det ene ben under og det andet ben oven på plo-
ven. Hans ene ben var knust ved ho en, og hans underliv var oprevet. Den an-
den havde begge ben under ploven og overkroppen oven på ploven. Hans ene 
lår var brækket. Begge havde mere eller mindre svære læsioner på hoved og 
krop og må e formelig graves ud fra ploven. Alle de øvrige 4 forulykkede var 
sluppet med større eller mindre benbrud nedenfor knæene. Blodige og jam-
rende og med klæderne flåede af underkroppen blev de alle så godt, omstæn-
dighederne llod det, lagt i sneen, ldækket af deres kammerater, der uden at 
ænse den bidende kulde trak deres kapper og frakker af og lagde over de såre-
de. 
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    I denne lstand må e de ulykkelige ligge på åben mark, medens det ene lo-
komo v gik lbage l Borris Sta on for at hente en åben banevogn, hvori de, 
liggende på halm, kunne transporteres l Tarm Sygehus.  

    At de e foregik så hur gt, som omstændighederne llod det, er en selvfølge, 
ligesom der også øjeblikkelig blev telefoneret l læger om assistance. (Der var 
dengang ingen telefoncentral i Borris, de eneste to steder der var en telefon 
var i Præstegården og på jernbanesta onen). (Der var dengang heller ingen 
læge i Borris.) 

    Vi fik ved sneplovens ankomst l Skjern lejlighed l at spørge udkigsmanden 
på sneploven, hvad han mente, der var årsag l ulykken.  

    Ligesom kolonneformanden mente han, at årsagen l ulykken må e søges i 
den omstændighed, at det var mørkt, snetykning og skarp modvind. Fra sneplo-
ven var der signaleret l de forudgående snekastere, som man vidste, befandt 
sig et eller andet sted på banelinjen. Og andet kunne der jo ikke gøres fra sne-
plovens side. (Ringkøbing Amts Avis den 20.2.1900.) 

De lskadekomne snekastere 

De 6 lskadekomne ved togulykken i Borris i februar 1900 fotograferet omkring 
10 år senere. 
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Bagerst fra venstre ses: Jens Andersen Markussen, bror l Markus, født i Ski-
bet Sogn den 10.6.1868, død den 17.10.1946, manden i midten formodes at 
være Peder Hansen, født 11.8.1857, husmand, hjemmeslagter og daglejer, død 
den 11.11.1940, manden l højre er Hans Chr. Andersen, født 22.2.1878, død 
1940. Blev kaldt Hans Busk eller Vig. to af hans sønner havde Vig som mellem-
navn. 

Forrest fra venstre ses: Markus Poulsen Markussen, født i Skarrild den 
26.5.1874, hotelkarl i 1906, død den 24.9.1918, Chris an Lund, født 19.9.1854, 
husfader, arbejdsmand ved landbrug, Jens Jensen, født 19.9.1873, død den 
11.5.1944, skrædder, bor 1906 på Kirkestedet, Ahlervej 6, ved sin død er han 
fiskehandler og bor i Sta onsbyen.  

Billedet skal være taget på bes lling af boghandler Niels Mosegaard Mikkel-
sen, Borris. Hvad billedet skulle bruges l vides ikke. Måske har det været i 
avisen. Hvis nogen af læserne har re elser l navne eller andet bedes man 
venligst kontakte Borris Lokalarkiv på denne adresse: borrislokalar-
kiv@gmail.com eller et medlem af arkivets styrelse. 

 

Løn under sygdom 

Da alle var antagne l snekastningsarbejdet, da ulykken skete ved Borris, ville 
de, så længe sygdommen varer, modtage dagløn af Statsbanerne. Den første 
understø else er allerede sendt l de lskadekomnes familier. De vil ligeledes 
i lfælde af invaliditet erholde understø else e er ulykkesforsikringsloven.  

    De er alle i fremadskridende bedring og alles lstand er e er omstændig-
hederne lfredss llende. (Herning Folkeblad den 20.2.1900.)  

Lønnen for snekastningsarbejdet var 20 øre i men. Andre steder på banen 
hvor der skulle kastes sne havde folkene forsøgt at få melønnen op på 25 øre 
men det blev dem nægtet. 

    Lokale folk fortæller, overleveret fra bedste- eller oldeforældre der levede 
dengang, at den hårdest sårede hed Markus Poulsen Markussen, og var søn af 
Anne Margrethe og Hans Peder Markussen, Bakkely i Borris. Også broderen 
Jens Andersen Markussen deltog i snekastningen. 

    Markus, der blandt andet havde fået maveskindet revet op, hvorved tarme-
ne var flydt ud i sneen, og lårbensbrud, fik i første omgang ingen hjælp, da 
man mente at han var døende, og derfor koncentrerede kammeraterne sig om 
at redde de andre sårede. Men Markus, der lå og var ved fuld bevidsthed, og 
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 så at de andre lskadekomne fik hjælp, medens ingen hjalp ham, sagde så: Ku’ I 
e  osse hjælp’ mæ? Og først da, fik han hjælp. Han kom sig e er ulykken og 
levede i 18 år dere er, men havde ligesom flere af de andre lskadekomne fået 
varige mén som de døjede med resten af deres liv. Til held for alle de sårede, 
var det ren sne, og ikke jord, de fik i sårene, så de undgik alvorlige infek oner. 
(Skjern Ugeposten 18.6.1997.) 
 

50 år e er ulykken i 1950 var der følgende referat i Skjern Dagblad: 

Den 19. februar 1900. På Skjern-Skanderborg-Banen skete der søndag morgen 
en forfærdelig ulykke, idet 6 snekastere blev kørt over af en sneplov og kvæste-
de, den ene så hårdt, at hans liv næppe står l at redde. Kl. 6 om morgenen 
blev der fra Skjern Sta on udsendt en sneplov med to lokomo ver. Sneploven 
passerede Borris Sta on kl. 6,40. Herfra var der kort før sendt omtrent 20 sne-
kastere øst på under ledelse af formand Michaelsen, Borris. De vidste, at sne-
ploven var i vente. 7 minu er e er, at sneploven havde passeret Borris Sta on, 
skete ulykken. Snekasterne var nået ud på Skobæk Mark og var blevet delt i 3 
hold. De skulle lige l at begynde arbejdet, da sneploven kom. Formanden for 
det bagerste hold opdagede i de ploven og fik sine folk af banen. Derimod 
havde den mellemste kolonne ikke opdaget, at ploven kom. Fire mænd blev 
kastet l side af ploven, medens skrædder Jens Jensen, Borris blev slæbt et 
stykke hen ad banen, og arbejdsmand Markus P. Markussen, Borris, blev slæbt 
med, ind l sneploven stoppede i sneen. Da man fik ham gravet frem af sneen, 
var han forfærdelig lredt. Han havde fået sit ene ben under sneploven og det 
andet op på den; dens skarpe kant var trængt ind i underlivet og havde revet 
det op helt ind i indvoldene. Senere viste det sig, at han havde fået sin ene 
ho e revet af led, bækkenbenet beskadiget og et lår brækket. De øvrige havde 
forskellige kvæstelser. Der blev straks opkastet en snevold l at besky e de 

lskadekomne mod blæsten, og støvlerne blev skåret af de kvæstede ben. To-
get med de sårede nåede kl. 8 lbage l Borris og kørte videre l Skjern, hvor-
fra der telegraferedes e er en læge. Så snart lægen så de lskadekomne, beor-
drede han dem indlagt på sygehuset i Tarm. 

   Det var endnu ikke lyst, og det sneede, da ulykken skete. Lokomo vføreren 
erklærede, at de havde varskoet med dampfløjten, og på Borris Sta on havde 
man hele den kunnet høre fløjten. Arbejderne derimod erklærer, at de ikke 
havde hørt den. Forklaringen herpå er, at vinden var imod og altså bar væk fra 
snekasterne.   

Den 21. juni 1900 blev de to hårdest sårede, arbejdsmand Markus P. Markusen 
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og skrædder Jens Jensen, udskrevet fra sygehuset. Overlægen mente at de 
blev nødt at bruge krykker resten af livet.  

Selvom det ikke står i avis referaterne kan man sikkert godt antage, at snekast-
ningsarbejdet gik videre, da de sårede var sendt afsted l sygehuset, sporet 
skulle jo ryddes. 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
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Dalager Marked 
 

Siden det sidste sogneblad udkom, har vi a oldt den årlige generalforsamling, 
og vi kunne i år udbetale ca. 73000 kr. e er vores investeringer på godt 30.000 
kr. Det er et resultat, vi er godt lfredse med, når vi nu tager i betragtnin, hvor-
dan vejret var i den weekend.  Hele overskuddet er uddelt l 12 forskellige for-
eninger m.m.,og vi håber, at pengene vil blive brugt fornu igt, og at Dalager 
Marked bliver nævnt som giver de forskellige steder, så man kan se, hvad over-
skuddet går l. 

 

Angående bestyrelsen har vi i år fået Johnny Krøy ind i bestyrelsen i stedet for 
Margit Madsen, som har valgt at stoppe. Vi siger mange tak l Margit for hen-
des engagement i de år, hun har siddet i bestyrelsen. Lars Kolster og Mar n 
Stubkær modtog genvalg, og Carsten Hansen og Jørn Vendelbo var ikke på valg. 
Som suppleanter blev Chris an Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg valgt. 

 

Vi er i fuld gang med at planlægge næste års marked, og vi har noget af under-
holdningen på plads. Det er som de foregående år Kandis og Tørfisk, og fredag 
a en diskotek Venus. Lørdag a en spiller De spildte Talenter plus discjockey 
nonstop hele a enen. 

Herning Tivoli Park vil være på pladsen igen!  

Vi arbejder i øjeblikket på, om vi kan få noget med modelhobby op at stå og 
håber på nogle flere nyheder. Hvis der er nogen, der kender l nogen, der har 
nogle spændende ng at byde ind med, vil vi gerne høre fra dem. 

  

Dato for Dalager Marked 2018 bliver den 25. – 27. maj, altså i uge 21, så 

husk at sæ e et kryds i kalenderen , både dem, der besøger markedet og ikke 
mindst alle vore medhjælpere, som vi håber vil hjælpe l igen i 2018. 

Husk Dalager Marked er også på Facebook – bliv gerne medlem af gruppen. 

Glædelig jul l alle her fra Dalager Marked 

Jørn Vendelbo 
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UD MED SNØREN 
 

Og for Morten Vendelbo er det blevet en meget stor interesse. Som han selv 
udtrykker er det vel ved at være lidt nørderi. 
For 4 år siden tog han med sin far på fisketure, og Jørn har siden barndommen 
fisket meget, så han var en god læremester. Morten var også den første, der 
havde fiskeri med ved 4 H, og der er heller ikke så mange i hans aldersgruppe, 
der er lys iskere. 
Igennem Skjernådalens Lys iskerforening har han været l fluebindings-
a ner, hvor han sammen med andre unge har lært, hvordan man laver for-
skelligt grej.  
 
I sommer var han på sommerskole på Ålestrup Nature erskole, hvor han over 
4 dage lærte noget om kys iskeri, å-fiskeri, put and take-fiskeri og gedde- og 
aborrefiskeri. Alle dagene startede med teori, hvore er eleverne i bus blev 
kørt ud l det fiskevand, dagen nu handlede om. Her blev de så undervist 
sam dig med, at de havde deres fiskestænger med. Om a enen e er a ens-
mad var der først foredrag om fiskerejser og ture, og bage er kunne de gå i 
fluebindingsværkstedets og grejværkstedets mekka, og der var jo det hele. Vi 
kunne bare gå i gang, siger Morten. En fantas sk oplevelse, hvor man er sam-
men med andre, der har samme interesse, og sam dig lærer man en masse.  
På sommerskolen var en af instruktørerne, Torben Thinggaard, som flere gan-
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ge har fulgtes med Morten ved åen og lært ham flere fif. Sommerskolen var 
ikke nok, så i e erårsferien var Morten afsted på i Junior 1-kurset, der henven-
der sig l unge mennesker, der vil egne sig l at instruere andre unge i fiskeriet. 
Her lærte han igen en masse teknikker og fik indsigt i mere grej og dets funk -
on.  
E erhånden må Jørn sande, at sønnen ved mere om fiskeri, end han gør. De 
følges dog stadig og har været på fisketure l Sverige, Vejle Fjord, på Fyn m.m.  
Og da Vivi engang ”truede med”, at hun kunne tage med, var Mortens kom-
mentar: ”Det kan der slet ikke blive tale om”. 
De dage, hvor Morten ikke er ude at fiske, cykler han t ud l Laksens Hus – et 
himmerige for lys iskere. Her kan man prøve stænger, lære kastemetoder og 
snakke med andre lys iskere, der kigger ind.  
 
Men størst er fangsten af den allerførste laks ved Skjern Å her i sommeren 
2017. Morten gik ved Skjern Å sammen med læreren fra sommerkurset. Mor-
ten bærer næsten al d et GoPro kamera, og kameraet var ak veret under hele 
seancen. Det er ikke uden grund, at 708 har set videoen på YouTube. Søg under 
Morten Vendelbo og se ”Skjern Å laks 88 cm”, men sæt endelig lyd l også, for 
Mortens stemme fortæller alt om, hvilken begejstring og glæde han oplever. 
”Nej, nej – jeg dør”, ”Mit hjerte”, ”Uha uha”, ”Hold kæ , det er nice” osv. Også 
TV Midtvest fik nys om Mortens fangst og video, og det klip har mere end 
22.000 set.  
På det dspunkt, hvor Morten fangede laksen, var laksekvoten opfisket, så lak-
sen blev sat ud igen. Men oplevelsen kan ikke tages fra ham. Senere i sommer 
fangede han én mere på 80 cm, og her kan man også opleve det på en YouTube
-video. Her ser man virkelig, hvor mange kræ er der skal lægges i. Laksen prø-
ver at slippe fri og kæmper, men Morten bevarer roen og kører den træt. Lak-
sen beundres i ne et og filmes, hvore er den sæ es ud igen. 
 
Morten blev konfirmeret i foråret, og af gavebordet kunne man nemt regne ud, 
at konfirmanden er lys isker, for her var alt lige fra fisketøj l fiskegrej, ja og af 
konfirma onspengene købte han et par fiskestænger.  
E er fiskesæsonens afslutning er Morten meget ak v med arbejdet omkring 
vandrestaurering. I lløbene l åen er der flere gydebanker for havørreder, og 
de skal renses for sand og ukrudt, og nyt grus skal pu es ned, så der er klar l 
gydesæsonen omkring 1.12.  
Her er læremesteren Svend Erik Øgendahl, og af ham lærer Morten også en 
masse. Han kender åen som sin egen bukselomme, kender næsten alle lys i-
skerne og kan og ved alt om fiskeri. Den 16. april, hvor fiskesæsonen startede, 
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fulgtes Morten med ham rundt. De fik fisket et par mer, og resten af den gik 
med at opsøge og snakke med alle de andre lys iskere ved åen. En hel dag, 
hvor alt drejer sig om fiskeri – det er da erfaringsudveksling på højt plan. 
 
E erskole – ja da. Og det skal være Ålestrup Nature erskole, hvor han har væ-
ret på kursus. Der er en fiskelinje, hvor man får masser af fisketure l fiskevand 
i umiddelbar nærhed af skolen, fisketeori,  biologi m.m. jo og endda også foto-
lære. En fisketur er jo mere end bare selve fiskeriet – at være i naturen er jo en 
oplevelse i sig selv, og t har man jo de allerbedste mo ver, som man gerne vil 
dele med andre, slu er Morten.  

Lili Kristensen 
Se billede på forsiden. 



59 

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
Afholder 

Ordinær generalforsamling 

Mandag den 29. januar 2018, kl. 19,00 i Arkivet. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Venlig hilsen Styrelsen 

Vi ønsker alle vores læsere en glædelig jul og et godt nytår. 

Venlig hilsen 

Sognebladssudvalget 
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APRILSNAR I JUNI VAR DET IKKE 


Onsdag op l Sankt Hans blev Allan 
i Dagli’ Brugsen ringet op af en sæl-
ger fra Royal Beer, en drikkevare-
virksomhed, hvorfra Dagli’ Brugsen 
får varer. Sælgeren spurgte, om 
Allan kunne tænke sig at få Carpark 
North l Borris.  
Straks tænkte Allan på papfigurer 
af Carpark North gruppen l uds l-
ling med øl fra bryggeriet. 
 
Nej, nej, Royal Beer ville den 16. 
august komme sammen med Car-
park North og give en gra s kon-
cert, fordi Borris i en radius på 10-
20 km. ikke har ha  en rockkoncert 
i et helt år. Tak Rock, som Royal 
Beer, står bag, er et projekt, som 
stø er danske musikere og fans.  

Tidligere er der arrangeret flere koncerter og arrangementer for at holde gni-
sten i det danske musikmiljø i live. I år har formålet været at lave verdenshi-
storiens hur gste Danmarks-turné, og der skulle spilles 8 steder i Danmark 
med start i Thingbæk Kalkminer ved Skørping l Borris og videre for så at 
slu e ved en købmand på Lolland. Rygtet om rockgruppens indtog i Borris 
kom dog ud, og der blev snart en helt euforisk forventning og stemning, der 
spredte sig med lynets hast. Der var så lige det, at dspunktet ikke var fastsat. 
Ja, ja, sagde Allan. Det var nu alligevel rart at få lsagnet på skri , men allige-
vel tænkte han straks på prak kken omkring en sådan begivenhed som plad-
sen, toiletvogne, hjælpere, lladelser osv.  
 
Så dukkede bekræ elsen op, og det viste sig, at bryggeriet sørgede for alt. De 
kontaktede blandt andet Vestjyllands Andel, der var helt med på ideen og 
ville s lle en hal l rådighed. På dagen blev hallen så klargjort, renset for korn 
og støv, men desværre var de ikke selv helt lfredse med den først valgte, så 
en anden blev valgt og rengjort. 
 
Og dspunktet 03.15, ja det havde Allan selvfølgelig også sine betænkelighe-
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der med, men…. Arrangementet blev et lløbsstykke, for ca. 700 fandt vej l 
Borris for at høre rock og nyde en Royal-øl, der var specialbrygget l eventen.  
Når der ellers er gang i na elivet omkring Vestjysk Andel, gælder det jo Dalager 
Marked med masser af lys og larm. Her var det en s lle sommernat, hvor man i 
mørket kunne høre snak og klaprende skosåler. Der kom mennesker myldren-
de fra alle retninger, og vel inde i koncerthallen kunne man se, at aldersgrup-
pen spændte fra 18 år l godt og vel 80 år.  
At Carpark North så var en me forsinket på grund af det smadrede føre, der 
var i kalkminerne, gjorde ikke noget, for nu var man oppe og kunne fint finde 
naboer og venner l en snak og sam dig nyde en gra s øl.  
 
Carpark North kom, så og sejrede en halv me og lidt mere l. E er koncerten 
åbnede Allan Dagli’Brugsen for salg af rundstykker. ”Det var helt fantas sk. En 
overgang var der kø helt ned gennem bu kken, og jeg tror, at der blev solgt 
mere end 200 rundstykker”. Nogle skulle jo snart på arbejde, nogle kunne lige 
nå et par mer på øjet, andre skulle feste videre – jo, der blev lige rusket op i 
Borris  

Lili Kristensen 
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Update fra byrådet 
 
I den seneste d har jeg været med i en arbejdsgruppe, der skal lave et idékata-
log l, hvordan vi skal håndtere den øgede trafikmængde, når Naturkra  i Ring-
købing og Søndervig Feriepark bliver en realitet.  
 
Det er især Søndervig, vi fokuserer på, da den store feriepark virkelig vil give 
udfordringer for trafikken i byen.  
Jeg håber, at vi kan få ledt den tunge trafik l Hvide Sande uden om Søndervig, 
så vi belaster krydset mindre. Men det er ikke bare biler, der er en udfordring, 
også alle de mennesker, som skal fra feriehusene og ned l stranden/byen.  
 
Jeg håber på, at vi kan få lavet en tunnel- eller broløsning, så vi ikke skal lede 
1000-vis af mennesker over veje, hvor der kører over 5000 biler i døgnet. Men 
der er mange interesser og ejerforhold, der komplicerer løsningerne.  
Heldigvis så oplever vi et stort engagement fra de lokale aktører i området, og 
vi ly er meget l, hvad de helst vil have. Vi skal have løsningsforslag klar inden 
årsski et. 
 
Na onalparken begynder også at blive et tema, som vi skal have gjort noget 
ved.  
Alle er enige om, at en Na onalpark vil være med l at brande området mere, 
hvilket vil gavne turismen. Jeg har sagt mange gange, at jeg ikke tror på den 
oprindelige afgrænsning med 25.000 ha, hvoraf de 8000 ha er landbrugsjord, 
hvis alt jord skal med på frivillig basis. Jeg tror ikke, det vil gøre noget godt for 
nogen at få intensivt dyrkede arealer med, da interessekonflikterne hur gt vil 
blive åbenlyse  
(De grønne organisa oner vil ekstensivere dri en af arealerne, og landbruget 
vil ikke afgive deres brugsret).  
 
En anden udfordring er, at der ikke er afsat flere penge på finansloven l Na o-
nalparker. Derfor mener jeg, at vi skal "forberede" os l en Na onalpark ved at 
få undersøgt, hvor mange lodsejere, der vil være med, og så starte derfra med 
de statslige arealer.  
 
Ellers vil jeg sige tak for de oplevelser, byrådsarbejdet har givet mig her i lokal-
området i de sidste fire år. Det er spændende at repræsentere et område, hvor 
der sker så mange ng, og der er så mange ak ve ildsjæle.  
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Håber vi kan blive ved med at finde på nye spændende ng sammen, som kan 
gavne lokalområdet.   

 De e blev ordene for denne gang. 
 

Med venlig hilsen 
Ole Nyholm Knudsen 

Arnborgvej 35    Borris     6900 Skjern 
Tlf: 40 87 05 53 

Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune 

torsdag kl. 13.00 - 17.00 
fredag   kl. 13.00 - 17.00 
lørdag   kl. 09.30 - 12.30 

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

Åbnings der 

Borris Genbrug 
Storegade 15 
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     Borris IF 
 
E erårssæsonen er e erhånden afslu et. Et e erår der med 
sportslige briller har været rig gt fint. Også på medlemsfronten ser det rig g 
godt ud.  
Skulle der være nogle, der endnu ikke er kommet i gang men gerne vil, så meld 
jer endelig l Anders Buhl tlf.: 22 93 24 25, som kan henvise l det rig ge hold. 
Ved andre spørgsmål kontakt da endelig også. 
Borris Idrætsforening bruger som bekendt Conventus l betalinger, og det fun-
gerer godt for rig g mange af medlemmerne. Dog mangler der stadig nogle 
enkelte kon ngen ndbetalinger. Hvis der er nogle, der har problemer, så hen-
vend jer l én fra bestyrelsen.   
Siden sidst har den årlige sognedag været a oldt. Denne dag var BIF repræ-
senteret med kampe på stadion. Alt i alt blev det en god dag med flot opbak-
ning, og det skal folk have stor tak for. Desuden var Andelskassen flot repræ-
senteret på dagen – noget de skal have stor tak for. 
Idrætsforeningen vil også gerne beny e lejligheden l at takke Dalager Marked 
rig g mange gange! De har igen i år valgt, at idrætsforeningen blev beguns get 
i forbindelse med uddeling af overskud. Det betyder virkelig meget! 
Vi vil gerne sige en stor tak l de engagerede trænere, der har hjulpet os i den 
første del af sæsonen. Vi forventer at starte op med stort set samme træner-
stab l foråret med opstart i marts/april. Nærmere info følger.  
Sidst men ikke mindst vil vi gerne sende en stor tak i retning af Jørgen Meiner. 
E er mange års tjeneste bag kridtmaskinen har han desværre valgt at sige 
stop, hvilket er et stort tab for foreningen. Han har gjort et fantas sk stykke 
arbejde!  
Det var alt for de e nummer. 

God vinter og jul l alle, vi ses, når foråret melder sin ankomst. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Jens, Charlo e, Henning, Jonas & Anders. 
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Borris Sogneforening 
 

Siden sidste Sogneblad har Borris Sogneforening a oldt et foredrag med Emil 
Beha Erichsen, skipperen på ”Havana”, som mange danskere har fulgt på TV2's 
serie: ”Kurs mod erne kyster”. 
Et fantas sk godt foredrag, hvor vi fik et endnu bedre indblik i livet ombord. 
A enen var krydret med en masse smukke billeder af des na oner, de færre-
ste har set " live". Emil fortalte levende og humoris sk med en medfødt posi v 

lgang l livet, som kun kan inspirere.  
Foredraget blev a oldt i samarbejde med Borris Skoles Venner og BGU, derfor 
kommer de l at nyde godt af overskuddet! 
Dejligt at se så mange i Hallen denne a en! 
 
Der er i e eråret omdelt girokort l betaling af medlemskab, og mange tak for 
alle indbetalingerne. 
Og en stor tak l Emma Aaes, der har været postbud!  
 
D. 1. november var vi l fællesspisning i Fødevareparken på Feldsingvej 3, og 
som sædvanlig lavede Marianne Sørensen udsøgt mad l os, tak for det! 
Denne a en blev der stemt om navnet l Borris' nye park ved Kirken. Afstem-
ningen foregik e er alle kunstens regler, anonymt med stemmesedler og stem-
metællere. 
 
Og navnet blev (trommehvirvel!!).........Krokodilleparken - uden tvivl l stor 
glæde for byens børn. 
 
Borris Genbrug er den glade giver af en indgangsportal, som er sat i produk on. 
  
Der arbejdes på et nyt borris.dk. Status er, at Sogneforeningen har hyret et 
firma l at lave en ny hjemmeside, som kommer l at ersta e den side, vi har 
nu. Der bliver en overgang, som vi håber kommer l at forløbe uden proble-
mer. 
 
Den nye hjemmeside vil blive forenklet og meget overskuelig. Vi håber, at det 
vil gøre den let at gå l for alle, der bruger den, både læsere og når foreninger 
skal lægge nye arrangementer i kalenderen. Siden er et vig gt værktøj, især for 
os der bor her, men også for folk, der er interesseret i Borris som f.eks. lfly e-
re. 
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I første omgang fokuseres der på, at Conventus og kalenderen fungerer, og der-
e er bygges der på, ind l vi har en god og brugervenlig hjemmeside. 
 
Vi vil i den forbindelse gerne sige en kæmpestor TAK l Iver Engrob Nielsen, der 
i mange år har drevet borris.dk. Det er et meget dskrævende stykke FRIVIL-
LIGT arbejde, du har ydet l hele byens bedste. Du er en af de ildsjæle i Borris, 
der sæ es stor pris på! 
 
I år kommer julebelysningen op den sidste weekend i november. Og juletræet 
tændes søndag d. 26. november, så når de e Sogneblad læses, kan I nyde synet 
af juletræet på torvet og stjernerne gennem byen. Tak for hjælpen l de frivilli-
ge.  
Tak l Anna Sørensen for juletræet. 
 
Tak l de naboer, der husker at vande krukkerne ved indfaldsvejene hen over 
sommeren. Det er dejligt at passere en blomstrende krukke på vej ind i Borris. 
Tak l Grøn Bande som sørger for, at vores by tager sig så godt ud, jeres store 
frivillige arbejde værdsæ es. 
 

2018 
 

Næste år er vi godt i gang med at planlægge, og her følger en foreløbig kalen-
der: 
 
Torsdag d. 15. februar:  Foredrag med Daniel Svensson i Hallen.  
    Se mere herunder 

Torsdag d. 15. marts: Fællesspisning i Mul salen kl. 17.30 

Tirsdag d. 12. juni:  Fællesspisning i Mul salen kl. 17.30 

Søndag d. 17. juni:  Garagesalg kl. 10-15 

Lørdag d. 25. august: Sognedag  

Torsdag d. 1. november: Fællesspisning i Mul salen kl. 17.30 

 

Torsdag d 15/2-2018 er der foredrag med Daniel Svensson i Hallen. 
”Mit livs kamp - på og udenfor banen”, er tlen på foredraget. Daniel har dli-
gere spillet i Skjern Håndbold. Han har vundet over lymfekræ  to gange, og 
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senest blev han erklæret rask her i 2017. Han er lige nu kendt som superdyg g 
deltager i ”Vild med dans” på TV2.  
Foredraget arrangeres i samarbejde med bl.a. BGU-håndbold, Team Rynkeby 
og Kræ ens bekæmpelse v/ Birthe Madsen 
Billetpris 150 - kr. ind l 1. januar. Here er 175 - kr. 
Årets julegave ide.  
Hold øje med opslag om nærmere dspunkt og billetsalg! 
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 Program for Indre Mission  
  (Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19) 

 

December 

28. Juletræsfest 

 Mødeansvarlig kreds 2 
 

Januar 

10. Mødea en v/Henrik Vejlgaard Kristensen – Varde 

 Mødeansvarlig kreds 1 

11. Sanga en for hele familien v/Me e Nørremark 

 Mødeansvarlige kreds 2 

27. Ak vitetsdag i hallen 
 

Februar 

11. Fastelavnsfest i hallen 

23. Familiea en v/Randi Taulborg – Aulum 

 Mødeansvarlig kreds 1 

Generalforsamling er den 7. marts 

 Kontaktpersoner 

Kreds 1: Vibeke Gjaldbæk – 28878913 

Kreds 2: Mona Krejbjerg – 31905590 

Udlejning af missionshus, kaffemaskine, borde og stole - 

kontakt Birgi e Holk Thomsen 4036 9736 
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Program for Borris Hyggeklub  2017 – 2018 
 
  6. december  Julefrokost 
13. december 
 

     -        Juleferie       - 
 

10. januar   Karen Olsson    
17. januar    Seniorklub 
24. januar     Sigrid To gård    
31. januar     Grethe Pedersen 
  7. februar    Ruth Gosvig og Olga Jensen    
14. februar     Vinterferie 
21. februar  Seniorklub   
28. februar   ??? 
 
  7. marts     Nanna Fjord 
14 . marts  E erskoledag i Seniorklub 
21. marts        Tove Hansen, Skjern 
  4. april    Afslutning i hyggeklub 
18. april    Generalforsamling  i  seniorklub 
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Ak viteter fra Skjern Havekreds  
Generalforsamling torsdag den 1. februar 2018. 

Kl. 19.00 i Skjern Vindmølle. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Kaffe med hjemmebag. 
 

Foredrag ved Podemester Boi Jensen, Holstebro 

Kom og hør et spændende foredrag om produk on af gamle æblesorter på vild-
stammer – over 150 forskellige sorter + 200 andre frugtsorter. 

Historien om bankmanden der blev l æbletræsproducent – han poder 5 buske 
som udloddes på indgangsbillet. Endvidere smagsprøver på flere gamle æble-
sorter. Sted: Skjern Vindmølle 

Tid. 26. februar kl. 19.00 

Pris: 40/60 kr. for medl./ikke medl. incl.kaffe med hjemmebag. 

 

Bustur l Gartneriet Spiren og Vejlø præstegårdshave. 

Vi arrangerer i samarbejde med Tarm Havekreds en heldags bustur l Gartneri-
et Spiren Skælskør 

 Danmarks største udvalg af juleroser og påskeklokker. Du kan købe planter 
denne dag.  

Vi kører fra opsamlingspladsen ved motorvejen i Arnborg præcis kl. 8.00. Se 
udførlig program på vores hjemmeside, eller få den lsendt pr. mail.  

Yderligere henvendelse l lvbjerg@mail.dk 

Dato: lørdag den 10. marts 2018 kl. 8.00-ca. 18.30 

Pris: kr. 275,00 pr. person (inkl. formiddags- og e ermiddagskaffe med brød. 
Du skal selv medbringe madpakke l frokost. 

Sidste frist for lmelding og betaling 15.2.2018. 

Tilmeldinger e er først l mølle princippet. 
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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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Ak viteter Tirsdag Onsdag Møde der Bemærkninger 

Gymnas k X   9.10-11.00  

Hyggeklub   X 14.30-16.30   

Kortklub X   14.30-17.00 E er a ale 

Seniorklub   x 14.30-17.00 Se program 

BORRIS SENIORKLUB 

Ak viteter 2017 - 2018 

 Vinterferie uge 7 
Program for Borris Seniorklub  2017  - 2018 

29. November :  Arne Doktor De hvide busser 
13. December :  Adventsmøde Hanne, Rigmor og Luciabørnene 
17. Januar :   Ove Enevoldsen Rejsen l Ves ndien 
21. Februar :  Hans Østergård Bes gning af Kilimandjaro i en 
       alder af 69 år 
14. Marts :   E erskoledag Se nærmere i ugeposten  
18. April :    Generalforsamling 

Bestyrelsen 
Formand Birgit Hostrup Kasserer Gunhild Pedersen 

Karen Østergård  Tove Hansen  Sekretær Ninna Schmidt 
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Nyt fra Gymnas k i Borris 
 

Der er ca. 130 børn der går l gymna-
s k i   denne sæson, det er 
skøøøønnt, at så mange dejlige ak ve 
børn vil deltage.  
 

Vi vil gerne sige tusind TAK l alle jer 34 frivillige gymnas ktrænere, der har 
sagt ja l at  træne i denne sæson, uden jer ville det hele ikke kunne lade sig 
gøre.  
Vi har ha  en inspirerende kursusa en med PE redskaber, hvor vi lærte meget 
og fik nogle fif l at gøre vores gymnas ktræninger sjove for alle.  
 
Lørdag d. 11. november var de 3 ældste hold l springdag på DHE. 
 
En sjov dag der startede med fælles opvarmning, og så blev der gået l den 
med masser af spring.  
Der var også en flok piger, der øvede rytmegymnas k.   
Vi spiste alle frokost sammen, det var pølsehorn og små pizzaer, som var spon-
soreret af Lindvig VVS, tusind TAK for det. En superdejlig og lærerig dag takket 
være de kære trænere. 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag d. 03.03.18 kl. 14:00  

hvor der er gymnas kopvisning i Borris Sports- og Kulturcenter. 
På gymnas kudvalgets vegne 

Je e Sandager Gosvig 
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Vi har ha  en dejlig sæson i 4H med en flok skønne børn… 
 
Torsdag den 28. september havde vi generalforsamling i 4H og afslutning af en 
helt fantas sk sæson.   
 
Generalforsamlingen blev a oldt i gymnas ksalen på Borris skole, og der mød-
te ca. 60 børn, forældre og søskende op l en hyggelig a en med fællesspis-
ning, generalforsamling, pokaloverrækkelse, amerikansk lo eri samt uddeling 
af diplomer og præmier for bedste uds lling.  
 
For flo este uds lling vandt Sebas an Holk og Emma van Vliet. 
En super hyggelig a en, hvor børnene blev underholdt med flødebollekaste-
maskine, mens de voksne a oldt generalforsamling… 
 

Ane e Østergaard valgte at træde ud af bestyrelsen. Vi vil fra bestyrelsen ger-
ne sige mange TAK for hendes store indsats og dejlige engagement…  
 

Til bestyrelsen blev Margit Nyrup valgt, og Kaj modtog genvalg. 
Bestyrelsen for den nye sæson fra foråret 2018 ser dermed således ud:  
Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Me e Hansen, Margit Nyrup og Hanne van 
Vliet 
 
Igen i år har vi ha  en dejlig stor flok 4H børn, og da der al d er rig g god op-
bakning l de forskellige ak viteter, har det betydet, at vi af og l må trække 
lidt på nogle forældre….  
 

Vi gerne takke alle de forældre og hjælpere, som s ller op, og giver en hånd 
med. Det er fantas sk at sidde i en bestyrelse og mærke den opbakning, vi al-

d har. 
TAK 

 
Vi glæder os allerede nu l sæsonstart i foråret 2018, hvor vi håber på at se en 
masse glade børn…  
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