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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ ?

Mit sidste besøg var hos det unge par, Lise og Asbjørn, som lige stod for at skulle overtage deres drømmebolig på Gåsdalvej.
Denne gang må e jeg prøve l ﬂere gange, inden jeg mødte nogen hjemme,
men min vedholdenhed lønnede sig. Der var lys, så jeg bankede på og gik ind.
Snart dukkede Rikke op, og jeg blev inviteret indenfor i køkkenet, så jeg kunne
komme frem med mit ærinde. Endnu engang ﬁk jeg en a ale i hus, så ugen
e er vendte jeg lbage på adressen Grønnevej 3, som nok stadig i daglig tale
hedder ”Hanne og Hanses” e er de dligere ejere.
I sin d blev man mødt med et skilt lige før ejendommen, hvor der stod
”Hannes Farm”. I dag står der ”Rikkes Farm”, og det var netop Hanne Jensen og
børnene, der ændrede skiltet, inden de ﬂy ede derfra – nu skulle det jo være
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Rikkes farm.
I 2016 var Rikke Lynge Christensen, 26 år, og Mar n Blegvad, 27 år, rundt og
kigge på ejendomme, som de kunne fornemme at være det sted, hvor de ville
slå sig ned og s e familie. Rikke er født i Sdr. Felding og Mar n i Foersom ved
Tarm, så indenfor en rimelig radius derfra søgte de. Borris blev ret hur gt sognet, de koncentrerede sig om, da de havde hørt megen god omtale af byen
med dagligvareindkøb, hal og gode pasningsmuligheder, ja, og så talte det også
med, at der var togafgange. At toget så kom så tæt på, var måske ikke lige den
tanke, der lå bag.
De så på ﬂere ejendomme, uden at den rig ge dukkede op, men så blev de opfordret l at få en rundvisning på Grønnevej, og så var de solgt. De fornemmede straks, at det kunne blive ”Rikke og Mar ns”, og den 1. november 2016 var
det en realitet.
Inden deres veje krydsedes, har de nået en masse.
Mar n havde sin skolegang på Tarm skole/Lønborgskolen, og 10. klasse tog
han på e erskolen Brejninggaard – et ophold, der har givet ham livslange venskaber. Næste step gjaldt skoleophold på Esbjerg Tekniske Skole, som e erfølgende og løbende blev suppleret med en lære d hos Foersom Tømrer.
Rikke tog e er folkeskolen på gymnasiet i Tarm, og e er studenter den arbejdede hun på det lokale plejehjem i Sdr. Felding. Allerede fra hun var 13, drømte hun om at blive jordemoder, så der skulle hives gode karakterer og points
hjem.
Sideløbende med arbejdet på plejehjemmet havde hun mer i en børnehave.
Sam dig ﬁk hun også d l at ﬁnde en kæreste, Mar n, og nyforelskelsen l
trods drog de begge udenlands.
Mar n drog l Norge i 13/14 sammen med en kammerat for at arbejde som
tømrer. Sam dig tog Rikke den anden vej, nemlig l Tanzania med Projects
Abroad – frivilligt arbejde og prak k i udlandet, hvor hun skulle arbejde som
frivillig på en fødegang og bo hos en lokal værtsfamilie sammen med andre fra
organisa onen. En meget spændende d, hvor hun arbejdede sammen med
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andre fra bl.a. Holland og England. Spændende, men også en øjenåbner for,
hvor fantas sk et sundhedssystem, vi har i Danmark.
Vel lbage startede hun i 2014 på jordemoderstudiet i Aalborg, og Mar n fulgte med og ﬁk job hos en tømrer, der havde entrepriser i København. Så kunne
Rikke koncentrere sig fuldtud om studiet i hverdagen, og så kunne de holde
nogenlunde fri i weekenderne.
Da de overtog ejendommen i 2016, ﬂy ede Mar n lbage l området og ﬁk
arbejde hos Stauning Byg, og i 2018, da Rikke var færdig som jordemoder,
ﬂy ede hun fuld ds ind på Grønnevej.
Som nyuddannet jordemoder ﬁk hun arbejde i et vikariat i 1½ år på Regionshospitalet i Holstebro, og samme år tog Mar n springet og startede som selvstændig med virke omkring Herning, Skjern, Tarm og Videbæk.
Kronen på værket er helt sikkert lille Johan, der blev født 6 uger for dligt den
23. april i år. Med en fødselsvægt på 2.314 gr. og længde 46 cm fyldte han ikke
meget på Mar ns arm, men han har indhentet det.
Deres fri d, hvor det ikke lige er ejendommen og arealet omkring, der skal passes, foregår ikke i sofaen. Mar n nyder en tur på mountainbike sammen med
gamle e erskolevenner. Rikke har spillet håndbold i Borris og dyrket badminton, men e er Johans fødsel er det strikketøjet, der prioriteres. Familie og stor
venneﬂok skal passes – alene i år har de været l 4 bryllupper.
Selvom de er de nye på ”Hanne og Hanses”, føler de allerede nu, at de har lært
en del at kende. Naboerne og andre har været meget ﬂinke l at indvi dem i
Borris og dens beboere og fortræﬀeligheder. Rikke er med i en mødregruppe
og er også sammen med Johan l babysalmesang i kirken. Orloven nydes, for 1.
marts 2020 starter hun som jordemoder i Herning, og så kommer hverdagen
med aﬂevering og a entning i dagpleje, ulve me…. Et puslespil, der skal gå op
med 2 forældre, der har ski ende arbejds der, men som også kan vendes l et
privilegium, for der er plads l ﬂex, ja, og så bor bedsteforældrene jo heldigvis
ikke så langt væk.
Lili Kristensen
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Nye omklædningsfaciliteter i Borrishallen
Borris hallen stod færdig i 1975, og siden da er
der ikke sket de store ændringer i omklædningsrummene, men nu følte bestyrelsen, at
det var på de med en større omgang.
Der havde i mellem den været en nødtør igt
repareret vandskade, det var svært at holde
rent, udsugning og badefaciliteter fungerede
ikke op malt, og der var dårligt isoleret både i
gulv og ydervægge.
Projektet krævede meget planlægning: Hvad
ville man gerne ende ud med, hvad var der
økonomisk mulighed for, hvordan skulle det
hele ﬁnansieres og hvordan skulle arbejdet
lre elægges.
Bestyrelsen beslu ede selv at stå for nedbrydningen. Det var en stor mundfuld, men som
det er set før i Borris, var det ikke svært at
skaﬀe frivillige, som gik l arbejdet med højt humør og gåpåmod, andre s llede materiel l rådighed, en ﬂok fra Grøn Bande kørte aﬀald væk og a er andre modtog murbrokker. Nogle håndværkere var lidt skep ske med, om nedbrydningen nu også kunne være
færdig l a alt d, så de kunne komme i gang, men en ordentlig slutspurt med mange
frivillige blev indledt, og de blev færdige ikke bare l den, men hele 2 dage før!
Der var blevet indhentet lbud på genopbygningen fra lokale håndværkere og sponsorer, der blev indgået a aler, og arbejdet gik i gang. Samarbejdet både med og mellem
håndværkerne gik ﬁnt, de var ﬂeksible og konstruk ve, så der kom gode forslag frem
undervejs. Det blev fx beslu et at lave udsugning med Genvex, og ydermurene blev
hulmursisoleret.
Derfor skred budge et lidt undervejs, men det endte ud med 1,4 mio. for de 200 m2
nye omklædnings- og badefaciliteter. Heraf kommer 400.000 fra kommunens byggeog anlægspulje, hallen havde selv ca. ½ mio. på kontoen, og der blev lånt ½ mio. på
kassekredi en, som man håber at kunne afvikle på 4-5 år.
Arbejdet blev planlagt l at skulle foregå i den ”s lle periode” fra april l sommerferiens afslutning, og det lykkedes også at holde denne dsplan, og bestyrelsen har kun
ros l både frivillige og håndværkere for deres indsats. Fodboldspillerne skal også have
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ros for deres tålmodighed med hensyn l
at må e tage l takke med omklædning i
en skurvogn.
Der er tradi on for at bruge lokale håndværkere og sponsorer, og denne gang
valgte man at lade Benno Gosvig stå for
murerarbejdet, Lindvig VVS for VVSarbejdet, Borris El for el-arbejdet, Hardy
Højris havde tømrerarbejdet, Malene Kyed
malede, Skjern Isolering isolerede og Guldager Teknik stod for Genvex udlu ningssystemet. Bestyrelsen vil gerne takke håndværkerne for veludført arbejde og godt samarbejde.
Også de frivillige skal have stor tak for deres indsats og for lån af materiel.
Bestyrelsen fortæller, at der var en god stemning og man havde det sjovt, mens der
blev brudt ned, og det gik godt med at få de løse ender l at nå sammen, men der skal
nu nok lige gå et par år, før de igen er klar l at gå i gang med et lsvarende projekt!
En lille sjov episode skal lige nævnes: Et par af de frivillige dukkede ikke op l a alt d
om morgenen og var heller ikke l at få fat i pr. telefon, så man tog fat på arbejdet. De
dukkede dog op sidst på formiddagen og så noget ”slidte” og tavse ud, men ﬁk udleveret en elhammer og gik i gang. Da der e er 3 mers arbejde var pause, var de dog hverken blevet særlig sultne eller tørs ge, og på spørgsmålet, om de da ikke ville have en øl,
lød det lidt tøvende: ”Øh… vi kan vel ikke bare få en cola?”
Og hvad er der så kommet ud af det?
Dejlige lyse, indbydende og funk onelle
rum
Gulve, lo er og hulmure er blevet isoleret
2 Genvex udsugningssystemer er installeret
Gulvvarme
Afskærmning ved dørene
Epoxybelægning på gulv
Vandbesparende trykknapbrusere (der
er justeret l at køre så længe som muligt og med god varme!)
Nye toile er
Der er by et rundt på omklædningsrummene (check lige skiltene!), bl.a. for at få fx
dameomklædningsrummene l at ligge over for hinanden
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Nu

Før

Det har været et stort arbejde og en stor investering, men det ser rig g godt ud, og på
sigt vil mange af de valgte løsninger kunne give årlige besparelser på budge et, så hallen har fået mange velfortjente roser for resultatet.
Mangler der så noget?
Jacob og Thorkild kigger lidt på hinanden, så kommer det: ”Der er forberedt l en drikkevandsautomat i gangarealet, så man kan få drikkedunkene fyldt op, men vi valgte at
spare den væk i første omgang. Men sådan en ønsker vi os, da det er svært at fylde
dunkene ved håndvaskene, så skulle der sidde en gavmild sponsor derude, er her et
oplagt ønske!”
Knud Erik
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BORRIS
Julen 2019 i Dagli’Brugsen Borris
Uddelerens klumme
Julen står for døren og vores forventning l årets julehandel er enorm.
Hvorfor det? Tænker du sikkert.
Vi håber på fortsat opbakning l bu kken og lover at levere skarpe priser hver dag.
Hold godt øje med vores app lbud og diverse opslag på facebook.
Her er lidt om vores december ak viteter:
Rig g skarpe Coop app. dags lbud fra d. 1. – 23. december.
Vil du vide mere om appen skal du bare henvende dig l personalet i bu kken.
Unikke Tinka samlekort.
Køb en samlemappe i bu kken og få de unikke samlekort når du handler.
Kæmpe legetøjskatalog med virkelig skarpe priser
(Kan ses på Coop.dk og varerne kan bes lles i bu kken ved henvendelse l personalet)
(Alterna vt send en mail med bes lling l os på 05047@coop.dk.
En ny opdateret vin afdeling der al d er fyldt med gode lbud.
Er der en vin du mangler eller skal du bruge et større par kan du al d tage fat i uddeleren eller sende en mail l 05047@coop.dk.
Bestyrelsen serverer gløgg & æbleskiver d. 15. december fra 14-16.
Fyrværkerisalg på markedspladsen fra den 28. december.
Fyrværkeri demonstra on d. 29. december kl. 17.00.
Med disse ak viteter er vi HELT SIKKER på, at vi sammen får en december måned fyldt
med gode oplevelser.
Glædelig jul - vi ses i din lokale bu k.
Hilsen
Personalet & Bestyrelsen
Dagli’Brugsen Borris

Åbent HVER dag fra 7-20
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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
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Nyt fra Gymnas k
😊

Hver rsdag er der gang i
gymnas kken i hallen og mul salen, der bliver trænet gymnas k på
5 hold fra kl. 15:45 l kl. 20:00 i
alderen 2 år l 15 år. Vi er kommet
godt fra start på en ny sæson med
en masse glade og ak ve gymnaster. Vi er så heldige igen i år, at vi
har fået nogle rig g dyg ge gymnas kledere som gør et stort stykke arbejde, for at vi kan lbyde
gymnas k for børn i Borris. Lørdag
d. 9. november har de tre ældste
hold været på DHE l springdag,
og her blev der
sprunget på livet løs i
3 mer, en rig g god
dag.
Gymnas kopvisning i
Borris bliver lørdag d.
14. marts 2020 kl.
14:00, hvor alle glæder sig l at vise,
hvad de har lært. Vi
får også besøg af Staby e erskole.
13
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Kineseren i Borris
Sognebladet vil gerne
byde velkommen l de
nye folk på restaurant
”Kineseren i Borris”:
Chi Wai Chau, som er
køkkenchef og Winnie
Nygaard, som er restaurantchef. De to
kører restauranten
sammen.
Chi Wai Chau er 39 år,
uddannet kok og kommer fra Hongkong.
Han har arbejdet 12 år
i Danmark, både i København, men fak sk
også i en periode på
Bundgaards Hotel under den forrige ejer.
Han er gi og har kone
og 2 børn: en dreng på
14 år og en pige på 4
år. De bor stadig i
Hongkong, men Chi
Wai leder e er et passende hus i Borris, som han kan leje, så han kan få familien her l. Han er glad for at være i Borris, som han har savnet, siden han var her
sidst. Han taler ﬁnt dansk, men har planer om at starte på sprogskole igen for
at blive endnu bedre.
Winnie Nygaard, som også er fra Kina, er 32 år og bor i Skaven. Hun mødte
kærligheden i form af en dansker, der arbejdede i Kina, og fulgte med ham l
Danmark. De er nu gi og har en dreng på 4 år. Hun har været i Danmark i 6 år
og taler ﬂydende dansk. Hun er egentlig uddannet som lærer, men arbejdede
som sales manager i Kina. Da hun ikke kunne få sin uddannelse godkendt i Danmark, går hun i skole om dagen og arbejder på Kineseren om a enen for at tjene nogle penge, men også fordi hun nyder at arbejde med mennesker og ser15

vice.
Der er ikke ændret så meget på konceptet for restauranten. Til en fast pris lbydes der ”spis hvad du kan” af kinesisk luksusbuﬀet, stor sushi bar, mongolian
barbecue, pizza (som noget nyt), isbar og frugt samt kaﬀe og te. Her i december er der også et udvalg af dansk julemad.
Maden bliver rost: den er ikke helt så fed som normalt, og Chi Wai lbereder
den løbende, e erhånden som gæsterne ankommer, så der hele den er frisk
mad. Sushien, der også kan købes som ”take away,” er også blevet taget rig g
godt imod. Det er muligt at leje selskabslokaler, og der kan købes ”mad ud af
huset”.
Vi ønsker Winnie og Chi Wai held og lykke med opgaven. Det er dejligt, at der
igen er liv i vores hotel!
Knud Erik

4H
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Vi har ha en helt fantas sk dejlig sæson i 4H
med en kæmpestor ﬂok skønne børn…
I år har vi ha hele 54 dejlige 4H børn, og da der al d er rig g god opbakning l
vores ak viteter, har det betydet, at vi har må et trække lidt på nogle forældre, bedsteforældre og ”gamle” 4H-børn m.ﬂ.….
Vi vil gerne takke alle de hjælpere, som s ller op og giver en hånd med. Med
jeres hjælp går al ng lidt le ere… Det er fantas sk at sidde i en bestyrelse og
mærke den opbakning, vi al d har.

TAK
Torsdag den 3. oktober 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 mødte 92 børn, forældre og søskende op l en hyggelig a en med fællesspisning,
generalforsamling, amerikansk lo eri samt uddeling af diplomer.
Bestyrelsen for den nye sæson fra foråret 2020 er:
Kaja Madsen, Kaj Bøndergaard, Me e Hansen, Margit Nyrup og Hanne van Vliet
Hvis man gerne vil vide mere om 4H i Borris, så har vi en facebookside. Her vil
der blive lagt informa on og billeder op om alt, hvad vi går og laver…
Siden hedder Borris 4H
Vi glæder os allerede nu l sæsonstart i foråret 2020, hvor vi håber på at se en
masse glade børn…
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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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GRIB CHANCEN, NÅR DEN ER DER
arbejde, kunne drømmene godt ﬂyve
- drømme om at have sin egen lille
børnehave med højt l himmel, hvor
hun kunne bestemme over hverdagen og ikke mindst have d l det
enkelte barn.
Hendes nuværende kollega på stuen
var ﬂy et med fra den gamle børnehave, og hun og Maria har en dag
e er arbejde en snak, hvor Maria deler sine tanker. Den snak fører l ﬂere
møder over en kop kaﬀe, hvor de
drø er eventuelle muligheder. En dag
bliver de så en mere i gruppen, og nu
bliver der smidt ﬂere idéer på bordet.
Maria har aldrig arbejdet sammen
med den nyankomne i ﬂokken, men
begge fornemmer snart en god kemi.
De tager alle 3 ud for at se på andre
mindre børnehaver, de laver brainstorm og kigger på eventuelle mulige
steder for DERES dagins tu on. Undervejs i projektet ﬁnder de tre pædagoger ud af, at de skal have valgt
en bestyrelse, der skal stå bag det
videre forløb og være sparringspartnere. Det bliver en blandet ﬂok af
dligere leder, revisor og senere
grundejer. I mellem den er Marias
første partner sprunget fra, så de nu
kun er 2 – Maria og Conny, som inden
projektstarten slet ikke kender hinanden. Det gør de så nu, og de er begge
stadig meget hooked på idéen.
I bestyrelsen er som dligere nævnt
blandt andet en af Marias dligere
ledere, som via sit kendskab l Tarm

Nogle muligheder kommer af sig selv
– andre fordi vi ak vt søger dem. At
kaste sig ud i noget nyt eller overveje
det, kan sæ e meget i nyt perspek v.
Men når et lille frø først er sået, er
det svært at slippe en spændende,
udfordrende mulighed.
I 2013 arbejdede Maria Rehfeld i Røde Kors børnehaven i Tarm, og den
stod for at skulle lægges sammen
med Troldehulen i en nybygget børnehave ved idrætscenteret i Tarm.
Fra at være i en lille børnehave stod
hun nu sammen med 20 kolleger i en
megastor integreret børnehave med
plads l 120 børn.
Nærheden forsvandt, og hun syntes
slet ikke, at det var sjovt at komme på
arbejde mere. Når hun kørte hjem fra
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oplever, at ﬂere af hendes nuværende kolleger vender hende ryggen. Kun
et par enkelte kolleger siger, at det
lyder som et spændende projekt, og
at de gerne vil høre mere om det.
I april 2018 indkalder Maria og Conny
l orienteringsmøde via Ugeposten
og Facebook, og ikke mindre end 20
forældre møder op og ly er l visionerne for den kommende vuggestue/
børnehave. Mødet foregår i Lauses
lysthus i haven med rundvisning på
græsmarken, hvor dagins tu onen
med plads l 25 børn i alderen 0 – 6
år er projekteret l at skulle være.
Heldigvis er der samme a en allerede
5 par, der tror på projektet og skriver
deres børn op. Helt naturligt er der
også par, der lige skal hjem og have
en snak. Det er jo trods alt deres
børn, det handler om.
….. men med 20 % opbakning vælger
Maria og Conny at fortsæ e. De kommer i forbindelse med et ﬁrma, som
bygger og sælger pavilloner, som man
kan betale via en afdragsordning. Pa-

og omegn spørger dem, om de har
spurgt Lause fra Kyvling l, om han vil
have en børnehave ”i sin baghave”.
Han har en gård ca. 2,5 km fra Tarm,
sælger grønt ved vejen og på markeder samt arbejder som vikar på Lønborgsskolen.
Maria og Conny kører ud l ham og
forelægger idéen. Ingen vaklen – den
er han straks med på. De synes dog
lige, at han skal vende den med konen Inger, selvom han ikke mener,
det er nødvendigt. Da Inger og Lause
melder grønt lys, ruller lavinen. Der
skal søges diverse lladelser og godkendelser ved kommunen, og vente den er lang imellem fristerne og møderne. I mellem den forsøger Maria
at tage på arbejde med godt mod og
gøre sit arbejde som førhen.
I den første d bliver alt holdt hemmeligt – mest fordi hun ikke aner, om
drømmen nogensinde går i opfyldelse
eller ej. Men under forløbet omkring
landzone lladelse og nabohøring
kommer det Marias nuværende leder
for øre, at nogle pædagoger arbejder på et sådant
projekt – og at det lfældigvis er nogle af denne
leders ansa e. Maria og
hendes projektmakker
bliver kaldt på kontoret,
og senere på dagen vælger lederen at informere
hele personalegruppen
omkring projektet. Den
næste d bliver noget
ambivalent, og Maria
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rengøring samt en pædagog nr. 5 på
10 mer ugentligt. Ellers er det frivillige, der t kommer forbi og bager, slår
græs eller bygger skur. ”Jeg bagte
pizzasnegle i går – værsgo’ her er 4
poser l jer” er ikke usædvanligt. Eller
”Jeg har en gravko, så jeg kan lige grave ud l sandkassen”. Det er tydeligt,
at forældrene bakker op og vil hinanden, så de byder ind med, hvad de
formår af arbejdskra eller naturalier.
Desuden har der været sponsorer af
legetøj og pengegaver l køb af udstyr og materialer l legeplads.
Legepladsområdet er indhegnet, og
når man kommer ind, møder man i
sommerhalvåret en stor køkkenhave,
hvor børnene sammen med de voksne dyrker og henter grøntsager, som
lberedes i køkkenet eller gives l
dyrene. E erhånden er der også plantet ﬂere frug ræer og buske. Af dyr
er der geder, kaniner, fugle, ﬁsk og
høns, og i et skur står der barnevogne
l vuggestuebørnene. Der er også en
el-ladcykel med plads l 6 børn, så de
kan tage på ture l åen, biblioteket,
legepladser eller købmanden.

villonen lever op l samme krav som
nybyggede huse, og de 132 m2 kan så
godkendes l 25 børn - 6 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn. Og endelig i juni 2018 får de den afgørende
godkendelse, og så tager det ikke Maria lang d at lægge sin opsigelse på
lederens kontor.
Pavillonen bliver leveret i sek oner
og sat op af leverandøren, også i juni
2018. Nu er de fysiske rammer på
plads, og i starten af juli bliver der så
indkaldt l opstartsmøde/
forældremøde. Her går en gruppe
kommende forældre i gang med at
etablere noget af legepladsen. Blandt
andet bliver der bygget balancebom,
sandkasse og mudderkøkken.
I august 2018 starter Grønnegården
op med 15 børn i alderen 0 – 6 år,
hvoraf 3 kommer fra området og 12
fra børnehaven, som de to pædagoger kom fra. Startåbnings derne er kl.
6 – 16.45 (15.15 fredag), så det er
lange dage for Maria og Conny, der er
alene om ﬂokken. Sidenhen ansæ er
de en dligere pædagogstuderende i
jobprak k, og i juni 2019 er pædagogﬂokken fordoblet l 4 og børneﬂokken udvidet l 22. Pr. 1. november i
år er målet nået, for der har Grønnegården 25 børn indmeldt og med ﬂere på venteliste. I maj/juni/juli næste
år når de op på 28 børn – en kommunal a ale, når der er 3 måneder l
skolestart.
Lause, der lægger jord l, kommer t
over og hjælper på Grønnegården. Og
udover hans hjælp er der ansat én l

De store børn er med i et førskoleforløb inde på Tarm Skole, og de cykler
hver gang de 2,5 km sammen med en
pædagog. Lause har også en lille skov,
hvor de må boltre sig og lave bål. Inde
i skoven har han bygget et madpakkehus kun l projektets formål.
Når alle børn er mødt ind, samles de
l fælles formiddagsmad. Hver dag
vælges dyrepassere – 2 børn og en
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vet l at invitere alle naboerne l Grønnegården, så de kunne komme
og se og høre om dagins tu onen og dens hverdag. Stor opbakning,
hvor de også ﬁk lsagn
om at må e bruge haver
etc. i nabolaget.
En enestående opbakning møder Maria og
Conny fra forældre, naboer og ikke mindst deres egne familier. Der er
lagt mange mer, kræ er og penge i
projektet, men nu kan de begynde at
se, at anstrengelserne bærer frugt.
Fra tanken blev født i 2013 og l målet i 2019 har de været på en lang
rejse, men da det første skridt først
var taget, ja så tog det ene skridt det
andet.
Selvfølgelig går de ikke i stå her, men
et er sikkert – 25 børn og de nuværende rammer. Så kan man ønske sig
noget, så nu spares der sammen l en
træterrasse med overdækning, så de
kan sidde udenfor og spise madpakker, ordne grøntsager mm. Lidt ekstra
hænder kan også bruges, så hvis en
pensionist, ﬂeksjobber eller virksomhedsprak kant dukker op l nogle
mer i ugen, ville det også være godt.
Toppen af kransekagen…. Maria er
blevet glad for at gå på arbejde igen –
og nu kan hun endelig ﬁnde ro l at
være en nærværende pædagog.
Lili Kristensen

voksen. Den lille ﬂok er medvirkende
l, at børnene får en god snak om
dyrene og lærer at behandle dyrene
med respekt. Sam dig er det også en
god anledning l at træne sprog og
sprogforståelse.
De andre børn deles igen op i andre
grupper og fordeler sig på legeplads, i
køkkenhaven eller på tur. Flere uger
hvert år har de emneuger, og her kan
forældrebestyrelse m.ﬂ. komme med
idéer. Frokosten nydes i fællesskab,
og så er der d l afslapning. Indenfor
har de et stort tæppe, der er placeret
foran de store panoramavinduer, og
her ligger børnene spredt. Der er helt
s lle, nogle bliver nusset, andre får en
lille lur, men fælles for alle – de kommer ned i tempo og hviler øjne og
ører. Det er et ltag, som forældrene
har hilst meget velkomment. Selvom
børnene lige havde fået en lille powernap, er det ikke noget problem at
få dem l at sove l a en.
Lause tog sidste sommer også ini a 25
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Nyt fra Dagli’Brugsen Borris
Da Heidi Gammelmark e er 11 år valgte at søge nye udfordringer, skulle der
ﬁndes en ny løsning på personalefronten i Dagli’Brugsen Borris.
Bestyrelsesformanden og Allan snakkede frem og lbage om situa onen og
valgte så at spørge Freja, om hun var interesseret i en fuld dss lling som
salgsassistent, og det sagde hun ja l. Hun havde før arbejdet i bu kken og var
nu e er afslu et studentereksamen i gang med et sabbatår. Det gav god mening for hende at tjene lidt penge dels l at komme ud og se sig lidt omkring
for, men også bl.a. som opsparing l indskud l en lejlighed, når hun senere
skulle i gang med at studere, sandsynligvis jura.
Line e, som stadig arbejdede i bu kken nu som lukkeansvarlig e er at have
arbejdet som ungarbejder, l hun blev 18, og som også havde sabbatår e er
endt studentereksamen, blev også spurgt og takkede ja l en 28 mers s lling. Også hun vil senere gerne ud at rejse, før hun læser videre, måske l ingeniør.
Begge kendte således bu kken, ru nerne og kunderne i forvejen.
Så gik man i gang med at omfordele arbejdet mellem Allan, Sanne, Line e og
Freja. Der blev lavet arbejdsbeskrivelser, så alle vidste, hvad der skulle gøres i
bu kken, og e er en oplæringsperiode fungerer det rig g godt. Line e står
meget ved kassen, mens Allan, Sanne og Freja har fået mere d ”på gulvet”.
Ud over de 4 nævnte er der 7 ungarbejdere og 5 lukkeansvarlige med forskelligt antal mer.
Det kom nok lidt bag på Freja og Line e, hvor mange ansvarsområder og
funk oner, der egentlig er i bu ksarbejdet. Som ungarbejder var arbejdet mere ru nepræget og gik mest ud på at stå ved kassen samt sæ e varer på
plads, men nu blev de derudover også medansvarlige for fx at åbne bu kken,
bes lle varer hjem i de rig ge mængder, udvælge nye varer, lukke bu kken
samt i det hele taget sørge for, at bu kken fungerede. Kort sagt, drive bu kken fremfor at passe bu kken.
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De er enige om, at det er meget anderledes og bedre end at være ungarbejder.
Det er mindre ru nepræget og giver en bedre forståelse for, hvordan det hele
hænger sammen. Der følger et større ansvar med, men det gør arbejdet mere
spændende, at de nu er med l at tage beslutninger og bestemme mere.
De nyder begge at arbejde i en mindre, lokal bu k, hvor man kender hinanden
og kunderne, så der le ere bliver anledning l en hyggelig lille snak ved kassen
og i bu kken. Sam dig er det også rart, at der ikke er længere på arbejde, end
at man kan klare transporten på gåben eller cykel.
Foreløbig er der lavet a aler med Line e og Freja for 1 år, så må vi se, hvad
frem den bringer!
Knud Erik

Freja Tolstrup, Line e Johannesen, Allan Nielsen og Sanne Holt
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10 år e er
Af Peder Kjærsgaard Knudsen
Søn af Karin Kjærsgaard Knudsen og Bent Ingolf Knudsen
frem i USA.

Der er løbet
meget vand
gennem
åen, siden
jeg forlod
Borris skole.
E er 6.
klasse blev
min årgang
slået sammen med
Kirkeskolen
i 7. klasse. I og for sig var det lidt trist
at skulle forlade de trygge rammer på
Borris skole allerede i 6. klasse. Jeg
ville ikke ha noget imod og have fået
7. klasse med på Borris skole. E er 7.8. klasse kunne jeg mærke, der skulle
l at ske noget nyt, noget helt andet.
Jeg valgte e er 8. klasse at tage 9-10.
klasse på Dejbjerglund E erskole.

Jeg s llede op l udtagelsen uden at
have de store forventninger om at
komme med. Men en uges d e er
udtagelsen ﬁk jeg besked på, at jeg
var udtaget l Dejbjerglunds rejsehold.
Glæden varede ikke længe, for i 10.
klasse brækkede jeg benet l gymnas kstævnet i Herning. Jeg var bange
for, at det skulle sæ e en stopper for,
at jeg kom med l USA.
Men e er jeg ﬁk den såkaldte støvle
af, gik jeg målre et e er at få trænet
mit ben op igen.
E er 10. klasse startede jeg som arbejdsdreng hos tømrerﬁrmaet Bent
Lund Aps, hvor jeg også kom i lære
vinteren 2013. I mellem den skulle
jeg lige en smu ur l USA med Dejbjergs rejsehold.

Her ﬁk jeg mulighed for at udøve en
masse sport, især på gymnas kdelen.
Dejbjerg var med l at gøre mig stærkere på mange punkter. Jeg fandt en
hel anden side af mig selv, som jeg
ikke vidste, jeg havde. Den side var
med l at udvikle mig både personligt,
men også mentalt. Jeg blev bedre og
bedre l gymnas kken, og i 10. klasse
skulle Dejbjerglund have udtaget et
hold, som skulle vise det danske ﬂag

E eråret 2012 rejste jeg med Dejbjergs rejsehold l USA for at lave en
masse gymnas k, samt workshops.
E er hver opvisning kunne de fremmødte komme ned og få ﬂyers og autografer. Det var så overvældende, at
man følte lidt, man var meget kendt.
For da de fandt ud, af man kunne få
ﬂyers og autografer, kom de ﬂyvende
ned og skulle have ﬂyers samt auto30

udvikling børnene har, fra de starter i
oktober, l de når opvisningen, er
med l, at jeg stadig er at ﬁnde som
gymnas ktræner i Borris. Det med at
lære fra sig gjorde, at jeg også var fodboldtræner i et par år for u13 samt
u15 drenge.
Foruden at være gymnas k-/
fodboldtræner spiller jeg selv fodbold
i den lokale forening, hvor den blå
trøje har siddet trofast, siden jeg stoppede på e erskole.

grafer.
Oplevelsen ved at lave gymnas k i et
andet land var noget helt andet, end
man er vant l herhjemme. En oplevelse man sent glemmer.
E er turen l USA med Dejbjergs rejsehold ﬁk jeg mere blod på tanden l
at prøve gymnas kken af. Jeg s llede
op l Ringkøbing-Skjern egnens rep.
hold og kom med. Det blev kun l en
enkelt sæson på holdet, da jeg blev
ved at døje med det ben, jeg brækkede på e erskolen.

Som skrevet før kom jeg i lære som
tømrer i 2013. I den d som lærling
lærte jeg mange ng, og havde en god
mester samt tømrersvende. Det kan
jeg kun takke min storebror Kenneth
Knudsen for. Han var grunden l, jeg

E er min d med alt den gymnas k
valgte jeg selv og blive gymnas ktræner i den lokale forening for små og
store springere. Det gjorde jeg, fordi
jeg gerne ville lære fra mig. At se den
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ninger, men også under uddannelsen,
med både brand, redning i vand og
reb-understø et arbejde. Der var det
med at holde tungen lige i munden,
og holde hovedet koldt, og tro på sine
egne evner. Det var nogle hårde/
lærerige 9 mdr., hvor man lærte endnu ﬂere sider om sig selv.
E er værnepligten ville jeg gerne forsæ e det med at være brandmand,
for det med at hjælpe andre er noget
jeg brænder for. Men har ikke gjort
alvor af det endnu.

startede som tømrerlærling. E er 3 år
og 9 mdr. stod jeg med et svendestykke samt svendebrev.

I dag arbejder jeg ved den lokale anlægsgartner Lauge Bonde, og det har
jeg gjort i to år her l januar. Det er
lidt af det, jeg har lavet de sidste 10
år, som sagt så er der løbet meget
vand igennem åen de seneste 10 år.

E er min svendeprøve trængte jeg l
at prøve noget andet. Jeg havde kort
3 mdr. ved SFO’en i Spjald, hvor jeg
var pædagogmedhjælper.
E er de 3 mdr. var overstået, startede et helt nyt kapitel, jeg havde nemlig meldt mig frivilligt l værnepligten.
Værnepligten blev lbragt i 9 mdr.
som slangetæmmer ved Beredskabsstyrelsen i Herning. I de 9 mdr. lærte
jeg noget nyt hver dag. Der blev prøvet nogle grænser af både ved udryk-

Glædelig jul. Mvh Peder Kjærsgaard
Knudsen.
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Borris Sogneforening
Henover året er byens julebelysning blevet renoveret. Stjernerne l lygtepælene har fået nyt lys monteret, og der er indkøbt mere lys l juletræet. Derudover er der bes lt "juletræer" l krukkerne ved de 7 indfaldsveje. De blev bes lt hos Erhvervsskolen, der som al d, var klar l at tage imod udfordringen. I
skrivende stund venter vi på at de bliver færdige, så vi kan montere lys på dem
også. Vi glæder os rig g meget l at se resultatet, og håber at vi alle kan glæde
os over at der er i år er mere blus på Borris julen igennem.
En stor TAK l Erhvervsskolen der har været så venlige at sponsorere juletræerne l de 7 krukker ved indfaldsvejene.
Året igennem får vi hælp fra mange kanter og hænder. Vi sæ er stor pris på
både prak sk hjælp fra bla. Grøn Bande med at holde vores by pæn. Hjælp l
fællesspisninger. Trimning af s en udover den nye spang. Opﬁndelse af ny
hjemmeside. Hænder l diverse arrangementer og projekter året igennem.
Ordstyrerpost l fælles generalforsamling. Også de gode ideer og skæve vinkler
mange byder ind med i løbet af året er meget velkomne.
Alt sammen er med l at få hjulene l at fortsæ e i den posi ve retning.
Med det i baghovedet vil Sogneforeningen gerne ønske alle en
Rig g glædelig jul samt et godt nytår
Pssss t...:
Mandag d 24. februar kl 19 får Borris Sports- og Kulturcenter besøg af Fotovognen fra TV-midt/vest, Vibeke Nipper og Anders Bro fortæller om deres mange
ture. Der er lagt op l et godt grin. Se også annonce andetsteds i sognebladet.
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Borris - Treviglio – Borris
Som mange måske ved, gik 73-årige Mads-Peder Ammitzbølls gamle Bianchi racercykel i stykker her i sommer. Så må e han jo ned l fabrikken i Italien og få fat på
en ny, som han så valgte at cykle hjem på, en cykeltur på 1542 km.
Jeg overtalte Mads-Peder l at supplere omtalen i medierne med lidt oplevelser fra
turen, og her er hans beretning:
Søndag d.25.august kl.21.00 startede jeg ”Store Løve” Peugeot 406 V6 sta oncar
mod Treviglio 40 km øst for Milano i Italien, hvor Bianchi cykelfabrikken ligger. I
Billund samlede jeg Leo Madsen op (der er en god kunde hos mig). Jeg kørte ”Store
Løve” hele vejen derned, og vi kørte på 7’eren gennem Tyskland om na en for at
undgå traﬁkkøer på grund af meget vejarbejde.
Resten af vejen kørte vi lnærmelsesvis på hjemvejens cykelrute. Bilturen forløb uden problemer, og vi var i Treviglio mandag
ved a ens de. Vi overna ede på
hotel.
Tirsdag: Hos Bianchi cykelfabrikken ﬁk vi ﬁk min nye cykel udleMads-Peder foran Bianchi Cykelfabriks facade
veret – en Bianchi Oltre XR 4 årgang
2020 i farven Celestegrøn, der er Bianchis farve.
Ved middags d startede cykelturen mod Borris. Leos opgaver var at ﬁnde vej via
mindre veje, vi må e cykle på, hvilket l der var en udfordring. Der skulle også
tages billeder, ﬁndes overnatningsmuligheder og hvad der vedrører at køre servicevogn. Vi havde hver vores telefon, det var også nødvendigt, da vi som regel
blev væk for hinanden en 4 gange om dagen.
At ﬁnde vej var en udfordring
især mellem cykelfabrikken og
Comosøen. Midtvejs holdt Leo
ind l siden for at studere vejkort. Så kom poli et, som vi kom
i snak med, og det endte med, at
de kørte eskorte næsten helt op
l Comosøen, noget af en gestus.
Turen op langs Comosøen var
helt fantas sk, umådelig smuk

Udsigt over Comosøen

34

med badenymfer, smukke haver og huse og bådak vitet på søen, der er omgivet af
op l 3033 meter høje bjerge med hvide toppe, et fantas sk syn, som jeg kunne
nyde i et par mer fra en cykelsadel.
Nåe ja, pludselig cyklede jeg på en motorvej, en vej der pludselig blev opgraderet
uden skiltning. Sådan kan man blive overrasket. Der var også en del tunneller, jeg
skulle igennem. Leo kunne jo køre
lige bag mig, så gik det, vi var jo
fra Danmark, en god reklame.
Jeg kom op l nordspidsen af Comosøen, der nærmest har udformning som et omvendt Y og er
ca. 50 km lang.
Så blev det alvor: fra Comos nordspids og op mod Splügenpass i
2200 m højde på grænsen l
Schweiz er der en ops gning på
Opkørset mod toppen af Splügenpass
40 km i lu linje, men vejen var bare
meget længere. 53 hårnålesving var der samt en s gningsprocent på 11-15%, og
det gav en cykelfart på 9-13 km/t!
Det tog en 4 mers d og 4 store Colaer at komme l toppen, og temperaturen var
34o ved Comosøen og på toppen af passet kun 170. Jo nærmere toppen, jo mere
nøjsom er både bjergbyer, bygninger og vegeta on, og på toppen kan kun græs
gro. Over trægrænsen var der græssende får, geder og køer med kobjælder, der gik
frit omkring.
Splügenpass er så stejl, at der ikke må køre campingvogne og større biler, de kommer aldrig op. Der var nogle biler og især motorcykler og andre MTB cyklister, da
bjerget giver en udfordring. Vi
hilste for resten på 2 danske motorcyklister på bjergtoppen, meget sjovt, ikke!
Da Leo så ned på vores opkørsel
og skulle give sin mening l kende, udbrød han: ”Hooold da
kæﬀ !”
Nedkørslen var af samme sværhedsgrad som opkørslen og startede med 12 hårnålesving, der
Står på en alpetop – Splügenpass 2200 m højde
opvarmede cyklens fælge så meget, at det kunne brænde hænderne, hvis man rørte dem. Min topfart på nedkørslen var 99 km/t! Jeg fulgtes med 10 stk Porsche sportsvogne på nedkørslen, meget
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sjov oplevelse. Nedkørslen munder ud i Rhindalen, hvor Rhinen har sit udspring.
Jeg nød synet af de fantas ske klippevægge, bjergbyer og bjergsøer.
Jeg cyklede videre gennem Liechtenstein og ind i Østrig ved Bodensøens østkyst,
hvor Rhinen løber igennem byen Bregenz og ind i Tyskland. Videre nordpå l millionbyen Ulm, som vi går øst om ved Donau ﬂoden, hvor vi har en overnatning.
Om onsdagen cyklede jeg i 5 forskellige lande: Italien, Schweiz, Liechtenstein, Østrig og Tyskland - tankevækkende!
Torsdag startede med en 5 minu ers morgenbyge med regndråber så store, at det
sagde ”splat”. Vi rykkede 10 km vestpå, hvor der var tørvejr nu samt resten af dagen. Det var turens eneste regnvejr!
Jeg kørte nordpå op mod Würzburg i et forholdsvis ﬂadt område, videre mod nord
øst om byen Fulda og krydsede ﬂoden med samme navn Fulda. Området er meget
kuperet med en del vinmarker på ﬂodskråningerne. Vi fortsa e videre øst om Kassel, hvor vi overna ede.
Fredag morgen biler vi op l Celle, da området mellem Kassel og Hannover er nærmest umulig at cykle i (manglende cykelveje). Vi starter ud syd for Celle, der er
berømt for sine mange bindingsværkshuse og store julemarked. Videre lige forbi
mindeparken Bergen-Belsen fra
2. verdenskrig, hvor der var store grusomheder, det var virkelig
tankevækkende. Videre op mod
Rotenburg, der ligger øst for
Bremen. Næste mål er den historiske halvstore by Stade, der
ligger ved Elben lige vest for
Hamburg.
Dagens cykeltur er ret ﬂad, men
det føltes, som om alle Tysklands biler var på områdets veje.
Der var en del umulige cykels er, som jeg simpelthen ikke kunne cykle på, for det
ville have smadret både cykel og mine håndled. Årsagen var dybe riller på tværs
for hver 10 m afstand, så jeg må e ud på vejen. Leo bakkede op, så godt han kunne, og jeg var i en gul cykeltrøje med Dannebrog på ryggen, så det gik forholdsvis
let. Fra Stade gik det videre langs Elben mod vest l færgeoverfarten ved Glückstadt, hvor Elben er ca. 3 km bred.
Elben med Mærsk containerskib

Der er 3 ﬂodfærger ved overfarten om dagen, men e er kl. 20.00 kun 2 stk. Det
gav en mes vente d, men det var ikke det værste: iskiosken var også lukket, føj
for en ulykke. Vente den fordrev vi med at se på ﬂodtraﬁkken, bl.a. så vi et Mærsk
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containerskib på vej mod havet. Vi kom over Elben og overna ede i Glückstadt.
Lørdag morgen stod jeg op kl.05.00, da vi mistede d ved færgen. Jeg havde jo 330
km l Borris og havde lovet hjemkomst mellem kl.16.00 og 17.00.
Jeg startede cykeldagen kl. 06.00 mod Brunsbü el og tog en sejltur over Kielerkanalen ved Kudensee, som var
helt gra s, da færgen indgår i
vejne et, videre mod Husum og
over grænsen ved Tønder – så er
jeg hjemme igen! Et lille stop i
Varde, hvor der stod en sød pige
med et dannebrogsﬂag på fortovet i nordbyen – det gav et megaknus, så kunne jeg lidt igen.
Jeg cyklede ind på Egernvej kl.
17.10 i 26o varme l en stor velkomst med kaﬀe, Cola og
Hjemis’ største islagkage l velkomstgæsterne.

Hjemme igen

Treviglia-Borris: 1542 km.
Vi var usandsynligt heldige med vejret: både ugen før og ugen e er var det dårligt
vejr. Godt vejr er den halve tur!
Leo tog over 500 billeder, som nabo Ole vil lege med.
Turen havde en kolossal stor mediebevågenhed såsom opringning fra Radio Klitholm hver morgen kl. 07.30
3 hele sider i Ringkøbing-Skjern Dagblad
Jyske Vestkysten
TV MidtVest
Danmarks Radios landsradio
Danmarks Radio P4
Jeg havde besøg af Maria Frank fra DR, der lavede en mes udsendelse, der blev
genudsendt, og de to studieværter afslu ede med ordene: ”Det er virkelig imponerende, det her”– en afslutning, jeg er meget glad for.
Der har været rig g mange fra det meste af Jylland inde og se min nye Bianchi cykel (verdens ﬁneste) og høre om turen – en cykeltur fuld af oplevelser.
Knud Erik
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AKTIVITETSKALENDER FOR
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
Nedenstående ak vitetskalender er alene et udpluk af alle de ak viteter, der foregår på Åstedparken.
I dagligdagen bages der småkager og a oldes madklub på bestemte dage. Der er formiddagshygge, spil, lørdagshygge, gå- og cykelture og sang.
Hvis man ønsker at være en del af det fællesskab, kan man hente ak vitetskalenderen på Åstedparken.

DECEMBER:
02.
02.
04.
05.
09.
11.
12.
13.
15.
18.
19.
24.
24.
31.

kl. 14.00
kl. 17.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 10.00

Besøg hos Crea Lundsgaard
Stjerneskud.
Musik og sang.
Banko.
Julebesøg hos Birgit.
Musik og sang.
Besøg af præsten.
Vi synger julen ind med dagplejen.
Juletræ.
Musik og sang.
Gudstjeneste i kirken med e erﬂg. kaﬀe.
Vi spiser risengrød
Julea en.
Nytårsa en.

JANUAR:
02.
08.
09.
13.
15.

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 13.00
kl. 10.00

Banko.
Musik og sang.
Besøg af præsten.
Bestyrelsesmøde i vennekredsen
Musik og sang.
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22.
22.
23.
29.
29.
30.
31.

kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 17.30
kl. 14.30
kl. 10.00

Musik og sang.
Besøg på Hemmet Plejehjem
Besøg af præsten.
Musik og sang.
Ålegilde.
Gudstjeneste.
Besøg af dagplejen.

FEBRUAR:
04.
05.
12.
19.
20.
26.
27.

kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30

Generalforsamling i vennekredsen.
Musik og sang.
Musik og sang.
Musik og sang.
Besøg af præsten
Musik og sang
Gudstjeneste.

Fødselsdagskalender:
17.01.
20.01.
04.02.
20.02.
23.02.

Henning Hedegård Eriksen
Chris an Schmidt
Metha Mortensen
Egon Navnto Enevoldsen
Anker Johnsen.

Ny beboer:
Anker Johnsen.
Vi har sagt farvel l:
Lars Lydiksen
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Gudstjenesteliste
Dato
1. december
1. søndag i
advent
8. december
2. søndag i
advent
15. december
3. søndag i
advent
22. december
4. søndag i
advent
24. december
Julea en
25. december
Juledag
26. december
Anden juledag

Borris kirke

Faster kirke

16.00
10.30
JuletræsMinikonﬁrmandtænding
afslutning, Kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen
19.00
10.30
Kirkekaﬀe,
børnekirke og
samkørsel
9.00
10.30
Ebbe Sunesen
Ebbe Sunesen
Børnekirke
15.30
10.30 og 14.00
Fælles gudstjeneste i Faster
10.00
Samkørsel
9.00
Ingen
Mar n Jensen

Evangelietekst
Luk 4,16-30

Ma 25,1-13

Luk 1,67-80

Joh 3, 25-36

Luk 2,1-14
Joh 1,1-14

Ma 10,32-42
Ma 2,13-23

1. januar
Nytårsdag

Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Samkørsel
Fælles gudstjeneste i Faster
14.00
Kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Borris
14.00

5. januar
Helligtrekongers søndag

Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Torill Kristensen

Ma 2,1-12

29. december
Julesøndag
31. december
Nytårsa en
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

12. januar
1. søndag e er
hellig tre konger

17.00
Spaghe gudstjeneste

19. januar
2. søndag e er
hellig tre konger

10.30
Kirkekaﬀe og
børnekirke

10.30
Børnekirke,
samkørsel og
kirkekaﬀe
9.00

26. januar
3. søndag e er
hellig tre konger
februar
Sidste søndag
e er hellig tre
konger
9. februar
Septuagesima
16. februar
Seksagesima

23. februar
Fastelavn

Evangelietekst

Mark 10,13-16

Joh 4,5-26

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Poul Ivan Madsen
10.30
Samkørsel,
børnekirke og
kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Kirkekaﬀe og børnekirke
Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Torill Kristensen
Samkørsel og børnekirke
10.00
14.00
Hallen
Ak vitetshuset

Luk 17,5-10

9.00

Joh 12,23-33

Ma 25,14-30

Mark 4,26-32

Luk 18,31-43

Spaghe gudstjeneste
Søndag den 12. januar kl. 17
Gudstjeneste i børnehøjde & e erfølgende fællesspisning
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Juletræet med sin pynt...
Til jul hører for de ﬂeste af os et juletræ med pynt. Det kan
vi være enige om. Men når det kommer l hvilken slags
pynt, så er meningerne langt mere delte. De ﬂeste har stjerner og lys, samt en stjerne på toppen. Men skal der være
ﬂagguirlander, trommer eller glaskugler på?
Der ﬁndes ikke et rig gt eller forkert svar her l. Men når vi
har pynt på vores juletræ, så er det for at minde os om noget af alt det, julen handler om og som også julens sange og
salmer vidner om.
Stjernen på træets top minder os om stjernen de vise
mænd fulgte for at komme l Jesusbarnet. Grundtvig skriver i Dejlig er den
himmel blå, at vi også har fået givet en ledestjerne, der fører os l Jesus. Nemlig Guddomsordet—bibelen, som peger på Jesus.
Men vi har også alle de små stjerner på træet. De viser os, at med Jesu komme
l jord er det himlen selv, der kommer. Guds bolig er nu hos os mennesker. Når
vi i Et barn er født i Betlehem synger om at gå l kirke på stjernetæpper, så er
det, fordi vi i gudstjenesten får lov at møde Gud.
Julen er hjerternes fest og mange af os har naturligt hjerter på træet. Et symbol
på kærlighed. Med Erik Leth kan vi også synge om at klippe julehjerter sammen. Men der er også en dybere symbolik bag. For et ﬂe et julehjerte består jo
dybest set af to dele, som er sat sammen l at udgøre en helhed.
På den måde bliver vi mindet om, at
Jesus kommer som både Gud og menneske. Han er lige fuldt begge dele. Ikke
det ene uden det andet. Ikke halvt af
hver. Men vi bliver også mindet, at Gud
i Jesus forener sig med os.
Et ﬂe et julehjerte kan også åbnes—og
måske der kan lægges lidt godter i. Hjertet er blevet beskrevet som troens sted.
Tanken er da også, at vi skal åbne vores hjerte og tage imod den frelser, som
blev født i stalden julenat. Brorson skriver i salmen Mit hjerte al d vanker at
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han vil oplukke hjerte, sjæl og sind, så Jesus kan komme ind. Et ﬁnt udtryk for i
troen at tage imod Jesus.
Mens noget af juletræets pynt kan synes indlysende, så er der
andre ng, vi måske kan have sværere ved at forbinde med jul.
Hvad med det glitrende lame a, som næsten skinner i lysets
skær? Ja, på sin vis reﬂekterer det lysets skin. Johannes Johansen skriver i Det var ikke en nat som de andre at med Jesu fødsel, er Gud selv blevet menneskets lys. Når vi lader Jesu lys skinne på os, så er det som med lame aen. Vi reﬂekterer skinnet.
Derfor skriver Johansen også at hyrderne glemte at fryse, i Guds
billede må e de lyse.
Når vi pynter vores juletræ og julea en går omkring det, så må vi se på pynten
og mindes det, som skete julenat.
Og så er der vist bare lbage at ﬁnde den store kasse med julepynt frem.

Hvorfor synger de nu den? Den kender jeg ikke
Til en gudstjeneste hører salmesangen, som både er undervisning og lbedelse.
Med over 700 salmer i salmebogen, er der nok at vælge imellem. Nogle salmer
synger vi ere end andre. Nogle salmer er kendte, andre knap så kendte. Nogle
salmer hører l en bestemt søndag eller års d, mens andre kan bruges året
rundt.
Nogle gange kan vi tænke, om vi ikke synger en salme lidt for t. Eller der er en
salme, vi savner at synge. Eller måske har vi bare en salme vi tænker hører l
en bestemt søndag eller bibeltekst.
Torsdag den 30. januar kl. 16:30 vil vi a olde en salmevalgse ermiddag. Her
mødes vi i kirkehuset i Faster, hvor vi vil drø e salmevalg l nogle af de kommende søndage. Hvilke salmer vil passe godt, er der nogle vi trænger l at synge og er der måske nogen, vi har sunget nok?
Vel mødt.
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Babysalmesang
Hen over e eråret har vi a oldt babysalmesang 8
gange i Borris kirke.
Her smelter sang, sanselighed, bevægelse og
visuelle indtryk sammen med det ganske særlige at
mødes i kirkerummet.
Kirkerummets lys, akus k og stemning skaber en
fantas sk ramme for babysalmesangen og det er
skønt at opleve mødre og børn indtage rummet når
vi mødes omkring musik, sang og leg.
Jeg har overtalt nogle af de medvirkende mødre l
at sæ e nogle ord på, hvordan de oplever det at gå
l babysalmesang.
Mødrene kommer med forskellige udsagn, der
rummer nogle af de gevinster de oplever ved at deltage i forløbet:
”Det er en rig g god mulighed for at komme ud og være social sammen med
andre, her kan vi bare få lov at møde op.”
”Musikken kan noget ganske særligt. Sang og bevægelse er en stor sanselig
oplevelse for vores børn. Her får vi nogle oplevelser både musikalsk og
sansemæssigt som vi ikke har mulighed for at give på helt samme måde
derhjemme.”
”Det er skønt med det
dejlige klaverspil, og vi
mærker at det giver en god
ro hos vores børn at være
l babysalmesang. De er
også dejligt træ e når vi er
færdige”
E er ca. tre kvarter i
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kirken, krydser vi over parkeringspladsen l plejehjemmet, hvor vi har fået lov
at beny e husets dejlige faciliteter l at nyde vores formiddagskaﬀe.
Her går snakken livligt om børnenes seneste udvikling og indimellem slu er en
plejehjemsbeboer sig også l snakken eller nyder bare at komme forbi og holde
en lille barnehånd for en stund.
Det er tydeligt at de små børn har en helt særlig ltrækningskra og mødet
med beboerne er giv gt begge veje.
Det er en rig g god måde at slu e vores formiddag af på.
Vi lbyder endnu et hold babysalmesang igen l foråret, med opstart e er
påske.

Høstoﬀer
I forbindelse med høstgudstjenesten blev der indsamlet et høstoﬀer. Nedenfor
kan ses, hvad der kom ind l de forskellige formål.
Folkekirkens nødhjælp 1,354

Borris Soldaterhjem

600

Kirkens Korshær

Torsdagsklubben

900

300

Børnebanden

1,460

Indre mission Borris

Indre mission Danmark 1,000

400

Blå kors

Provs ets ydre missions projekt 700
Borris Missionshus

200

Soldatermission i Danmark 200

1,000

97366011—nummeret udgår
Da færre og færre bruger fastnetnummeret 97366011 l præsteboligen og det
er et dyrt abonnement, vil nummeret blive nedlagt ved udgangen af februar
måned. Fremover vil det således kun være 21654812, som vil kunne anvendes.
Mailadresse er stadig snol@km.dk
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Er for os alle givet
Første søndag i advent markerer, at et nyt kirkeår begynder. Det betyder også,
at vi ski er den salme, som vi plejer at synge e er nadveren. Det næste år skal
vi synge et vers af Thomas Aquinas’s salme Zion,
pris din saliggører. Salmen er oprindelig skrevet l Kristus er for alle givet,
den katolske Kris legemsfest, men er nu genskre- vil for alle være livet,
vet så den passer l en luthersk nadverforståelse. alle byder han sig hel,
vil med sig os fast forene,
I erde vers synger vi om at Kristus er givet l liv
han er vinstok, vi er grene
for alle. Da Jesus gav sit liv på korset og døde, da
og har alle i ham del.
blev det l liv for os. Jesus døde ikke kun for nogle
enkelte eller udvalgte, men for alle mennesker.
Han gav sit liv som løsesum for at købe os fri. De e oﬀer lbyder han os helt—
uden forbehold.
Når vi er døbt og tror på ham, da er vi som grene podet ind på vinstokken. Ligesom grenene lever i kra af det, som de får fra vinstokken og slet intet kan
selv, sådan lever vi i kra af, hvad Jesus skænker os. Når vi deltager i nadveren,
da rækkes vi Jesu legeme og blod. Da får vi lov at modtage Jesus.
Derfor slu er verset også med, at vi har del i ham. Fordi vi jo netop spiser og
drikker ham. Vi har del i ham, fordi vi får lov at modtage alt det, som han har
gjort for os.

Kirkens Besøgstjeneste
Menighedsrådene i Borris og Faster lægger stor vægt på, at vi som menighed
lbyder at ﬁnde en besøgsven l alle, som ønsker det. Det er en del af vores
ansvar som kristen menighed.
Har du lyst l at gøre en forskel for et menneske, som føler sig ensom, eller
som er syg eller handicappet, så skulle du overveje at melde dig som besøgsven. Et besøg kan bestå i en snak over en kop kaﬀe. Det kan også være en gåtur, som står på programmet. Eller du kan læse op eller måske synge for den,
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du besøger – alt e er hvad besøgsværten ønsker. ”Besøgsvært” kalder vi den
person, som modtager besøg.
En besøgsven kan være en e erlønner. Det kan være en person, som er i arbejde, men det kan også være et ungt menneske, en studerende. Det er o e givende at snakke med mennesker, som er i et andet livsafsnit, end man selv er.
Er du i den situa on, at du trænger l at få en besøgsven, så sig l! Så vil vi
prøve at ﬁnde en person, som du kan komme godt ud af det sammen med, og
som vil komme forbi med jævne mellemrum.
Leder af besøgstjenesten er Ebbe Sunesen, Grønborgvej 8, Borris, tlf. 29 45 18
34.
Du kan også kontakte sognepræst Simon Møller Olesen, tlf. 97 36 60 11, eller
besøgstjenestens kontaktperson for Borris Menighedsråd Kirsten Gosvig, tlf. 23
30 59 59.

Tredje gang er det en tradi on
Sådan siger vi gerne i Danmark. Nu er det vist ved at være en tradi on, at vi
fejrer interna onal julegudstjeneste. I hvert fald er det tredje gang at vi gør
det.
I år er gudstjenesten fredag 6. december kl 17 i Borris kirke. Til den interna onale gudstjeneste er sproget engelsk. Sange, bønner, prædiken er på engelsk.
Juleevangeliet bliver læst højt på de lstedeværendes sprog. Men ellers er det
som en klassisk julegudstjeneste.
E er gudstjenesten er der gløgg, æbleskiver, julebag og jule-syng-sammen i
Borris hallen. Tanken bag gudstjenesten er, at vi her, danske som udenlandske,
får lov at mødes og sammen fejre julen og lære hinanden bedre at kende. Vel
mødt.
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Julekoncert med Klør 5
Vores dligere organist Alex Ahn er del af en kvintet, bestående af 5 unge
mænd. De vil synge julen ind for os i Faster kirke onsdag den 11.december kl.
19.30. Mange vil huske Alex for hans ﬂo e lyse stemme, og sammen med de 4
andre stemmer vil der blive sunget 4-stemmigt, med en god blanding af nyere
og tradi onel advents- og julemusik. En a en, hvor musikken vil fylde Faster
kirke, og alle er hjertelig velkommen. Med venlig hilsen Borris og Faster Menighedsråd.
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Sang går lige i hjertet

Det var længe siden der sidst havde været kor i Borris, men på godt ini a v og
med stor opbakning, blev det nye Borris Kor en realitet i september 2018, med
ﬁnansiering fra Menighedsrådet ved Borris Kirke.
En torsdag a en i november 2019, står jeg så her, i skolegården på Borris Skole. Det er mørkt og køligt herude, men snart strømmer veloplagte mennesker
l, i biler og på gåben. Det er jo den ugentlige øvea en i Borris Koret og snart
er lyset tændt og vi er alle lunt inden døre i musiklokalet.
Jeg bliver mødt af glade deltagere, der hilser venligt på ”den nye” så jeg føler
mig rig g godt lpas.
Korleder Lars Reinholt, der kommer langvejs fra, træder veloplagt og smilende
ind ad døren, hilser og sæ er sig ved klaveret for at påbegynde den uundværlige opvarmning af stemme, arme og andet, der har godt af at blive strakt ud...
Allerede her går snakken lys gt og der grines jævnt meget 
Hvad er der så på programmet, sådan hen over sæsonen? Jo det spænder
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bredt, med både danske sange og salmer, men også engelsk tekst og musik i
skøn opsætning.
Lige nu arbejder koret på repertoiret l en julekoncert, men jeg fornemmer at
Lars har nye numre i tankerne og gerne sæ er sit musikalske præg, også i Borris Sogn.
Koret er på 24 medlemmer(+/-), der er opdelt i 3 stemmer; sopran, alt og bas. I
skrivende stund med en fordeling med 10 kvinder på sopran, 10 kvinder på alt
samt 4 (men sikke 4) herrer på bas.
Jeg er ret imponeret over de 4 herrer, der klør på med stor energi, men jeg
kunne godt unde dem at de ﬁk lidt ﬂere makkere. Så hermed en opfordring l
alle sangglade af hankøn i Borris og omegn: spring ud af musikskabet og mød
op l et par skønne mer i godt selskab. 
Jeg troede jeg skulle være ﬂuen på væggen denne a en, men vup var jeg inviteret med i opvarmning, sang og sjov, inden jeg ﬁk set mig om! Det er tydeligt
at her er både husrum og hjerterum for alle, der har lyst l at synge og det
endda helt uden optagelsesprøver og krav om nodekendskab.
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Jeg nyder virkelig at være en del af arbejdet med nye numre og stemmer jeg
ikke kender endnu, men da koret øver sin udgave af ”We wish you a merry
christmas” bliver jeg lhører, sidder med lukkede øjne og hører tydeligt den
skønne lyd af alle 3 stemmer, der går op i en højere enhed. SMUKT siger jeg
bare!
Jeg skulle hilse og sige at der også er plads l DIG, mand eller kvinde, bare du er
voksen og har lyst l at synge. Gi e Knudsen kan kontaktes på 26855187 for
eventuelle spørgsmål og du er al d velkommen l at dukke op, torsdag a en kl.
19.00, i musiklokalet på Borris Skole.
Måske ses vi? Jeg har i hvert fald fået lyst l mere sang og samvær, i dejlige
rammer.
Har du ikke selv lyst l at deltage, men nyder korsang, så hold øje med dspunktet, for der er mulighed for at overvære en skøn julekoncert i Borris Kirke
den. 19. december.
Her har koret 5-6 numre med pianist, i skøn forening med orgelspil og fællessang.
Dét bliver en oplevelse, kan jeg godt love jer!
En smuk sang børster støvet af hjertet.
Svensk ordsprog
Anni Bernhard
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10 år e er
Af Louise Fruerlund Jensen
Da er af Berith Fruerlund og Karl Valdemar Jensen
jeg blev sikker på, at jeg i frem den
fortsat skulle arbejde med mennesker.

E er 3 år på handelsskolen ﬁk jeg min
blå hue, og jeg trængte på det dspunkt i den grad l en pause fra skolebænken. Jeg havde ikke været særlig meget ude at rejse, men nu var
muligheden der. Jeg tog derfor l Fiji,
Australien, Vietnam og Cambodja i tre
måneder med 30 andre unge mennesker. Det var en kæmpe oplevelse,
hvor jeg ﬁk overskredet samtlige af
mine grænser. Jeg ﬁk dykkercer ﬁkat,
var på hajdyk på Fiji, snorklede med
skildpadder i Australien, var på 3 dages motorcykeltur i Vietnam og så
meget mere!

Det er nu 10 år siden, at jeg blev konﬁrmeret med min klasse fra Borris
skole, og der er sket en hel del siden
dengang.

Jeg startede med at tage 7. og 8. klasse på Kirkeskolen, hvore er jeg tog 9.
klasse på Hammerum e erskole. E er
mit år på e erskole valgte jeg at starte på HHX, da jeg var overbevist om,
at jeg ville være advokat eller ejendomsmægler.

På de 3 måneder blev jeg i den grad

Da jeg blev 18, ﬁk jeg job i hjemmeplejen i Skjern, hvilket skulle vise sig
at få mig på helt andre tanker i forhold l frem dig uddannelse. Jeg blev
hur gt glad for mit nye arbejde, og
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de bestemt ikke oplevet meget omsorg i deres liv. Alligevel kny ede vi
hur gt bånd, og det blev l mange
mers grin og kærlighed, og slu ede
af med rig g mange tårer.

bidt af at rejse.
Da jeg kom hjem l Danmark, var jeg
klar l at studere igen, og jeg trængte
l at komme l en lidt større by end
Borris. Jeg var så heldig at komme ind
på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, hvor jeg startede i sommeren
2015. Sygeplejerskeuddannelsen var
lige mig, og e er to år på uddannelsen valgte jeg og to studieveninder at
lbringe vores sommerferie som frivillige på et hospital i Uganda. Vi endte
på et lille børnehospital i Jinja i Uganda. Mange af de børn, vi passede, var
underernærede og havde derudover
typisk malaria eller en anden tropisk
sygdom, og der var alt for mange syge
børn i forhold l hospitalets ressourcer. Det var derfor ikke kun spændende, men også virkelig hårdt at være på
hospitalet, da vi var vidne l meget
fa gdom.

E er halvanden måned tog vi hjem l
Aarhus og fortsa e uddannelsen. På
sidste semester ﬁk jeg igen muligheden for at komme i prak k i udlandet.
Min mor syntes bestemt ikke, at det
var nogen god ide, igen at tage l Afrika. Måske fordi jeg sidste gang ﬁk malaria, hvilket hun troede alle døde af
med et ﬁngerknips. Heldigvis overlevede jeg jo første gang, så jeg tog igen
l Afrika, denne gang l Kenya.

På det dspunkt var jeg jo næsten
færdig som sygeplejerske, hvilket også gjorde, at jeg kunne hjælpe en del
mere l på hospitalet. Her var jeg
blandt andet på skadestuen, hvor vi
tog imod mange traumer hver dag.
Jeg tog bl.a. imod pa enter med
brandsår, skudsår og mange pa enter, der var blevet udsat for vold.

Den d jeg ikke brugte på børnehospitalet, lbragte jeg på det lokale børnehjem.
Som I kan høre, er jeg ret tosset med
børn. Børnene på børnehjemmet hav-

E erfølgende var jeg på fødeafdelingen, men det blev for mig en kort og
skræmmende fornøjelse. For at få de
skrigende kvinder lidt på afstand tog
jeg dere er på afdelingen for nyfødte
og for dligt fødte. Jeg var glad for at
hjælpe l på afdelingen, hvor jeg hver
dag var med l at veje, give medicin
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tal. Den 1. februar ﬁk jeg jobbet, og
jeg stod lige pludselig med et helt andet ansvar, end jeg havde været vant
l som studerende. Jeg har heldigvis
fået en lang og god oplæring på afdelingen, så jeg kan tage mig af mine
pa enter og deres pårørende på bedste vis. Jeg nyder hver dag at være på
arbejde, så man må sige, at jeg er
endt på den helt re e hylde.

og mad l de små børn, men jeg blev
også påvirket af de mange børn, der
blev e erladt, og den store dødelighed blandt de nyfødte.

I dag bor jeg stadig i Aarhus og er endnu ikke helt klar l at slippe byen eller
mit job på intensivafdelingen.

På de 2 måneder på hospitalet i Kenya
lærte jeg utrolig meget både fagligt og
personligt. Selvom det gjorde ondt i
mit “sygeplejerske-hjerte” hver dag,
vil jeg dog ikke have været rejsen foruden. Det kan slet ikke beskrives, hvor
stor en oplevelse det har været.

Da jeg kom hjem l Aarhus, ﬁk jeg
afslu et min bachelor, og i januar i år
blev jeg færdig som sygeplejerske. Det
betød, at jeg nu skulle tage s lling l,
hvor jeg ville arbejde, g med sygeplejerskeuddannelsen er der uendeligt
mange muligheder. E er mine mange
prak kophold vidste jeg, at jeg skulle
lave noget inden for det aku e, så jeg
valgte at søge en s lling på intensivafdelingen på Aarhus universitetshospi54

”En hånd kan blive l fem hænder”

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

Dit bidrag l Borris Skoles Venner:
Foreningen er upoli sk, og enhver, der må e ønske det, kan optages som medlem.
Et medlemsbidrag koster 100,-kr årligt
Ved medlemsbidrag har man udover stø en også stemmeret på den årlige generalforsamling.
Forældre med børn i Borris Skole er automa sk medlem og har stemmeret (en stemme
pr. forældre)
Alle bidrag er velkomne, små som store. Stø en l foreningen kan også være i form af
naturalier eller anden prak sk stø e.
Foreningen kan ikke træﬀe beslutninger i sager vedrørende skolens ledelse, personale
og elever.
Foreningens reg.- og konto-nr.: 7625 - 2341284
Borris Skoles bestyrelsesrep.:
Marianne Chris ansen

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

Medlem:
Niels P. Gosvig

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

Suppleant::
Ron van Vliet

Kasserer:
Birtha Hindsig
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Update fra Byrådet
Budge orhandlingerne blev en lidt mere intens aﬀære i år, da vi havde nogle store
besparelser, vi skulle i mål med. Inden selve budgetkonferencen, der foregår over to
dage i Laugesens Have, har der været mange møder i fagudvalgene, poli ske grupper
og rig g mange med deltagelse af borgmesteren. Ud fra alle de signaler, borgmesteren
får på disse møder, så laver han en forligsskitse, som vi starter med at forhandle udfra.
Vi var ligesom dligere år udfordret af det statslige udligningssystem - vi er en af de
kommuner, der med re e har svært ved at forstå, at vi kan kalde det udligning. Der er
især ﬁre københavnske kommuner, der får mange ﬂere penge, end hvad de må bruge,
dvs. de bare “stabler” pengene i kommunekassen. Kommunerne er styret af Staten på,
hvor meget de må bruge på dri og anlæg, og det forhandles hvert år med Kommunernes Landsforening. Men helt skørt at nogle kommuner skal spare, og andre ikke kan
bruge alle de penge de får... Vi lavede et brev l alle par er på Chris ansborg, hvor vi
kra igt gjorde opmærksom på, at en udligningsreform er nødvendig - NU!
Ifølge vores økonomichef i kommunen får vi mellem 100-150 mill for lidt hvert år, og
derfor er det ekstra træls, når vi skal l at spare. Vi driver fak sk nogle billige skoler,
børnehaver og plejehjem - de e gør det svært at spare, uden det kan mærkes helt ud i
klasseværelset. Men vi har forsøgt at spare nogle af de penge på vores centrale administra on netop for at undgå, at besparelserne mærkes alt for meget ude i klasseværelserne - men det kommer l at kunne mærkes, når alle enheder skal spare 0,5% pr år i
ﬁre år. Vi håber meget på, at der kommer noget hjælp fra Chris ansborg l næste år,
for vi er noget udfordret på økonomien, hvis de e fortsæ er.
Alt i alt ﬁk vi forhandlet os l et ﬁnt budget, men der var noget mere “kamp,” end jeg
har oplevet de år, jeg har været med. Fak sk sad vi i to næsten lige store grupper og
forhandlede mod hinanden - så kaﬀemaskinen kørte på højtryk de to dage. Heldigvis
kom alle par er med i budge et, hvilket var i alles interesse.
I teknik- og miljøudvalget har vi fået en del henvendelser om større solcelleprojekter og større betyder 200-500 ha! Der er ikke nogen na onal lovgivning omkring placering
af solceller i modsætning l vindmøller. Derfor er vi i gang med at lave nogle retningslinjer, så både ansøgere og naboer ved lidt om, hvordan kommunen har tænkt sig at
håndtere disse projekter. Et meget spændende arbejde, hvor jeg er meget engageret.
Jeg synes, det er fantas sk, at vi kan lave vedvarende energi på rent kommercielle vilkår - det er investeringer på 2 mill pr ha - men jeg synes også, de skal placeres, hvor de
generer mindst muligt.
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På aﬀaldsområdet sker der også nye ng de kommende år. E er sommerferien næste
år får vi alle en ny aﬀaldsspand, der er delt med to rum. Det ene rum skal bruges l
madaﬀald og det andet l resten. I 2023 får vi en spand mere, også med to rum, hhv l
pap/papir og glas/metal. Når der bliver indsamlet så meget ved husstandene, forventer
vi, at der kommer mindre pres på genbrugspladserne og miljøsta onerne. Jeg er noget
spændt på, om vores aﬀaldssta on ved hallen kan bevares, når vi har fået begge spande ud l husstandene, for det koster at have begge ordninger, og der er heller ikke brug
for alle frak onerne ved hallen, når de kan aﬂeveres uden for døren. Jeg håber på, at vi
kan bruge sta onerne l andre frak oner fx teks ler - men det er lidt for dligt at sige
noget om endnu.
De e blev ordene for denne gang, og I ønskes alle en Glædelig Jul, samt et godt Nytår

Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand i teknik- og miljøudvalget
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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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Program for Borris Hyggeklub 2019 – 2020
Borris Hyggeklub er en klub, som arrangerer hygge og socialt samvær
for seniorklubbens damer i vinterhalvåret.
Samværet foregår onsdage kl. 14.30-16.30 i seniorklubbens lokaler.
Husk at medbringe kop og brød.
27. november
4. december
11. december
- juleferie
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar
5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
1. april
15. april
22. april

Aﬂyst
Julefrokost
SENIORKLUB
Sigrid To gård
SENIORKLUB
Grethe Pedersen
Birgit Hostrup
Ruth Gosvig
Ferie
SENIORKLUB
Astrid Klynge
?
Gurli Rasmussen
?
Højskoledag
Rigmor Søndergaard
Afslutning i hyggeklub
Generalforsamling i seniorklub

Borris Genbrug
Storegade 15
torsdag kl. 13.00 - 17.00
Åbnings der fredag kl. 13.00 - 17.00
lørdag kl. 09.30 - 12.30
Kontaktpersoner: Birthe 97366605 - Inger 97366107
Gerda 97366034 - Hanne 30251518
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Spejder – i al slags vejr
Det er en våd lørdag morgen i oktober. Klokken er 8.15 og ved spejderhuset i
Borris står 16 forventningsfulde spejdere og venter på afgang. Turen går l
WOW park, hvor de e års ”Fælles frilu s-event” a oldes.
Ankomst WOW park – vi trækker lige i regntøjet, for det er godt nok fug gt i
dag! Børnene er spændte…
E er en fælles velkomst for de 350 fremmødte spejdere fra DDS, FDF, KFUM
og KFUK er vi klar l at dyste. Rundt i parken er der hele 25 forskellige poster
man kan besøge. Patruljerne er inddelt i aldersgrupper. Man ﬁnder så en patrulje i samme aldersgruppe som én selv og sammen vælges en dyst. Og mulighederne er mange. Styltegang, bordfodbold med spejderne som spillere, en
tur ned i de mørke gange under jorden for at ﬁnde bogstaver og dere er sæ e
dem sammen l det rig ge kodeord, eller svinge sig i den store gynge og smide
en gardinring ned i en balje.
Børnene er begejstrede – og regnen generer dem ikke. Der uddeles søm e er
hver dyst, et søm l taber og 2 søm l vinder. Så er det lbage l start og banke sømmene i den der l udleverede klods. Og så ﬁnder vi en ny patrulje at dyste mod. Hvem er klar?
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Det kræver koncentra on, hvis gardinringen skal ramme i den lille røde balje,
der giver ﬂest point.
I løbet af dagen er der på ski en mes fri leg i parken l hver patrulje. Der bliver gået balancegang, klatret, rutsjet, gynget – den ﬂyver afsted, for det er
bare sjovt.

Klokken er nu blevet 12 og det er d l frokost. Regntøjet har holdt det meste
af vandet ude, men der er altså kommet lidt ind ved ærmerne og lidt ved halsen. De ﬂeste har også mudderkla er rundt i ansigtet, for pladsen er e erhånden blevet noget sma et. Vi går ind i tørvejr og ﬁnder vores spisegrej frem.
Menuen er ﬂæskesteg, stegte kartoﬂer og salat. Det er lige hvad vi trænger l.
Der bliver spist godt og da depoterne a er er fyldt op går vi ud i regnen igen –
ja det regner stadig!
Dysterne fortsæ er, men kl. 14.15 bliver det vores tur l at komme på en
workshop. Vi skal lave æblesyltetøj og pandekager over bål. Mums – det var
altså nogle gode pandekager vi ﬁk lavet. Og så er vi lbage ved dysterne. Kimslege, balancegang på slackline, drikke vand fra en ﬂaske du ikke må røre, men
kun styre ved hjælp af et snoretræk. Der er mange spændende udfordringer og
alle kræver samarbejde i patruljerne. Og det er noget af det vi er gode l ved
spejderne – teamwork.
Kl. 16 bliver der kaldt l samling. Vores point klodser bliver aﬂeveret og der
tælles op. Der ﬁndes en vinder i hver aldersgruppe, som hver hædres med
klapsalver og et ”Bravo” råb.
Dagen er slut og vi pakker de våde og træ e spejdere i bilerne. De er mæ ede
med indtryk og begejstringen lyser ud af øjnene på dem alle. Sikke en dag –
den vil der blive snakket om længe i vores lille spejdergruppe i Borris.
Med spejder hilsen
Lene Damkjær
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Dalager Marked 2019
Siden det sidste sogneblad udkom, har vi a oldt den årlige generalforsamling,
og vi kunne i år udbetale ca. 20.000 kr. e er vore investeringer på ca. 25.000
kr. Hele overskuddet er uddelt l 7 forskellige foreninger m.m. Vi håber, at
penge vil blive brugt fornu igt, og at Dalager Marked bliver nævnt som giver
de forskellige steder, så man kan se, hvad overskuddet går l. Da overskuddet
ikke var større i år, har vi valgt at give pengene l de foreninger mm., som har
arbejdet mest for markedet.
På generalforsamlingen i år var Mar n Stubkær, Lars Kolster og Johnny Krøy på
valg.
Mar n Stubkær modtog ikke genvalg, så ind i bestyrelsen kom i stedet Frederikke Thomsen. Vi siger selvfølgelig mange tak for de 8 år, Mar n har siddet i
bestyrelsen. Som suppleanter blev Chris an Larsen (karetmager) og Bjarne Nyborg valgt.
Begge vore revisorer Steen Stensgaard og Kenneth Hansen modtog genvalg.
Vi er så småt i gang med at planlægge næste års marked, men på nuværende
dspunkt har vi ikke booket noget underholdning. Herning Tivoli Park vil dog
være på pladsen igen!
Vi håber, at vi har al underholdning l markedet på plads inden jul. Vi har snakket om 80-90’er musik lørdag a en, og måske er den også inde l lidt fornyelse i det lille øltelt om lørdagen.
Desuden har vi ha oppe at vende, at vi måske skal have lidt større udvalg af
mad i vores grilltelt, da folks spisevaner har ændret sig meget over de sidste år.

Dato for Dalager Marked 2020 bliver den 15. -17. maj, altså i uge 20, 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 2020.
Husk Dalager Marked er også på Facebook, så gå gerne ind og bliv medlem.

Glædelig jul l alle her fra Dalager Marked
/Jørn Vendelbo, formand
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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:
08. kl. 19.30

Bedemøde i Astrup v/Simon Møller Olesen

09. kl. 19-20

Familiesanga en v/Bente Roager Knudsen

Mødeansvarlig kreds 1
18. kl. 14-19

Ak vitetsdag i hallen
Tilmelding l Vibeke senest den 14/1 på tlf. 22878913

Februar:
06.

Temaa en v/ Lindvig Osmundsen Bording
Mødeansvarlig kreds 2

21. kl 17.30 Familiea en i Astrup med spisning
23.

Fastelavnsfest i hallen

Kontaktpersoner
Kreds 1:

Vibeke Gjaldbæk – 28878913

Kreds 2:

Mona Krejbjerg – 31905590

Udlejning af missionshus, kaﬀemaskine, borde og stole
Kontakt Birgi e Holk Thomsen 40369736
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Kære læser!
gejstret miljømedarbejder at der nok
var nogle bønder der var noget skepske, men de skulle nok blive så og så
glade for den forandring!! Se den
slags udtalelser har jeg mødt mange
gange gennem mine mange år.
Men!!!
I mine unge dage blev vi påtvunget et
større afvandingsprojekt, som vi nemt
kunne have undværet, men trods indsigelser og protester forsvandt søerne, vandhullerne, det gamle Åsted, og
strømrenderne. Åen blev re et ud,
lagt i diger og vandet blev pumpet
væk, vi ﬁk en gæld, og da projektet
var anbefalet af folke nget blev der
ydet statslån, som skulle forrentes og
afdrages.
Jeg er lige kommet lbage fra min
sædvanlige a entur, og sidder nu her
i havehuset i bunden af haven, jeg har
tændt petroleumslampen - den lugter
lidt, men du en af det nye trægulv
tager teten, kl. er snart midnat her er
rart og s lle.

Kloge konsulenter, jordbrugskommissioner og ministerielle embedsmænd
klappede os på hovedet og fortalte
os, at vi nok skulle blive så glade for
resultatet af det imponerende og
storslåede projekt, og det blev vi,
men det var en glæde som o e blev
overskygget af en form for vemod, for
hvor blev ålene af og de uhyggelige
kæmpegedder i åstedet og strandskaderne, klyderne og ikke at forglemme
rørdrummens a ensang, stemningen
fra de unge år var der ikke mere.

Jeg har gået og tænkt på en snak med
en ven, vi gik over engen l åen, vi
talte om genopretningen af åen og
engene. Og i den forbindelse kom jeg
ind på en tv-udsendelse der beskrev
et naturprojekt et sted på Sjælland,
det så ud som et godt projekt‚ og under præsenta onen omtalte en be-

Og hvordan skulle vi med vore små
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ningen med det.

maskiner og håndkra opdyrke engene, som var fyldt med strømrender og
sandbanker som skulle opfyldes, udjævnes, før selve pløjearbejdet kunne
begynde.

Det er som om der al d ligger en
skygge over den glæde jeg føler over
forandring eller fremskridt.
Ok, nu har vi genskabt Åens slyngninger og engene mener vi da, og nu skal
den gamle bonde nok blive så glad for
at se de nye ltag!! Ja ja! For hvad er
alterna vet? Skulle eller skal jeg dengang og nu skro e mit posi ve livssyn, og begrave mig i surhed og
bi erhed over at være underkendt af
en demokra sk vedtaget beslutning?
Nej vel! Men ”glad for” er et meget
stort ord, for bag den glæde er der en
anden sandhed eller historie som hører med.
Jeg husker en sankt hans nat i 68 Karen Margrethe og jeg gik, e er at bålet, børnene, hunden og karlene var
sovet ind, en tur l åen. Vi gik gennem en bygmark hvor de silkebløde
aks kælede om vore hænder—jeg gik
med det dejligste en mand kan tænke
sig, frem den i min hånd og følte at
med sådanne muligheder skulle det
nok gå. En sød og dejlig pige ved min
side, to yndige småpiger deroppe på
gården og nogle frugtbare nyopdyrkede arealer med afgrøder så smukke
og lovende, jo jeg følte både glæde og
stolthed, vi havde ikke slidt forgæves.
Men så e er 40 år skulle jeg nok blive
så glad for at man fra statens side
mente at vores slid og indsats for
hjem og samfund kunne ersta es
med en håndfuld penge, alt slæbet,
drømmene, stoltheden, og det laten-

Her l anvendte vi to under den tre
små traktorer med stålvire imellem,
at køre disse tre maskiner, krævede
meget af de tre førere, for hvis den
foran kørte fast nåede de to næste
samme situa on, det gav o e en del
højrøstet kommentarer. Vi gravede
grø er i søbunden for at få vandet
væk, det var hårdt, men nødvendig,
men også en d fyldt med arbejdsglæde og forventning l resultatet---jo! Vi blev glade for de frugtbare arealer, som vi med møje og ìldhu havde
pint ud af de før så vandlidende arealer, men bag glæden rugede der et
savn af noget der for evigt var tabt.
Det minder mig om noget lignende,
som jeg oplevede engang da vi ved
påske d en dlig morgen besøgte
Colosseum i Rom, aldrig syntes jeg at
have set noget så storslået og imponerende som de e fantas ske 2000
år gamle byggeri, der var næsten ingen mennesker, kun s lheden og solen der stod skråt ind gennem buerne! Jeg var åndeløs af begejstring og
glæde, men der var pludselig også
noget andet, følelsen af at noget levende har betalt dyrt for netop det, at
jeg kunne eller kan møde denne begejstring— betalt med det dyrebareste et individ har----Livet--- eller me69

lende forståelse og respekt for nogle
mennesker, som har ydet en stor indsats for at indfri de mål som man fra
samfundets side havde sat, i hvert
fald i forhold l opdyrkning af-- og
den senere genopretning af Sønderbygårds enge.

te savn, som har fulgt mig gennem
alle 40 år, savnet af noget som for
evigt var og er tabt. Både sliddet og
savnet var spildt.
Ovenstående kan måske være med l
at forstå, hvorfor jeg synes at udtalelsen ”du skal se, du bliver nok så glad
for” er så tankeløs og nedvurderende,
måske fordi den er udtryk for mang-

Mads Rahbek

Indsendt af Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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BORRIS SENIORKLUB
AKTIVITETER 2019 - 2020
Ak viteter

Tirsdag

Gymnas k

X

Onsdag

Bemærkninger

09.10-11.00

Hyggeklub

X

Kortklub

Møde der

X

Seniorklub

x

14.30-16.30
14.30-17.00

E er a ale

14.30-17.00

Se program

Vinterferie uge 7
Program for Borris Seniorklub 2019 - 2020
11. december : Adventsmøde - ” Luciabørnene, Hanne og Rigmor ”
15. januar :

Morten Seindal Krabbe ( Præst ) - ” Storm P ”

19. februar :

Laurits Tørnæs - ” Fra ﬁskerdreng over poli k l ak v pensio
nist

25. marts :

Besøg på Sdr. Felding e erskole ( se neden for)

22. april :

Generalforsamling
Borris Seniorklub besøger Sdr. Felding e erskole onsdag d.
25 marts. Afg. Kl.9.30
Pris 200 kr. Pr. person. Nærmere senere på opslag i byen.
Det er gerne en god dag, sæt derfor allerede nu et X i kalenderen.

Bestyrelsen
Formand : Birgit Hostrup - Kasserer udenfor bestyrelsen Knud Jeppesen
Næs ormand / sekretær Ninna Schmidt - Gunhild Pedersen
Karen Østergård - Tove Hansen
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MURERMESTER

Brian Nielsen A/S
Tlf: 97368001 CVR nr: 31633737
Mobil Brian: 20722496 Mobil Michael: 22935322
Mail Brian: murmester@nielsen.mail.dk
Mail Michael: michaelbuskbjerg@hotmail.com
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Nyt fra håndbold.
Så er håndboldsæsonen kommet godt i gang. Vi har mange spillere på vores
hold, helt fra U5 og op l U11. Det er med l, at vi kan lbyde ﬂere hold på forskellige niveauer, sådan det er lpasset nye såvel som etablerede spillere. Vi er
taknemmelige for, at vi igen i år har kunnet ﬁnde trænere l alle vores hold.
Det er dejligt at se, der er nogen, der gerne bruge nogle mer i ugen på at gøre
håndbold lgængelig i Borris. Vi skal huske at sæ e pris på de e - uden de frivillige ville vi ikke komme langt.
Samarbejdet med Rækker Mølle kører forsat for U13 og U15-holdene. Her trænes der både i Borris og Rækker Mølle på et højere niveau. Det er spændende
at se den udvikling, der sker på disse hold. Vi er glade for, at vi kan lbyde disse
hold l vores spillere.
Vores to seniorhold, dame/herrer, spiller begge i serie 2 i denne sæson. Der
trænes én gang i ugen, en træning der rummer både håndbold og det sociale.
Der er al d plads l ﬂere på de to hold, for det er jo aldrig for sent at prøve noget nyt.
Vi håber at se jer i hallen l vores hjemmestævner. Det giver lige det sidste l
vores hold, når opbakningen er på plads.
I september var der igen i år træningsweekend for vores U13 og U15 hold i
Rækker Mølle. En weekend, der bød på håndboldtræning, fællesskab og cykelsponsorløb. En vig g weekend for vores fælleshold, da det er med l at skabe et bedre sammenhold på de sammenbragte hold. Vi skal heller ikke glemme
dem, som cyklede penge ind l klubben. Der skal lyde en STOR TAK l dem
samt l deres sponsorer.
Håndboldens Dag er lørdag d. 11. januar 2020. Over hele landet vil d. 11. januar
stå i håndboldens tegn, også i Borris hallen. Her vil der være ak viteter for hele
familien, så sæt endelig kryds i kalenderen. Det endelige program bliver at ﬁnde på Borris sogn og rundt i byen, når vi nærmer os.
Glædelig jul og godt nytår fra håndboldudvalget
Charlo e, Maria, Inger, Frank, Alex og Louise
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50 års guldkonﬁrmander
Den 28. september kl. 14 mødte 20 gamle elever og 3 lærere op på Borris Skole, alle meget spændte på om man kunne kende hinanden, og det
kneb også lidt for ”nogle stykker.”
Dagen startede med kaﬀe i seniorklubben, og snakken gik lige fra starten.
E er en præsenta onsrunde af alle deltagere var Borris Lokal Arkiv og
skolen åben, hvor Knud Jeppesen og Tage Hansen viste rundt og fortalte
om Borris og skolen. De e ﬁk mange minder og oplevelser op l overﬂaden.
Vi kunne have været en del ﬂere, men nogle var forhindrede p.g.a. af
sygdom m.v., Vi har også mistet 3 gamle skolekammerater, som alle ligger begravet på Borris Kirkegård, så e er arkivturen gik vi på kirkegården med blomster og mindedes dem, vi havde mistet.
Denne dag gik så hur gt, så man skulle tro, den aldrig havde eksisteret.
Lige pludselig var det midnat, og festen gik mod sin slutning. Mange kontakter er e er min opfa else kommet i hus.
Ole Bjørnholt og Anders Nørgaard havde arrangeret dagen og afslutning
med byvandring rundt om strygejernet søndag morgen kl. 8.30, hvor alle
andre glimrede med fravær, så er de 2 blevet enige om, at de vil arrangere en ny sammenkomst om 5 år. Jeg glæder mig allerede.
Lis Moesgaard
Ps. Og hvis nogle skulle have set en gammel lyseblå Volvo Amazone med
en dame ved ra et den dag, så var det den kendte skuespiller Bodil Lassen, der var ude at køre med Hans Skov og Jens Rabjerg ud l spangen
ved Mads Rahbek. Bodil blev helt nostalgisk, da hendes far havde ha
sådan en Volvo.
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Bagerst fra venstre: Milter Krog Jensen, Finn Madsen, Hans Skov
Christensen, Jens Rabjerg, Ole Bjørnholt, lærer Morten Drejer.
2. række fra bag: Dinna Kristensen (Jespersen) Susanne Bøgelund
Madsen, Anders Nørgaard Jacobsen, Tove Hansen, Hardy Bjerg Hansen
3. række fra bag: Inger Ejstrup Bang (Ejstrup), Ulrike Grat Jensen,
Bri a Højris Hansen (Jensen), Bjarne Jespersen, Bodil Lassen, lærer
Helge Christensen.
Forrest: Lærer Hanne Birgit Christensen, Lis Moesgaard (Nielsen),
Helle Nielsen (Jensen) Anne e Bau Christensen, Hanne K. Jespersen
(Kristensen) Je e Mejland (Gadgaard)
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80 – Rigmor er lige fyldt 80 år og s ll going strong.

60 – Rigmor har ledet gymnas k i 60 år.

40 – Rigmor har i år ca. 40 gymnaster på sit gymnas khold.

