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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.

BORRIS SOGNEBLAD – tak for bidrag og tak

l vore annoncører – uden

dem intet blad.
Persondataforordningen - Forordning om besky else af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Borris Sogneblad går ud fra, at de personer, foreninger, ins tu oner etc., som leverer
stof l sognebladet, har den bagvedliggende lladelse vedrørende de omhandlede/
a ildede personer. Også i de lfælde, hvor det omfa er børn, hvor forældre skal give
lladelse, og afdøde/umyndiggjorte, hvor e erladte/værger skal give lladelse, hvis
ikke der er tale om situa onsbilleder.
Borris Sogneblad fralægger sig ansvaret for manglende lladelser.
Forår, forår – hvor er du
her i marts du komme sku’
Nu jeg venter dig med længsel
slip mig ud af husets fængsel.
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. maj 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
3029 6436
ajklynge@ﬁberpost.dk
kegu05@gmail.com
Kirsten Nørrelykke
4085 6023
Jensby@ﬁbermail.dk

Anne Marie Kristensen
2174 6400
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. 635 eksemplarer.
Tryk: Øko-Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
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Program for
gymnas kopvisning lørdag d. 14. marts 2020
Ret l ændringer forbeholdes
14:30

Velkomst

14:40

Fællesserie: alle Borris hold

14.50

Forældre/barn: Lisbeth, Christoﬀer og Steﬀen

15:02

Puslinge: Mona, Heidi, S ne, Gi e, Rikke, Trine, Anne Soﬁe, Mille
og Ida.

15:14

Krumspring: Sara, Heidi, Lasse, Flemming, Iben, Trine og Frida

15:30

Kaﬀepause.

15:50

Små spring: Ebbe, Jonas, Peder, Nicolaj, Mathilde, Ingrid, Salina og
Rikke.

16:02

Damer med Fut: Tove og Tina

16:15

Store spring og rytme: Me e, Louise, Peder, Jens, Morten, Frederik
og Nicolaj

16:30

Staby E erskole: Me e, Anders, Kasper og Trine

17:00

Gaveregn og Info

17:10

Farvel og TAK

HÅBER VI SES I HALLEN
Alle er velkommen, Gymnasterne glæder sig l at give jer alle en
dejlig e ermiddag fyldt med skøn gymnas k.
Entre 50 kr. for voksne, Børn gra s l og med 6. klasse.
Hilsen gymnas kudvalget
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Uddelerens klumme.

Et nyt år er begyndt.
Så er vi allerede et par måneder inde i det nye år.
Ja den går hur gt og vi har allerede planlagt årets første ak viteter i bu kken.
Det er som sædvanligt vores Medlemsmøde,
hvor vi bere er om hvad der er sket i bu kken i løbet af sidste år,
hvordan regnskabet ser ud og hvad vi forventer af 2020.

I år er det medlemsmøde nr. 100!
Så vi håber selvfølgelig på at se så mange som muligt.
Vores dligere deltagerrekord er 110 men det satser vi da på at slå i år.
Mødet a oldes onsdag d. 15. april.
I år prøver vi som noget nyt at a olde udplantningsmarked allerede lørdag d.
4. april.
Der håber vi selvfølgelig også at se så mange som muligt l en hyggelig dag på
torvet.
Har du for resten været inde og se kalenderen på Borris.dk?
Der har vi lagt alle datoer op på de ak viteter vi allerede har planlagt i bu kken.
Hilsen
Allan Nielsen
Uddeler
Dagli’Brugsen Borris

Åbent HVER dag fra 7-20
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Borris Prisen 2019
Borris Prisen uddeles l en person, forening eller forretning i sognet, som gør
noget for at forskønne og er et ak v for Borris.
Gi e Risager & Flemming Holk
I får Borris Prisen 2019 for jeres store engagement og frivillige indsats i foreningslivet. I står ikke lbage for at melde jer på banen for at give en hånd med
som træner i fodbold og gymnas k samt leder i torsdagsklubben, trods familie,
fuld dsjob og landbrug, der skal passes. Gi e, du gør via dit job på plejehjemmet en rig g stor indsats omkring mo on/bevægelse. I deltager o e som frivillige “i det skjulte” og er villige l at tage en tørn for fællesskabet. Tusind Tak.
Borris Prisen 2019 skal forstås som et skulderklap l jer begge for det, I giver
andre. Ildsjæle yder for fællesskabet og viser, at holdånden er værd at kæmpe
for. Ildsjæle er et stort ak v for Borris.
Vi ønsker Gi e og Flemming llykke med prisen.
Prisen uddeles i samarbejde med Skjern Bank

Gi e og Flemming sammen med deres 4 børn, Sebas an på 10, Isabella på 8,
Alexander på 7 og Frederik på 4 år med prisen og pokalen, der fulgte med.
7

I talen ved overrækkelsen sagde Heidi Gammelmark også, at Gi e i dagligdagen
også gør en stor indsats for at inddrage Borris i dagligdagen på Åstedparken,
især børn i alle aldre, hvilket giver et stort udby e for alle parter.
Gi e og Flemming har masser af overskud, og det glæder mange. Børnehaven
og SFO’en bliver inviteret på virksomhedsbesøg, og børnene får lov l at være
ude ved grisene, ja sågar mulighed for at klappe en gris. Også maskinparken
bliver vist frem, og børnene må prøve at sidde i traktoren eller på minilæsseren.
Gæs riheden slu es så af med, at Gi e serverer kage inde i huset eller i maskinhuset.

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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INITIATIV PRISEN 2019
Borris Sogneforening og Borrisrådet ldeler hermed
ÅSTEDPARKENS VENNEKREDS
Ini a v Prisen 2019.
Plejehjemmet Åstedparken er et dejligt sted at komme for beboere, pårørende
og gæster.
Det er ikke mindst på grund af Vennekredsen og den store ﬂok hjælpere, der
står klar ved de mange arrangementer, der er året rundt.
Prisen skal forstås som et skulderklap og anerkendelse af det store arbejde, I
gør på Åstedparken.
Prisen uddeles på Borris Sogns vegne af Borris Sogneforening og Borrisrådet

I er gode l at lave arrangementer, som gavner både beboere og pårørende på
Åstedparken samt borgere i sognet.
Jeres bankospil er vidt berømt, og I tager på udﬂugt l glæde for beboerne.
Det vækker mange smil, når skubbeholdet er på tur. Det gælder både dem, der
bliver skubbet, og ikke mindst dem, I møder på jeres vej. Årets gang og høj der
markeres også med gode fester i huset…….
9

Nyt fra håndbold…
I skrivende stund er vi halvvejs gennem sæsonen 19/20. Vi har mange spillere
fordelt på de 14 hold, hvoraf de 5 af holdene er i samarbejde med Rækker
Mølle håndbold. Et samarbejde, der er vig gt for begge klubber, så de børn
der er i aldersgruppen U-13 og U-15 også har mulighed for at spille håndbold.
D. 11 januar var
det Håndboldens
Dag i hele Danmark. Det er op l
håndboldklubberne selv, om man vil
arrangere noget i
håndboldklubben,
og det ville vi i
håndboldudvalget
gerne.
Samme dag skulle
herrelandsholdet
starte på EMturneringen, så
den greb vi.
10

Dagen startede kl. 14 med opvarmning for store og små. E erfølgende var der
familie-sudoku, hvor man familievis eller i små grupper skulle løse en sudokuplade ved at ﬁnde tallene rundt omkring i hallen. Vinderne blev familien Bjerre
Klynge. (Billede på forsiden)
Næste er sudoku var der kaﬀepause for de voksne og forskellige boldak viteter for alle børnene i hallen. Der blev skudt på mål, både de store og små mål,
løbet på ak vitetsbane, driblet, kaste/gribe øvelser, ballonlege og meget mere.
Sidst på e ermiddagen startede ’Five-a-side’ turneringen for de voksne + U-13
og U-15 spillerne.
’Five-a-side’ er et håndboldspil for alle. Man spiller 5 på banen med en blød
bold, og man må ikke have fysisk kontakt. Der blev gået op i det med liv og sjæl
og masser af grin og gode kommentar på tværs af banehalvdelene.
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På billedet ses vinderne af ’Five-a-side’ turneringen.
A ensmaden stod på hotdogs og appe en var stor e er en god e ermiddag
med mange ak viteter. Alle voksne + nogle børn så EM-håndboldkampen på
storskærm, en kamp, som jo desværre ikke gik som forventet. Vi havde en pskonkurrence om kampens resultatet, og ALLE havde jo selvfølgelig gæ et på
dansk sejr, undtagen én, nemlig Emilie Knudsen, som havde pset 7-5 l Island.
Så var hun jo selvfølgelig den re e vinder af vores præmie, som var 4 bille er
l en Skjern Håndbold-kamp.
Op mod 130 mennesker havde fundet vejen l hallen, og vi siger STOR TAK for
den ﬁne opbakning. Oprydningen tog jo ingen d, da alle gav en hånd med, så
Thorkild og Dorthe kunne gå hjem næsten samme d som vi andre. Det er helt
fantas sk, at når vi stabler et arrangement på benene, så stø er folk op og
kommer med godt humør. Det er så fantas sk!
Venlig hilsen Håndboldudvalget
Maria, Inger, Frank, Alex, Louise og Charlo e
12

Sang a en på Åstedparken
Mandag d. 23.3.2020 kl. 19.00
Pris 100 kr. incl. kaﬀe.
Tilmelding senest d. 16.3.
Ella tlf: 4059 8181
Tage tlf: 2467 6559
Alle er velkomne

Inge-Marie, den dligere populære sangerinde i Dræsinebanden, leverer glad

og hyggelig underholdning med masser af sange og med rig mulighed for at
synge med på ”alle dem man kender”. Med sin ﬂo e, varme og klangfulde
stemme vil hun tage os med ud i et vidtspændende repertoire af danske evergreens fra Raquel Rastenni, Katy Bødtger l andre GIRO 413 hits. Mon ikke hun
også tropper op i sine velkendte og festlige kostumer!
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Borris Sogneforening
Mens vi begynder at ane små forårsbebudere e op af jorden, er vi i Sogneforeningen i gang med at ﬁnpudse detaljerne l årets første arrangement. Og vi
lægger ud med et stort et af slagsen.
Vi glæder os l mandag d 24/2 at tage imod TV MidtVests seerhit:
Fotovognen m/besætning i form af Vibeke Nipper og Anders Bro.
Så når du sidder med denne udgave af Sognebladet i hånden, som udkommer
en uges d e er arrangementet, er du måske en af dem der med et stort smil
kan tænke lbage på denne a en.
Aldrig før har vi oplevet en så overvældende opbakning l et arrangement, det
er helt utroligt. Mere end 500 bille er solgt en hel måned i forvejen, det er absolut rekord i Sogneforeningens historie. Så er der altså noget ved at arrangere,
så TAK FOR OPBAKNINGEN!
Og tak for ideen Pu e - uden den var vi aldrig kommet her l.
Så en opfordring herfra: Har du en god ide l et arrangement, så giv os et praj
og vi kigger på det.

Borris Prisen 2019 og Ini a v Prisen 2019
Igen i 2019 var vi så heldige at have ﬂere stærkt bere gede emner l priserne,
men en enig bestyrelse valgte at uddele Borris Prisen 2019 l Gi e Risager og
Flemming Holk.

Og Ini a v Prisen 2019 l Vennekredsen på Åstedparken.
I år var der endda en sjov lille detalje. Idet at Gi e Risager jo også arbejder på
Åstedparken, og en del af begrundelsen for at hun og Flemming skulle have
Borris Prisen, er netop hendes store engagement på Åstedparken. Endnu et
bevis på at det hele hænger sammen, og at vi har brug for hinanden i vores
sogn.
Begge priser blev uddelt l Juletræsfesten i Hallen fredag d 22. november.
(Se billeder og diplom andetsteds i bladet.)
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Julebelysning.
Hvis vi kigger lidt længere lbage i kalenderen, husker i måske den opdaterede
julebelysning. Der er blevet taget rig g godt imod julebelysningen, hvilket er
dejligt for der er gået meget d med at klargøre det. Stjernerne i byen er blevet
malet og har fået nye lyskæder. Faconen på stjernerne er blevet tydeligere, hvilket er rig g ﬁnt. Der arbejdes fortsat videre med ideer l midtbyen, hvor der
stadig mangler lys i julen. Det er imidler d ikke så lige l med de nye lygtepæle
som blev sat op for nogle år siden, men det ændrer ikke på at vi stadig gerne vil
have julebelysning i midtbyen også, så vi arbejder videre med det. Juletræerne
ved indfaldsveje er også blevet taget godt imod, og her e er premieren ved vi
at der skal kigges på lysene på dem l julen 2020.
Fællesspisninger 2020:
Onsdag d. 1. april kl. 17.30
Mandag d. 7. september kl. 17.30
Juletræsfest 2020:
Lørdag d. 21. november fra kl. 10 (Frokost ca. kl. 11.30)
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GODT INITIATIV FRA BORRIS SOGNEFORENING
I e eråret tog sogneforeningen endnu et ini a v, et ini a v der var aﬂedt af
henvendelser fra ﬂere borgere i byen.
Flere husstande i byen ﬁk en kuvert i postkassen, indeholdende et brev samt et
udklip fra Ugeposten.
I brevet stod der, at Borris Sogneforening sammen med mange borgere gerne
vil have, at Borris by fremstår som en pæn og a rak v by. Der blev gjort opmærksom på, at man som husejer har ansvar og forpligtelse l at holde fortovet fri for både SNE og UKRUDT. Lever man ikke op l den forpligtelse, kan
kommunen blive nødsaget l at komme og erne ukrudt og sne, og udgi en
herfor vil blive opkrævet via ejendomsska en.
”I Ringkøbing-Skjern kommunes regula v, afsnit 3, står, at det påhviler grundejerne at snerydde, gla ørebekæmpe og renholde deres fortov – og herunder
at erne ukrudt. Hvis en grundejer misligholder sin pligt, kan kommunen sørge
for, at fortovet bliver renset på den pågældende grundejers regning.” var budskabet i medsendte udklip fra Ugeposten.
Nu har sneen ikke været det store problem i vinter, men den lune vinter vil nok
give grobund for, at ukrudt snart pibler op.
Grøn Bande gør en stor indsats for at holde byen pæn og ren på oﬀentlige anlæg og pladser, men husejeren må sørge for sit eget lod og fortov.
Et hjertesuk kan komme frem i samme ombæring. Som et skilt ved en grundejer for år lbage udtrykte: ”Det er ikke din hund, der er en gris”. Der følger
også forpligtelser med ved at være hundeejer. På fortove og på grønne arealer,
hvor andre færdes, opsamler man som hundeejer hundens e erladenskaber.
Og man smider det ikke bare ind i den nærmeste hæk eller buskads – ﬂere
”bandemedlemmer” har prøvet at få ﬁngrene i et sådant bæst (læs hundelort),
når de har ligget på alle ﬁre og rengjort for ukrudt. Og har man gjort sin pligt og
opsamlet, skal posen ikke bare smides. Der er ﬂere skraldespande i byen, ja og
allerbedst – tag posen med hjem i egen skraldespand.
Lad os alle smøge ærmerne op, så Borris by kan fremstå som den by, vi gerne
vil bo i, vise frem og ”sælge” l lﬂy ere 
Lili Kristensen
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10 år med Genbrug i Borris
I 2009 ﬁk Gerda Jespersen en god ide’!
Hun, Hanne Jensen, Birthe Vind, Inger Sørensen og Esther Knudsen var alle
medlem af Borris
Husholdningsforening, og de var enige om at der godt
må e ske noget mere i Borris.
Dermed var grunden
lagt for Borris Genbrug, der den 21, januar 2010 åbnede i
den dligere boghandel i Borgergade. Det
var år med s gende
besøgstal men også
med træk om fødderne, men de holdt
stand! I 2013 kunne
de så køre disken og hele varelageret l de varmere, mere dssvarende og synlige lokaler i Storegade 15, hvor de stadig holder l.
Her i januar 2020 er antallet steget fra 5 l 10 faste frivillige plus lkald, ﬂagene
er hejst og vi står foran en smukt vedligeholdt bygning, hvor kunder myldrer
ind for at fejre 10 års jubilæet. Der er dækket op, og alle gæster bliver budt på
kaﬀe, hjemmebagt kringle, småkager, chokolade og mulighed for en hyggelig
snak. Der er lmed lækker lagkage fra en gæst, men den var hur gt spist!
Bu kken er som al d pæn og hyggelig med god betjening.
Der handles livligt, for på jubilæumsdagen er ALLE varer l ½ pris.
Jeg har siden hørt at der var et stort besøgstal og en pæn omsætning på dagen.
Borris Genbrug har næsten alt, lige fra møbler i teaktræ l tasker og trommesæt!
Der er ski ende uds llinger, så vi o e kan se nyt på en gåtur i Storegade.
Priserne er absolut rimelige, hvilket er med l at sikre større omsætning og der18

med også hyppig
udski ning, så der
o e er noget nyt at
ﬁnde ved det næste
besøg i bu kken.
Bu kken tager al d
gerne mod nye eller
brugte varer, når
blot de aﬂeveres i
åbnings den torsdag
og fredag e ermiddag, samt lørdag formiddag. Møbler kan
aﬂeveres eller købes
ved henvendelse i bu kken, da de opbevares i andre lokaler nærheden.
Bu kkens overskud er gennem årene blevet doneret l forskellige projekter og
formål i Borris.
Meget værdsa e velkomstgaver l lﬂy ere, buen l Krokodilleparken, musikanlæg l gymnas k, gyngesta ver l Børnehuset, Grøn Bande, beboerne på
plejehjemmet, højskolesangbøger i hallen og Sognebladet, for blot at nævne
nogle få af de mange, der har fået lskud fra Borris Genbrug.
Af hjertet tak l alle de dejlige frivillige, fordi vi stadig har Borris Genbrug som
en hyggelig bu k at
komme i, for jeres
store indsats gennem årene samt det
overskud, I på bedste
vis geninvesterer i
vores lokalsamfund.
STORT TILLYKKE med
de 10 år, med ønsket
om mange ﬂere,
med jer bag roret.
Anni Bernhard
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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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10 år e er
Af Simon Søndergaard Beier
Søn af Bri a og Kent Beier

som treårig.
Mit vestjyske sprog og min vestjyske
lgang l ngene har nok også hjulpet mig i dagligdagen. Men nogle
gange ﬂyver tankerne da lidt af sted:
"Hvordan kunne livet have været, hvis
jeg var opvokset i Indien? - i en fa g
familie". Vi har sidenhen talt om at
skulle ned og besøge mit børnehjem i
Indien.

Hold nu
op hvor
den
ﬂyver af
sted! Det
er slet
ikke l at
forstå, at
det var
10 år
siden, jeg
gik på
Borris
Skole. Først og fremmest vil jeg sige
tusind tak for at få lov l at skrive i
sognebladet.

E er 6. klasse i Borris kom jeg på Kirkeskolen i Skjern, hvor jeg gik i 7.-8.
klasse. Det var en spændende d på
Kirkeskolen med nye bekendtskaber,
samt det at komme ud af de trygge
rammer fra Borris skole.
Dere er kom jeg på e erskolen DHE i
Skjern. DHE har været et af de fedeste år, jeg har ha , man ﬁk hur g
nogle gode venner, som jeg stadig ses
med. DHE er kendt for deres krea ve
fag og gymnas kken.
Før jeg søgte ind på HTX tjekkede jeg,
om det talte ved optagelse l Poli et,
da barndomsdrømmen al d har været at blive poli betjent. Det gjorde
det heldigvis, og jeg er glad for, at jeg,
sam dig med at jeg gik på gymnasiet,
kunne være med l at udvikle på nye
teknologier, der kan være med l at
gøre en forskel. Vi lavede forskellige
projekter, hvor den ene af dem endte
ud med at blive eksamensprojektet,

Vil gerne starte med at skrive kort om
det at være adopteret fra Indien l
den mest fantas ske familie, man
kunne ønske sig! Og ja, den familie
var skam i Borris 
Jeg blev
aﬂeveret
på et børnehjem i
Indien, da
jeg kun var
én dag
gammel,
og blev
e erfølgende
adopteret
22

o e gode måneder. De pressede situa oner, du er i der, giver et fantas sk
sammenhold. Jeg glemmer for eksempel ikke sådan lige Rex-turen, hvor vi
ikke ﬁk mad i 48 mer. Det er godt,
man ikke husker på de dårlige stunder, men de gode. Jeg har igennem
Livgarden fået venner for livet.
Igennem mine gode venner fra Livgar-

som gik ud på at lave et stel l campingvogne, der skulle nivellere sig
selv, og vi var selv i gang med både at
svejse og programmere. Det var meget lærerigt. Jeg blev student i sommeren 2015.
E er alt det skoleræs trængte jeg l
at få lidt fred fra skolebøgerne. E erfølgende tog en af mine bedste veninder og jeg ud at rejse i Asien, hvor vi
besøgte Thailand, Cambodja og Laos. I
Australien rejste vi l Sidney, Darwin,
Alice Springs og l sidst endte vi i Cairns. Vi rejste sammenlagt i en måned.
Vi lærte rig g meget om andres kultur, og hvor godt vi har det i Danmark.
Det var selvfølgelig en dyr fornøjelse,
men bestemt alle pengene værd.
Pengene skulle jo tjenes et eller andet
sted, og det blev selvfølgelig ved den
lokale Maskinsta on i Borris. Siden
jeg var ca. 11 år, har jeg hjulpet l ved
"naboen" Benno Gosvigs. Jeg elsker at
bruge min krop fysisk og at komme ud
og få lu på en god måde. Og det er
dejligt alsidigt arbejde hos Benno, så
der hjælper jeg stadig nogle gange l
på hobbyplan, når jeg har d.

den kom jeg e erfølgende på Vejle
Idrætshøjskole d.3. januar 2017. Højskolen har givet mig fede oplevelser
med i rygsækken, samt startskuddet
l Poli et. Højskolen har nemlig en
poli linje, hvor man kan forberede sig
l Poli ets optagelsesprøve. Tiden ﬂøj
jo af sted på højskolen, hvor vi ca. var
130 elever.

Drømmen gik stadig på poli betjent
e er HTX, så naturligvis meldte jeg
mig også l Livgarden. Et ophold der
"giver også et stort plus", når man
gerne vil ind l poli et. Jeg begyndte
i Den Kongelige Livgarde i december
2015 - først i Høvelte og siden i Vagtkompagniet ved Amalienborg. Det var

Sommeren 2017 søgte jeg ind l poliet. For at komme ind l Poli et skal
man bestå ﬁre test; en fysisk, en
skri lig, en samarbejdsøvelse og en
individuel samtale. I starten af oktober 2017 ﬁk jeg brev om, at jeg havde
fået en plads på Poli skolen i Brøndby
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med start d. 1. november 2017. Selve
følelsen af, at man var kommet ind,
var slet slet ikke l at beskrive!
S lle og roligt kom jeg i gang på Poli skolen i Brøndby. Tanken om at skulle
l ”djævleøen” og studere var ikke en
nem beslutning, når man nu er en
westjyde, men chancen skulle ikke gå
l spilde! Uddannelsen er 3 x 8 måneder, hvor jeg startede på skolen i 8
måneder, e erfulgt af prak k den
ved Poli et i Ringkøbing i 8 måneder,
og l sidst 8 måneder på skolebænken
igen. Skole den var lige l at holde l,
når perioden ikke var længere, men
alle fra klassen i Brøndby har da godt
nok fået noget at grine af, ”så mørk
westjyde, som taler så jysk” 
Drømmen gik i opfyldelse for mig, og i
dag er jeg fastansat ved Midt- og
Vestjyllands Poli s afdeling i Ringkøbing. Så hvem ved? Måske ser I mig
køre i beredskabspatruljen på de vestjyske landeveje. Og selvfølgelig skulle
jyden jo lbage l det vestjyske, så jeg
er simpelthen så glad for at være i
Ringkøbing. Det er tydeligt at mærke
sammenholdet i den mindre enhed,
samt det lokale, og det vægter meget
højt hos mig.
Vi er cirka 25 mand, der kører patrulje
i Ringkøbing-Skjern Kommune med
udgangspunkt fra Ringkøbing. Vi kører
al d to i beredskabet og har mange
mer i bilen. Det gør, at du hur gt
kommer tæt ind på folk. Det giver både sammenhold og styrke, at man
ved, hvor hinanden er i livet. Det sy-

nes jeg er fantas sk. Og med e erskole og gymnasium i Skjern kan I jo nok
høre, at jeg har det bedst i Vestjylland
og med den vestjyske mentalitet. Jeg
tror, at vi med vores rolige måde at
være på undgår optrapning af mange
konﬂikter.
En af de ng ved jobbet, som jeg elsker, er, når jeg er ude på en skole og
vise beredskabsbilen og det øvrige
poli udstyr frem og fortælle om poliarbejdet - både de nega ve og de
posi ve sider. Det er vildt spændende,
og hvem ved, måske sidder der en lille
dreng eller en lille pige i klassen, der
får tændt en drøm om en mulig karrierevej, som jeg gjorde 
Fri den bliver brugt på at holde mig i
form ved at løbe og gå i mo onscentret, samt at gå på jagt.
Og nu beﬁnder jeg mig i en lejlighed i
Skjern, men drømmen er at komme
” lbawe” l Borris.
Så man kan godt sige, at der har været
meget at se l de sidste 10 år, men en
ng er helt sikkert: Borris by og mine
barndomsvenner betyder den dag i
dag rig g meget for mig!
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Fællesspisning
Onsdag d. 1 april kl. 17.30 i Hallen
Menu: Som al d noget lækkert
Tilmelding i Dagli' Brugsen senest fredag d. 27/3
0-2 år gra s ~ 3-12 år 30 kr ~ Fra 13 år 60 kr
Vi ses - Borris Sogneforening
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GRIB CHANCEN, NÅR DEN ER DER….
for at komme l
Kina. Forud blev
der lagt planer
sammen med
Nickolaj, Tilde
(min svigerda er)
Hans (Tildes far)
og Johnni (min
anden søn).
Rejsen startede
den 17. oktober
2019, hvor Nickolaj var rejst i forvejen sammen
med landsholdet.

Kirsten på muren

Familien

Femkampen foregik
på en militærkaserne, og inden turen
havde vi forsøgt at købe bille er, så vi
kunne overvære nogle af konkurrencerne. Det viste sig, at der ingen bille er var at købe. Nickolaj og ﬂere fra
det danske team havde forsøgt at få
arrangeret, så vi kunne komme ind på
kasernen, dog uden held.

Kirsten og Kris an Nørrelykkes søn,
Nickolaj, havde kvaliﬁceret sig l Military World Games, der er militærets
svar på de Olympiske Lege. Nickolaj
skulle deltage i militær femkamp, og
det er så skydning, liggende, forhindringsbaneløb på 500 m med 20
forhindringer, svømning på 50 m med
4 forhindringer i vandet, præcisionsog distancekast med håndgranata rapper samt 8 km terrænløb. For
kvindernes vedkommende har de i
forhindringsbaneløb 16 forhindringer
og løber 4 km terrænløb.

Vi tog chancen og kørte derud, men vi
vidste ikke, om vi overhovedet kom
ind.
Den første konkurrence var skydning
(præcisionsskydning 10 skud på 10
minu er og hur gskydning 10 skud
på 1 min), og da vi nåede frem, blev vi
ved indgangen mødt af ﬂere vagter og
et hegn. Vi fortalte eller forsøgte af
forklare vort ærinde, for vi skulle først
lige ﬁnde en, der kunne lidt engelsk.

Kirsten skriver: ”Jeg greb chancen i
mere end én forstand”
World Games 2019 skulle foregå i
Wuhan i Kina, så her var muligheden
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e er, så det var med spænding, at vi
stod uden for porten næste dag. Igen
skulle de lige ﬁnde en, der kunne lidt
engelsk, men der var intet adgangskort. E er et stykke d kom vi dog ind
og blev fulgt op l det danske telt. Vi
ﬁk aldrig noget adgangskort og heller
ikke de andre fra den danske
”fanklub”, som ud over os bestod af
forældre og søskende l nogle af de
andre atleter, så vi i alt var 10. Hver
dag var vi a ængige af, at der kom
en, der kendte os, men så var det heller ingen problem at komme ind. Vi
kunne også bevæge os mere og mere
rundt, men vidste aldrig, hvor vi
må e stå under konkurrencerne, eller
om vi blev bedt om at ﬂy e os. Det
var tydeligt, at vi var kommet l et
land, der var meget styret, og hvor
menig mand ikke kunne tage mange
beslutninger uden at spørge en over-

Så blev der spurgt e er det ID kort,
som alle atleter, trænere og oﬃcials
havde fået udleveret, hvilket vi jo ikke
havde. E er et stykke d fandt de dog
en person, der havde forbindelse l
nogle af dem, der bestemmer, og han
ville så forsøge at få os ind. Vi sa e os
i venteposi on uden for porten, og
ind imellem kom der danskere hen l
hegnet og talte med os. De havde så
også en konkurrence, de skulle forholde sig l. E er ca. 1½ me blev vi
pludselig kaldt hen l indgangen,
hvore er vi blev fulgt hen l det danske telt, hvor vi ﬁk at vide, at det var
her vi må e være. Vi vidste godt, at vi
ikke kunne overvære selve skydningen, men vi kunne da være sammen
med det danske hold.
Vi ﬁk også at vide, at de vil arbejde
på, at vi ﬁk et adgangskort l dagen

Familie
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Den forbudte by
Den forbudte by

le pårørende blev sat i en lille bus, og
chauﬀøren ﬁk at vide, at han skulle
køre dem hjem l deres hotel. Da vi 4
kun boede 15 min. kørsel fra kasernen, og lmed i poli chefens distrikt,
blev vi kørt hjem af ham selv.

ordnet først. Ud over os danskere var
der kun kinesiske pårørende eller soldater, der heppede på atleterne. Vi
heppede ikke i s lhed, så e erhånden vidste alle godt, hvem vi var. Vi
nåede også at komme på kinesisk TV
og drengene i avisen.

Den dag vi skulle ﬂyve fra Wuhan,
stod poli chefen, to poli betjente og
en fra recep onen uden for Tildes og
mit hotelværelse. Poli chefen ville
vide, hvornår vi skulle ﬂyve, og hvordan vi kom l lu havnen. Det var vores plan, at vi skulle tage metroen.
Det ﬁk vi ikke lov l, for det endte
med, at poli chefen og en poli betjent hentede os i en poli bil og kørte
os l lu havnen. Det var en meget
speciel og sjov oplevelse.

Den lokale poli chef var en af de personer, der virkelig gjorde alt for, at vi
danskere skulle have det godt. En
e ermiddag havde han kørt et forældrepar hjem l deres hotel, selvom
det var ca. 1 mes kørsel. E er medaljeceremonien kom han hen l os
og ville have billeder af os. Han ville
også vide, hvordan vi skulle komme
hjem l vort hotel. Selv om han ikke
kunne engelsk, forstod vi hinanden
ved hjælp af en oversæ er-APP. Nog-

De største udfordringer var hele den
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De ﬂeste steder på vores rundtur var
der også rig g mange kinesiske turister, så det var ind imellem svært at
nyde den smukke natur, når der stod
en stor ﬂok meget snaksalige kinesere. Den største oplevelse var nok at
være på Muren, da vi var det på et
dspunkt, hvor der ikke kom mange
turister. Vi gik både på restaureret
mur og på mur, der var i ruin og lgroet med træer. Det er et imponerende bygningsværk i smuk natur og
kuperet landskab. Mange mennesker
er døde under opførelsen af den.

sproget. Kineserne er ikke specielt
gode l engelsk, hvis de i det hele
taget kan lidt. Det er heller ikke mange steder, at menukortet er på engelsk, og googleoversæ elserne er
heller ikke al d gode. Mange steder
havde de foto af re erne på menukortet, men ikke al d med de bedste
billeder. Kineserne spiser næsten alt,
og vi var ikke lige interesseret i at spise hvad som helst, som tes kler, maver, penis fra gris, kyllingefødder, som
er delikatesser for kineserne. Det tog
al d et stykke d, inden vi kunne ﬁnde ud af, hvad vi ville have at spise.
Men det var sam dig en sjov oplevelse, og serveringspersonalet gjorde alt
for at hjælpe. O e blev det hele fulgt
nøje af alle andre i restauranten, og
der blev også taget mange billeder af
os. I 3 uger var vi meget eksponeret,
for mange kom og spurgte, om de
må e tage billeder af os. Andre tog
også bare billeder, når vi kom gående
rundt i byen, så ind imellem var det
måske lidt mindre sjovt. En kvinde
ville lige røre ved min arm, da vi gik
meget tæt på Tianzi Mountain. Vi
tænker, at det nok er vores lyse hud,
der bjergtager dem.

Resultaterne fra Military World Games vil jeg da ikke snyde læserne for.
Nickolaj blev nr. 41 (ud af 130), og
han var rimelig lfreds, da han havde
en overbelastning i maveregionen,
som gjorde, at han ikke præsterede
helt i top. Hos pigerne var Sara den
forsvarende verdensmester fra 2018.
Hun kunne ikke slå de stærke kinesere, men ﬁk en ﬂot 5. plads. Derudover
ﬁk pigerne en 8. 12. og 14. plads (ud
af 48), hvilket gav dem en ﬂot sølvmedalje for hold.
Kina havde måske ikke været mit mål
for en rejse, hvis ikke jeg lige greb
denne chance. Og i lgi – mine børn,
svigerda er og jeg har ha en fantas sk fælles oplevelse, som o e vil
blive snakket, når vi er sammen.
E erhånden som de s er familie,
bliver det jo nok ikke så o e, at det
kan lykkes at komme samlet af sted
på en længere ferie 

E er World Games havde vi 14 dages
rundrejse i Kina, hvor vi alle 5 oplevede skøn natur/bjerge og var kulturelle. Vi oplevede Tianzi Mountain, også
kaldet Avarta Mountain, Xian hvor vi
så Terraco a krigerne, cykeltur i Beijing, Den Himmelske Fredsplads, Den
Forbudte
By, Den Kinesiske Mur etc.
Dansker koloni

Kirsten Nørrelykke
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10 år e er
Af Simone Stensgaard
da er af Winnie og Steen Stensgaard.
hvor jeg også selv gik l gymnas k. Herudover trænede jeg også på juniorholdet
på Brejninggård. Ved siden af tjente jeg
lidt penge som avisbud i Skjern, særligt
for at spare op l en tur l Paris med Ungdomsskolen, som mine forældre e er
lang ds overvejelse havde givet mig lov
l at deltage i. Det var min første rejse
uden for Danmark, og vi følte os utrolig
voksne ved at skulle rejse l Paris uden
forældre.
Here er gik turen mod Dejbjerglund
E erskole i 9. klasse, årgang 11/12. Det er
en e erskole med særligt stort fokus på
gymnas k og idræt, og e er at have lavet
gymnas k lige siden forældre/barngymnas kholdet, faldt det mig lige l
højrebenet. Gymnas kken fylder utrolig
meget, når jeg kigger lbage på min e erskole d, men herudover var der en høj
faglighed og et stærkt fællesskab, og e er
de e år var jeg meget klar på at starte på
en ungdomsuddannelse.
Valget faldt på Vestjysk Gymnasium i
Tarm, hvor jeg gik på studielinjen med
bioteknologi og matema k. Jeg har al d
været glad for at læse bøger og suge viden l mig, og jeg nød den høje faglighed
på gymnasiet og muligheden for at legne sig en bred viden gennem de mange
forskellige fag, hvor favori erne ved mig
spændte fra bioteknologi l fransk og
old dskundskab. Ud over min faglige nysgerrighed var de tre år på gymnasiet præget af det sociale sammenhold, og at vi
nu var blevet store teenagere, hvilket
indebar mere frihed l blandt andet at
prøve bylivet i Skjern af. Ved siden af
gymnasiet arbejdede jeg i vores Dagli’-

”10 år e er” - siderne her i Sognebladet
har al d været medrivende at læse, og
jeg har al d været interesseret i, at unge
fra en lille by som Borris ender vidt forskellige steder i deres liv, 10 år e er de
ﬂøj fra den trygge rede, som Borris skole
var.
Det gik også først rig gt op for mig, at de
10 år var gået, da jeg blev spurgt, om jeg
havde lyst l at skrive de e. Jeg husker
stadig vemodigheden ved sidste skoledag
på Borris Skole i 2010, mens sommerfuglene over at skulle starte på Kirkeskolen
allerede var begyndt at vise sig. Jeg havde
to gode år på Kirkeskolen i 7. og 8. klasse,
hvor de nye venner og fællesskaber fyldte
meget. Herudover begyndte jeg som
hjælpetræner på gymnas khold ved BGU,
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kunne tage ud at rejse. Jeg
tog alle de vagter, jeg kunne i Dagli’Brugsen, derudover blev jeg ansat som
lkaldevikar i Børnehuset i
Borris, og endelig arbejdede
jeg også en overgang på
Edessa Pizzaria i Skjern. På
trods af, at jeg al d har
været glad for at gå i skole,
var det rart med en pause
fra lek er, aﬂeveringer og
eksaminer, så selvom jeg
havde travlt med tre forskellige jobs i en periode, så
nød jeg, at jeg havde helt
fri, når jeg kom hjem.
Der skulle dog også ske mere end bare
arbejde i mit sabbatår, og i marts 2016
steg jeg på en ﬂyver sammen med 35
andre unge mennesker, som jeg først lige
havde mødt, på vej mod den anden side
af jorden.
Rejsen foregik gennem den danske
HÖJSKOLENDK, der arrangerer højskoleophold i udlandet, hvor man har mulighed for at se en ny del af verden, mens
man bliver undervist i teambuilding, pro-

Brugs i Borris, hvor jeg var glad for at have lidt ekstra penge l de sjove ng. De
tre år på gymnasiet gik stærkt, næsten alt
for stærkt, og inden jeg ﬁk set mig om,
blev jeg student i 2015, hvilket blev fejret
med stor ståhej med familie og venner.
Da festlighederne omkring studenter den, og here er sommerferien, s lnede
af, nåede jeg l et punkt i mit liv, hvor jeg
for første gang ikke vidste, hvad der nu
skulle ske. Jeg vidste, at jeg gerne ville på
universitetet og læse, men jeg vidste
hverken hvad jeg ville læse,
eller i hvilken by de e skulle foregå, så jeg valgte at
tage et sabbatår. Desuden
så jeg de e som en fremragende mulighed for at få
oplevet noget af verden, og
nyde et kort øjeblik ikke at
vide helt nøjag gt, hvad der
skulle ske det næste år i mit
liv.
Den første del af mit sabbatår blev brugt på at arbejde, så meget jeg kunne, og
spare penge sammen l at
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ende, så alt hvad vi spiste, var blevet dyrket på farmen, og jeg var da også selv
med l at slagte et lam en dag. Der var få
solceller, så der var en smule elektricitet,
men om a enen, når det var opbrugt, så
må e man klare sig med stearinlys og
pandelamper.

jektstyring og selvudvikling. Jeg havde
valgt turen, der gik l Hawaii og St. Croix,
der er en del af det dligere Dansk Ves ndien, og det blev tre fuldstændig fantas ske måneder, hvor jeg ﬁk mulighed for at
få udlevet min eventyrlyst, ﬁk lov l at
prøve at stå på egne ben, og så de mest
utrolige ng, sam dig med at jeg på kort
d ﬁk bygget et dybt venskab op med
folk, som jeg først lige havde mødt, og
stadig den dag i dag har et tæt bånd l.
Vi så alt fra utrolige vandfald på vores
vandreture på Hawaii, tradi onerne og
kulturen hos de lokale hawaiianere, som
tog os ind, l en ”oﬀ-the-grid” livss l,
mens vi boede og arbejdede 3 uger på en
farm i regnskoven på St. Croix. Farmen er
den oplevelse, der gjorde stærkest indtryk
på mig, da det var en helt anden måde at
leve på. Vi blev vant l at ryste myggenet
for ﬁrben, inden vi skulle sove, og skræmme tudser og kakerlakker væk fra toiletbræ et. Desuden var farmen selvforsyn-

Rejsen hjalp mig med at hvile mere i mig
selv og gjorde mig klar l at tage springet
og ﬂy e l Aarhus for at starte på en uddannelse.
Jeg ﬂy ede l Aarhus i august 2016 sammen med en veninde, jeg mødte på højskolen. Mit uddannelsesvalg var faldet på
Molekylær Medicin, der er en uddannelse
med både naturvidenskabelige og sundhedsfaglige elementer, der specialiserer
sig i, hvordan menneskekroppen fungerer
fra organ- l molekyle-niveau, og hvordan
man kan helbrede, hvis sygdom rammer.
Allerede fra første semester var jeg bjergtaget af livet som studerende i Aarhus; jeg
fandt undervisningen interessant og var
fuldstændig overvældet over mulighederne, der er i en stor studieby som Aarhus,
særligt når man kommer fra lille Borris.
Ved siden af studiet har jeg fået jobbet
som studenterstudievejleder for studerende og andre interesserede i Molekylær
Medicin uddannelsen. I mit arbejde hjælper jeg studerende, der har spørgsmål om
regler, undervisning og eksamen, men
også studerende, der har det svært, og
har brug for at få lre elagt et unikt studieprogram. Ud over de e holder jeg oplæg for gymnasieelever og sabba ster,
der har interesse inden for feltet.
Jeg blev i 2019 færdig med min bachelor
og fortsa e samme sommer på kandidaten i Molekylær Medicin, hvor jeg fra februar 2020 starter på et projekt, der ger34

studiet også mødt min kæreste Eske, som læser på
samme årgang som jeg, og
vi valgte at ﬂy e sammen i
e eråret 2019. Hvis alt går
e er planen, bliver vi færdige med vores kandidater l
juni 2021, men hvad der
skal ske here er, ved vi
endnu ikke, men forhåbentlig ﬁnder vi ud af det undervejs.
Der er sket utrolig meget i
de sidste 10 år af mit liv, og
jeg har ingen idé om, hvor
ne skulle udvikle sig l et speciale næste år jeg kommer l at beﬁnde mig hverken
ude på Aarhus Universitetshospital i Skej- geograﬁsk eller jobmæssigt om 10 år, men
by. Jeg skal lave et projekt på afdelingen
jeg håber, at de vil være fyldt med gode
’Blodprøver og biokemi’, hvor jeg skal for- oplevelser, venskaber og eventyr, som de
ske i tumor-DNA i blod fra lungekræ pa - sidste 10 år har været.
enter. Jeg glæder mig utrolig meget l at
komme i gang med projektet og
prøve kræ er af med forskning.
Selvom jeg er startet på en uddannelse, er jeg absolut ikke færdig
med at rejse, og det er blevet l
både skiferier, storbyferier l bl.a.
Rom, Prag og Gdansk og i sommeren 2019 også en månedlang rejse
l Sydamerika sammen med tre
studiekammerater. Vi havde to
uger i Peru, to uger i Bolivia og et
par dage i Chile, hvor vi ﬁk oplevet
den sydamerikanske kultur, set Machu Picchu, Ti caca søen og større
byer som Cusco, La Paz og San ago.
Der var en formidabel tur, og en
dejlig lille pause mellem bachelorafslutning og kandidatstart.

Udover et bjerg af viden, et studiejob og gode venner har jeg gennem
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Dalager Marked 2020
I skrivende stund er der kun 4 måneder l, at det 29. Dalager Marked ﬁnder
sted, nemlig den 15. – 17. maj, så husk at sæ e et stort kryds i kalenderen.
Vi har brugt de sidste måneder på at få sat et godt og alsidigt program sammen, og vi synes selv, at det er lykkedes ret godt.
Igen i år vil Herning Tivolipark være på pladsen alle dage, og som de foregående år er programmet sat sammen, så vi henvender os mest l de unge fredag,
de lidt ældre lørdag og de ældste om søndagen.
Vi vil igen i år afvikle traktortræk fredag a en. Når traktortræk er færdig ca. kl.
23.00, vil der være herre- og damestrip, og Diskotek Superstar spiller igen i år
l kæmpe teltbal i det store telt.
Som noget nyt i år, kommer Mr. Hollywood og spiller al mulig blandet musik i
det lille øltelt lørdag e ermiddag. Og lørdag e ermiddag kommer også Ole Gas
Band og giver koncert i det store telt. Bandet er kåret som et af Danmarks bedste Kim Larsen kopibands, så vi håber selvfølgeligt på, at teltet bliver fyldt!
Tradi onen tro har vi igen i år lørdag kl. 18.00 helstegt pa egris l 110 kr. inkl.
en fadøl eller sodavand. Dansebandet Roulet spiller op l kæmpe teltbal, hvor
de optræder med et show med alle de kendte sange fra 80’erne, så der er lagt
op l en rig g festlig lørdag a en!
Fra kl. 20.00 – 21.00 er der fadøl l ½ pris
Vi har igen i år booket Kandis l søndag e ermiddag, da vi er ret sikre på, at de
kan fylde teltet, som de plejer. Søndag kl. 11.00 er der børneunderholdning
med Børnebandi erne, som underholder og spiller på voliscenen.
Hvis du har noget guld fra gemmerne, vil vi opfordre dig l at blive kræmmer
for en weekend og leje en plads på markedet! Tilmelding og mere info kan du
få ved at ringe på 2211 4840.
Det vil igen i år være muligt at hæve penge med MobilePay og dankort i Informa onen.
Der vil køre busser l og fra de omkringliggende byer både fredag og lørdag
a en.
Men ellers kommer markedet l at foregå som de foregående år og forhåbentlig s lle og roligt!
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Der vil igen i år komme nogle unge mennesker rundt og sælge medlemskort l
Dalager Marked, hvor der forhåbentlig er ﬁne gevinster at vinde. Prisen er 50
kr. pr. stk., og der kan også betales med Mobilepay. Vi håber på den samme
gode opbakning ang. præmier og annoncer fra de forskellige ﬁrmaer. I år bliver
der lavet en oversigt over, hvem der har vundet og hvilket ﬁrma, der har sponsoreret præmien. Oversigten vil blive oﬀentliggjort søndag kl. 10 på pladsen.
Vi skal igen i år bruge ca. 300 frivillige l at afvikle markedet, så vi håber, at I
alle vil hjælpe igen i år, for uden Jer er der ikke Dalager Marked! Er der nogen
(f.eks. lﬂy ere o.l.) som gerne vil hjælpe l markedet, men ikke er blevet
spurgt, er I meget velkomne l at ringe på tlf. 2211 4840 (Jørn Vendelbo) eller
sende en mail på info@dalagermarked.dk Vi skal bruge medhjælpere før, under og e er markedet.
HUSK, at Borris er kendt for alt det frivillige arbejde, der gøres, og det er også
godt for fællesskabet i Borris.
Til dem, der er på Facebook, har vi opre et både begivenhed og gruppe, så
meld jer ind der, så vi kan få masser af reklame for vort marked. Husk at dele
og invitere alle jeres venner, så der kan komme masser af folk l VORES BY.
I kan også følge Dalager Marked på www.dalagermarked.dk, som løbende bliver opdateret.
Venlig hilsen Jørn Vendelbo

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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Program Dalager Marked 2020
FRI ENTRÉ PÅ HELE PLADSEN*

Fredag d. 15/5
14.00

Dalager Marked åbner (Gra s parkering, og gælder kun
fredag)

16.00

Herning Tivolipark åbner

17.30

Traktortræk, arrangeret af Vestjyllands Landboungdom
* se nederst i programmet.
Tilmelding l Simon Vig på tlf. 4056 6073

20.00

Diskotek Superstar spiller i det store telt

23.30

Herre- og damestriptease i det store telt

02.00

Dalager Marked lukker for i dag

Lørdag d. 16/5
9.00

Dalager Kræmmer- og Smådyrsmarked åbner

10.00

Herning Tivolipark åbner

11.30 - 15.30

Mr. Hollywood spiller i det lille telt

15.00 - 17.00

Ole Gas Band (Kim Larsen kopiband) spiller i det store telt

13.00

Hestekræ er ad libitum
(Uds lling med rallybiler, dri ingbiler ,4 wdamerikanerbiler m.m.)

18.00

Helstegt pa egris. Fadøl + pa egris 110 kr. pr. person
(ingen lmelding)

20.00 - 21.00

½ pris på fadøl
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20.00 - 02.00

Roulet + Radio 80 FM spiller l kæmpe teltbal

02.00

Dalager Marked lukker for i dag

Søndag d. 17/5
09.00

Gra s rundstykker og kaﬀe l alle, der deltager i familiegudstjeneste

09.30

Familiegudstjeneste i det store telt

09.30

Dalager Kræmmer- og Smådyrsmarked åbner

10.00

Herning Tivolipark åbner

10.00

Oﬀentliggørelse af vindere på medlemskort for Dalager
Marked

10.00

Børnekræmmermarked (GRATIS stadeplads)

11.00

Børnebandi erne spiller på frilu sscenen

13.00 - 15.45

Kandis spiller i det store telt.

16.30

Dalager Marked lukker og slukker for i år. På gensyn i 2021
l 30 års jubilæum

Der tages forbehold for ændringer i programmet!
*Traktortræk er et særskilt arrangement, hvor der betales entré.
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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.

MARTS:
02.
02.
03.
04.
05.
09.
09.
11.
12.
16.
17.
18.
19.
23.
23.
23.
25.
27.
30.
30.

kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 10.15
kl. 14.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 14.00

Besøg af 0. klasse
Sang og musik ved Omsorgsmusikanten.
Salg af tøj og sko.
Musik og sang.
Banko v/vennekredsen.
Besøg af 0. klasse.
Gåtur/cykeltur
Musik og sang.
Præsten kommer l kaﬀe.
Besøg af 0. klasse.
Sang og dans ved Omsorgsmusikanten
Musik og sang.
Gudstjeneste.
Besøg af 0. klasse.
Gåtur/cykeltur.
Sanga en (se omtale andetsteds)
Musik og sang.
Besøg af dagplejen
Besøg af 0. klasse.
Gåtur/cykeltur

APRIL:
01. kl. 10.00
02. kl. 14.30
02. kl. 19.00

Musik og sang.
Påskegudstjeneste i kirken.
Banko v/vennekredsen
40

06.
08.
15.
16.
22.
24.
27.
29.
30.
30.

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 11.30

Sang og dans ved Omsorgsmusikanten.
Musik og sang.
Musik og sang.
Præsten kommer l kaﬀe.
Musik og sang.
Besøg af dagplejen.
Gåtur/cykeltur.
Musik og sang.
Præsten kommer l kaﬀe.
Frivilligfest.

MAJ:
04. kl. 14.15
05. kl. 10.15
06. kl. 10.00
07. kl. 19.00
11. kl. 14.15
13. kl. 10.00
14. kl. 10.15
15. 16. og 17.
18. kl. 14.15
20 kl. 10.00
25. kl. 14.15
27. kl. 10.00
28. kl. 14.30
29. kl. 10.00

Gåtur/cykeltur.
Besøg på Erhvervsskolen
Musik og sang.
Banko v/vennekredsen.
Gåtur/cykeltur.
Musik og sang
Præsten kommer l kaﬀe.
Dalager Marked
Gåtur/cykeltur.
Musik og sang.
Gåtur/cykeltur.
Musik og sang.
Gudstjeneste.
Besøg af dagplejen.

Fødselsdagskalender:
10.3. Jens Lindeberg
20.3. Peder Brøndlund Jakobsen
17.4. Gerda Thorup
17.4. Lilly Meiner

72 år
73 år
90 år
85 år

Vi har sagt farvel l:
Elin Doris Poulsen
Jakob Mortensen
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Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato
1. marts
1. søndag i
fasten
8. marts
2. søndag i
fasten
15. marts
4. søndag i
fasten
22. marts
Midfaste
29. marts
Mariæ bebudelses dag
5. april
Palmesøndag
9. april
Skærtorsdag
10. april
Langfredag
12. april
Påskedag
13. april
Anden
påskedag
19. april
1. søndag
e er påske
26. april
2. søndag
e er påske

Borris kirke

Faster kirke

Evangelietekst

10.30
Børnekirke

9.00
Kirkekaﬀe

Luk 22,24-32

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen
10.30

16.30
Spaghe gudstjeneste

10.30
Børnekirke og
samkørsel
Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
10.30
9.00
Minikonﬁrmandafslutning
10.30
19.00
Børnekirke
10.30
9.00
Samkørsel
9.00
10.30
Samkørsel, børnekirke
Børnekirke &
og kirkekaﬀe
kirkekaﬀe
9.00
Kirkekaﬀe

10.30
Samkørsel

9.00

10.00
Konﬁrma on i Faster
10.00
Konﬁrma on i Borris
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Mark 9,14-29

Joh 8,42-51

Joh 6,24-35

Luk 1,46-55

Joh 12,1-16
Joh 3,1-15

Ma 28,1-8

Joh 20,1-18

Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

Faster kirke

21. maj
Kris Himmelfarts dag

10.30
Konﬁrmandaltergang,
9.00
samkørsel,
børnekirke
Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
Fælles gudstjeneste i Borris
19.00
Mar n Jensen
9.00
Morgenkaﬀe
9.30
19.00
Gudstjeneste på
Dalager marked
Fælles gudstjeneste i Faster
10.30
Børnekirke og samkørsel

24. maj
6. søndag
e er påske

Fælles gudstjeneste i Borris
10.30
Børnekirke

3. maj
3. søndag
e er påske
8. maj
Bededag
10. maj
4. søndag
e er påske
17. maj
5. søndag
e er påske

31. maj
Pinsedag

10.30
Børnekirke, samkørsel og kirkekaﬀe

9.00

Evangelietekst

Joh 14,1-11

Ma 7,7-14

Joh 8,28-36

Joh 17,1-11

Luk 24,46-53

Joh 17,20-26

Joh. 14,15-21

Kollekt er kirkens indsamling
Fra begyndelsen af marts og ind l 2. påskedag går kirkens indsamling l
KFUM/K. Fra konﬁrma on og ind l pinse samles der ind l konﬁrmandernes
indsamlingsprojekt, som er Blå Kors.
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Kirkesiderne

At være slave—og sat fri
Det er over 150 år siden, at vi i Danmark afskaﬀede slaveriet. Slaverne var hovedsageligt i Danske Ves ndien,
hvor de skulle arbejde i plantagerne. Op gennem historien har der været slaveri. Selvom nogle slaver givetvis
har ha det godt, så må det grundlæggende set være
en u lfreds lstand.
At være slave betyder jo, at man lhører en anden. At
en anden ejer en og man skal lyde vedkommendes ord.
Hvor en arbejder er fri l at forlade sit arbejde, så er
slaven bundet der l. En slave har ingen re gheder,
men er nærmest en billig hvis ikke gra s arbejdskra .
Nu om dage priser vi os lykkelige for, at vi ikke har slaveri. Om end vi dog kan
tale om moderne slaveri, hvor mennesker må arbejde under kummerlige forhold med en ringe løn.
Hvis en slave ikke længere skal være slave, så er der grundlæggende set to muligheder for at komme ud af slaveforholdet. Det ene er døden, det andet er at
blive købt fri.
Selvom vi lever uden slaveri og gerne beskrives som et lykkeligt, frit og demokra sk folk, så tror jeg, vi godt kender det at være slave af noget. Vi kan være
slave af den. Vi kan være a ængige af spil, alkohol eller nydelse, som får lov
at blive en bestemmende faktor i vores liv.
I bibelen beskriver Paulus (Rom 6), hvordan vi kan være slaver for synden. Trælle for alt det som hører denne verden l og leder os væk fra Gud. Forstået på
den måde, at det bliver den bestemmende faktor i vores liv og det som vi tjener.
Evangeliet er, at Jesus har købt os fri. Paulus taler om at løskøbe, sådan som
man kan købe en slave fri (Gal 4,5). Når en slave købes fri, skal en pris betales.
Jesus betalte ved sin død og opstandelse prisen for os. Han gav sit liv for at vi
kan blive frie. Ja vi har fået lov at få barnekår hos Gud. I stedet for at tjene en
strid herre, har vi nu fået en kærlig far. Ham er vi sat fri l at tjene. Ikke som en
sur pligt, men ud af kærlighed.
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Kirkesiderne

Bibelen live
Mandag d. 30. 03. i Borris kirke.
Temaet er PÅSKE, hvor sange, salmer og musik blandes med bibelens beretninger om påske.
Det er Jesper, vores organist, med ﬂere, der
vil tage sig af musikken og sangen.
Vi er mest vant l at biblens tekster er noget
vi hører læst op af andre, eller noget vi læser
selv. Fra begyndelsen da bibelen blev l, blev ordene dog genfortalt eller reciteret mange gange for at blive bevaret.
Klaus Højgaard Laursen vækker bibelen l live ved at recitere teksterne. Han
reciterer ordret fra bibelselskabets bibel udgave 1992. Han kan teksterne udenad og han bruger blot sin stemme, mimik og krop l at genfortælle teksterne.
Han har stor en stor passion for at formidle Bibelen gennem recita on og lever
af at optræde med ”Bibelen live”. Det vi skal høre denne a en, er recita on af
tekster der handler om optakten l påske og selv påske beretningen.
Vel mødt mandag d. 30 marts kl. 19.00, i Borris kirke

Forårskoncert
Markering af 75 året for Danmarks
befrielse i Borris Kirke, den 4. maj
kl. 19.00.
Program:
Borris Koret synger fædrelandssange og forårssange.
Indlæg ved Simon Møller Olesen
Fællessange.
Kaﬀe med småkager.
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Kirkesiderne

Bibelen kommer i en ny le orståelig oversæ else
I foråret kommer der en ny oversæ else af vores bibel. Ikke fordi der er noget
galt med den gamle. Den nye oversæ else er heller ikke som den gamle, bare i
en version 2.0. Den nye oversæ else er en anden type oversæ else.
Vi kender det fra vores tyske eller engelske s le i skolen.
Der er ikke én korrekt oversæ else fra et sprog l et andet.
Dels skal der tages højde for konteksten, der oversæ es fra
og ind i. Dels skal der tages højde for den sproglige præcisering. Med konteksten sigtes på, hvem der skal kunne forstå det oversa e. Hvilke sproglige forudsætninger har de?
Med den sproglige præcisering sigtes på, hvordan ordet
oversæ es bedst muligt. På dansk har vi kun et ord for blå
– om end vi kan nuancere det på ﬂere måder. Andre sprog
har ﬂere ord for det vi kalder blå. Hvilket ord skal vi da vælge?
At oversæ e er sjældent nemt. Vores nuværende, autoriserede oversæ else,
er i høj grad en tekstnær oversæ else. Til der næsten ordret. Den nye oversæ else er anderledes. Den er oversat med sigte på at være meningsbærende
og er derfor mere mundret.
Lad mig give et eksempel. Det rumænske la mul ani kan oversæ es på mindst
tre forskellige måder. En ordret oversæ else er l mange år. La mul ani bruges l nytår i s l med vores Godt Nytår men også l fødselsdag som Tillykke
med fødselsdagen. Hvad er den rig ge oversæ else? Her er konteksten bestemmende. Er det den 31/12 er det sandsynligvis Godt nytår.

Musikskolens Forårskoncert
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 i Borris kirke
Alle er velkommen
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Kirkesiderne

En oversæ else vil al d bære en fortolkning eller bestemt forståelse med sig. En neutral oversæ else ﬁndes
ikke. Når vi får en mere mundret oversæ else er det
med ønsket om, at det vil le e bibellæsningen og give
mere lyst l at læse bibelen. Nogle vil nok savne gammelkendte formuleringer og udtryk. Men med en ny
oversæ else vil vi forhåbentlig også opdage nye sider
og forståelser af bibelen.
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Kirkesiderne

Konﬁrma on
Søndag den 26. april kl. 10 er der konﬁrma on i Borris kirke, hvor følgende skal
konﬁrmeres
NAVN

ADRESSE

Markus Hounsvad

Moselundvej 6
Arnborgvej 25
Feldsingvej 7
Bakken 6
Feldsingvej 9
Bakken 7
Skolevænget 39 A
Buskvænget 5

Ida Sommer Østergård
Mille Langager Moesgaard

Ingeborg Rosager
Andreas Vestergaard Rasmussen
Elias Kainsbak Kristensen
Lauge Rydahl Sørensen

Markus Holk Thomsen

Menighedsrådsvalg 2020.
Obs: Nye regler for a oldelse af valg l menighedsråd.
Der holdes orienteringsmøde i forbindelse med det årlige menighedsmøde rsdag den 12. maj. Sted: Borris Hallen kl. 19.00. Her vil der blive orienteret om
de ændrede regler for afvikling af menighedsrådsvalg.
Ligeledes vil rådet redegøre for rådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommendes års virksomhed.
Tirsdag den 15. september. Sted: Borris Hallen kl. 19.00. A oldes der valgforsamling hvor medlemmer l menighedsrådet vælges. I de følgende ﬁre uger er
der mulighed for at indlevere kandidatliste med s llere. Sker de e vil det udløse et afstemningsvalg, der vil ﬁnde sted rsdag den 17. november.
Med de nye regler vil der ved en begrundet ansøgning l Biskoppen være mulighed for rådets normale funk onsperiode på 4 år ændres l 2 år.
Formand for valgbestyrelsen Mogens Rasmussen, Flodgårdsvej 13, Borris 6900
Skjern.
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Kirkesiderne

Sommerens udﬂugter
Selvom der endnu er noget d l sommerens varme og lys, kan vi allerede nu
godt sæ e kryds i kalenderen. For sommeren byder på hele to udﬂugter med
bus.
Den første er i den dlige sommer. Vi mødes l gudstjeneste søndag den 7. juni kl. 10.30 i Borris kirke. Med frokost
og bus tager vi bage er østpå l Brejning ved Gårslev, hvor
vi skal besøge Galleri Bibelland. Her har Gert Grube uds llet 42 forskellige skulpturer, der udtrykker bibelske fortællinger og tema serer forskellige sider af kristendommen.
Galleri Bibelland ønsker at give børn, unge og ældre mulighed for at træde et skridt nærmere Gud i mødet med kunsten.
E er rundvisning og en kop kaﬀe kører vi hjemad igen.
Onsdag den 19. august har vi den årlige heldagsudﬂugt. Turen går syd på. Vi kører med bus ned
l Filsø, hvor vi gør stop ved Ellipsebroen. Her
skal formiddagens kaﬀe indtages inden turen
går videre l Tirpitz. Den gamle bunker gemmer på historien om Atlantvolden—Hitlers enorme bunkerprojekt.
Her bliver vi udstyret med en lydbaseret guide og går rundt, mens vi
hører historierne.
E er en lækker middag går turen
videre l Aal kirke, hvor vi skal se
kalkmalerierne og have en andagtsstund inden turen går hjem igen.
Nærmere program og priser for udﬂugterne kommer i næste sogneblad. Men
sæt allerede kryds nu.
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Dagplejerne vil gerne sige tusind tak.
Endnu engang, og fak sk 3. gang, har vi i dagplejen modtaget et fantas sk ﬂot sponsorat på

5.000 kr. fra Borris Traktortræk
Et sponsorat, som vi skal bruge på en udﬂugt.
De sidste par år har vi været i Jyllands Park Zoo, da vi alle synes, det er et
dejligt sted at komme, og fordi det al d er spændende og lærerigt. Der
er mulighed for både at kigge og få en god snak om dyrene, men også at
lege og røre ved forskellige dyr.
Vi vil rig g gerne sige TUSIND TAK for, at I endnu engang har gjort det
muligt at give vore dagplejebørn og os en fantas sk udﬂugt.
Så må vi se hvor turen skal gå hen i år, men mon ikke vi vender lbage l
Jyllands Park Zoo 
Hilsen Dagplejerne i Borris.
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Program 2020
02. april

Kreativdag - hvor der skal males på
t-shirt og laves fuglekasser.

30. april

Gåtur til foderstoffen i Borris - hvor vi
bliver vist rundt.

Uge 20 (11-12-13 maj)

Besøg - her kan du efter eget valg få
et lille besøg af et par af lederne og
vise/snakke om din interesse.

08. juni

Cykeltur til gårdbesøg hos Hanne og
Ron.

28. august

Kano / kanaltur - en årlig tradition, der
indeholder vand, sejlads, sjov, hygge
og forhåbentligt godt vejr.

september

Madskoledag – vi laver lækker mad
sammen i skolekøkkenet.

08. oktober

Generalforsamling og afslutning i Bork
legeland.

Nærmere information kommer om hvert enkelt arrangement.

52

Borris 4H
tilmelding 2020
Så er det ved at være 4H tid igen.
Derfor byder vi på saftevand og kage mandag d. 9 marts
i det store frikvarter i seniorhuset.
Her kan du få mere information omkring 4H og evt. melde dig til.

Vi har oprettet en facebookside, som jeres forældre meget gerne må gå ind og blive medlem af. Der vil løbende
blive lagt alt info op. Søg på Borris 4H.
Vi vil også rigtig gerne have en bekræftelse på, at du må
gå til 4H. Enten på Facebook-siden eller på sms
20449067 (Mette) eller mail: slikdal@gmail.com
VI SES
Hilsen 4H lederne

Hanne Van Vliet, Kaja Madsen, Margit Nyrup, Kaj Bøndergård og Mette Kjær

Kontakt os gerne ved spørgsmål: Tlf: 20449067 (Mette)
eller 26136813 (Hanne)
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NÆRVÆR, FÆLLESSKAB OG GODT BARNELIV I BORRIS TILBYDES
Mon ikke der er en, der gerne vil tage imod et sådant lbud, tænkte bestyrelsen i vores lokale børnehave i samarbejde med lederen af Borris Helhed, Ole
Kronborg.
Og der var mere end én, men kun én blev vinder, så fra 1. marts 2020 kan børn
og forældre hilse velkommen l René Nordento Madsen, 44 år, fra Skjern.
Det er så ikke første gang, han kommer på Agervej 4. I sin d var der legestue i
de gamle bygninger, og René var der i 1979 1 eller to formiddage om ugen. Flere år e er kom han så i klasse med nogle af de samme børn på Kirkeskolen, og
minsandten om han ikke stadig kunne navnene på ﬂere af dem.
Han har næsten fra barnsben ha et ønsket om at blive pædagog. I erhvervsprak k prøvede han fysioterapeut og i en bank, men han kunne ikke slippe pædagogfrem den. Hans mor var dagplejemor, så han var daglig i kontakt med
børnene.
E er 9. på Kirkeskolen og 10. på Amagerskolen drog han l Tarm og tog en studentereksamen. I sin fri d var han ivrig badmintonspiller, ligesom han også
trænede ﬂere hold, og samværet med børn og unge mennesker nød han virkelig. Han kunne være med l at forme dem og indgyde dem forståelse for at være sammen med og respektere andre, som de var.
Næste stop blev Holstebro Pædagogseminarium, og i 2002 var han færdig og
ﬁk sam dig også job i børnehaven i Stauning. E er et år drog han videre l
Skjern Fri dshjem, hvor han var i 2½ år. Senere blev det Skjern Å skolen, hvor
han især var omkring de mul handicappede børn. I 2010 blev han leder i Stadil
-Vedersø Børnehus, hvor han sam dig tog lederuddannelsen. Senere blev han
leder af SFO i Vinding, hvor han var med l at implementere skolereformen - et
meget spændende projekt. I april 2019 startede han så på Herningsholm, hvor
han skulle være i en indskolingsafdeling, hvor der primært var 2-sprogede
børn, som var på én adresse, men sam dig også være afdelingsleder for SFO på
hovedadressen. Han følte sig delt i 2 lejre og syntes heller ikke, at han kunne
være nok for nogen, så da opslaget kom fra Borris, var han så klar l at søge.
Han er helt sikker på, at nærvær og llid er målsætninger, der vil være grundstenen i jobbet. Den gennemgående røde tråd, der er i Borris Helhed fra dagpleje l skole, vil han have megen fokus på, så alle børn oplever tryghed i deres
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hverdag.
I fri den har han heller ikke ligget på den lade side: Badmintontræner, samarit,
uddannelse af samari er, førstehjælpsinstruktør ved Røde Kors, instruktør på
kommunes svømmelæreruddannelse er bare nogle af de meri er, han har sat
sit a ryk i. Han har også været en del af Sjov Lørdag, hjælpeinstruktør på sønnens gymnas khold, og sidste år var han med i en forældregruppe på 4-5, der
stod for prak kken omkring indsamling af penge, sponsorarbejde m.m. i forbindelse med DGI Juniorholdets udlandsrejse l Tjekkiet. De samme personer var
også med på turen og fungerede som prak ske ”grise” og lagde gerne skulder
l, hvis nogen led af hjemve.
Privat er han gi med Anne-Me e, som han i øvrigt mødte på seminariet. Hun
er leder af en børnehave i Holstebro, så det sker, at de udveksler erfaringer hen
over a ensmaden. Sammen har de Emma på 15 år og Jacob på 13 år. De går
begge på Skjern Kristne Friskole og er meget ivrige gymnaster.
Velkommen l Borris 
Lili Kristensen
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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ
bankede på og blev budt indenfor af
de nye ejere på Egernvej 22, Me e
Skyum, 29 år, og Jens Skov Christensen, 31 år. Vi sa e os ved køkkenbordet i det nyrenoverede køkken, og jeg
kunne fortælle, at jeg også havde siddet der hos den dligere ejer. Me e
og Jens kunne så lføje, at køkkenstolene fak sk var de samme, blot nymalede af Me es bedstemor på 83 år.

På Egernvej ski ede hele 3 huse ejere
i 2019 – kvarteret er i gang med en
foryngelseskur. Der er lys i husene nu,
der er ak vitet, der bliver banket og
malet, der kommer besøg, l sommer
hører vi a er barnela er – pensionistkvarteret bliver udfordret på den
gode måde.
En mørk a en krydsede jeg gaden og
ringede på, ja og bankede også på, og
så var der bid. Me e lukker op med
et smil: ”Dørklokken er et af de projekter, vi endnu ikke har nået”. Mit
ærinde blev fortalt, og Me e var frisk,
så vi a alte en a en senere, hvor jeg

De 2 unge menneskers vej l huset er
ønsketænkning for Borris, nemlig unge mennesker, der forlader sognet for
at tage en uddannelse for dere er at
vende lbage, og det er så ekstra
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blev færdig i januar 2018. I prak kforløbet havde hun været på en døgnins tu on for klienter i aldersgruppen
18-65 år. Hun ﬁk senere vikar mer for
l sidst at få en fastansæ else, hvor
hun i dag primært beskæ iger sig
med unge, psykisk sårbare beboere. I
jobbet har hun også fået tjansen som
fordeler af vagterne, og det kan være
noget af et puslespil.

godt, når de vender lbage sammen
med en kæreste.
Me e og Jens har i deres opvækst
ha mange fællesnævnere.
Me e er født og opvokset på en
kvæggård tæt på Gørding og er den
ældste ud af en søskendeﬂok på 3.
Hun har været på e erskole på henholdsvis Skibelund og Bramming, og
så rejste hun l Canada, hvor hun boede hos en familie, der var venner
med hendes onkel. Under opholdet
gik hun i skole i 2 måneder ud af de 3
måneder, hun var der.

Jens er født og opvokset i en vognmandsfamilie i Borris og er nr. 3 i en
søskendeﬂok på 4. Han tog så 2 år på
samme e erskole, nemlig Dejbjerglund, og da han skulle videre med en
uddannelse, faldt valget ikke svært.
Lastbiler var kommet ind med modermælken, så en læreplads som lastbilmekaniker ved Scania i Herning var et
ønske, der gik i opfyldelse.

Næste step blev Esbjerg gymnasium,
og hun arbejdede sam dig på plejehjem for at tjene penge l et ophold
på Gymnas khøjskolen i Ollerup. Og
så skulle udby et af højskoleopholdet
e erprøves, og det ﬁk hun virkelig
mulighed for. Først var hun e erskolelærer på Vojens Gymnas k- og
Idrætse erskole, og så blev det l 2 år
på e erskolen Lægården i Holstebro.
Det var sam dig en fantas sk mulighed for at komme med på rep.holdet.
Gymnas kken fyldte meget i de år,
men fra barnsben har hun været en
del af foreningen i Gørding, så hun
havde det som en ﬁsk i vandet.

Næste step blev a jening af værnepligten i Søværnet, der blandt andet
førte ham l Færøerne, og da han
afmønstrede, var han lige hjemme i 4
dage, for dere er at tage l Canada.
Her havde han fået arbejde på en
gård på 3000 ha, hvor han så var i 8
måneder. Tilbage igen i Danmark var
han lige hjemme i Borris 2 dage, hvore er han tog l Oslo for at sælge juletræer i hele december. Han kørte i
lastbil rundt og forsynede boder i Oslo
by med juletræer, og ved sidste aﬂæsning blev han og solgte derfra – sam-

Næste stop blev Århus, for en uddannelse må e hun da have – det blev
socialpædagoguddannelsen, og hun
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Borris i lejlighed. 3 måneder e er blev
lejligheden dog ski et ud med huset
på Egernvej, og så ﬂy ede Me e også
ind. Me es bedstemor stod klar med
tapet og klister, og herudover ﬁk de
hjælp af andre familiemedlemmer og
venner. Sommeren 2019 blev brugt på
renovering, dog lige a rudt af 3 uger i
Canada, deres fælles udlængselsland.

me mønster hver dag. Hjem l julea en kom han, for han bankede på kl.
15 den 24. 
Med masser af oplevelser i bagagen
var han nu klar l at tage en ny uddannelse, og det blev så l 3½ år på
Århus Maskinmesterskole – med eksamensbeviset ﬁk han arbejde på
først en rejetrawler og dernæst på et
containerskib ud fra Grønland.

En ny hverdag - Me e pendler l Århus, primært med døgnvagter på
døgnins tu onen. Jens står nu for
administra onsdelen i ﬁrmaet Hans
Skov Christensen A/S og supplerer
med ture på landevejen. Mar n, den
anden bror, der er med i ﬁrmaet, er
udelukkende på landevejen. De har 14
biler - 11 chauﬀører og så dem selv,
Mar n, far Hans og Jens. Der køres
blandt andet med kreaturer på Sjælland og Bornholm samt containere.

Danmark, ja verden på kryds og tværs
– hvor møder de så hinanden. Jo, såmænd l Northside-fes val i Århus,
hvor Jens var sammen med e erskolevenner og Me e med højskolevenner, og i de 2 ﬂokke var der nogen,
der kendte nogen fra den anden ﬂok.
Alle hyggede sig i hinandens selskab,
og Me e og Jens hyggede sig så meget, at de blev kærester. 8 uger havde
de l at lære hinanden godt at kende,
for så skulle Jens på havet igen, dog
kun 6 uger, for så var han hjemme
igen i 6 uger.

Me e har taget gymnas kken op igen
og er leder på et hold i Borris. En rig g
god måde at lære ﬂere at kende. Jens
er med på et gymnas khold i Herborg,
når den llader det. Fra Jens’ årgang
er der fak sk mange, der er bosat i
Borris og omegn, og de er en god
sammentømret ﬂok. Me e kender
dem alle, og e erhånden som der
kommer kærester l, er pigerne nu
også en god ﬂok. Ellers har de stadig
mange rela oner, de holder vedlige.

De ﬂy ede sammen i Jens’ lejlighed i
Århus og ﬁk en hverdag med jobs og
venner. Jens ﬁk e erfølgende job i
Vejen, men tanken om at ﬂy e vestpå
begyndte at fylde mere og mere, og
sam dig begyndte far Hans at snakke
genera onsski e. Så næsten sam dig
med at Me e ﬁk fastansæ else på
døgnins tu onen, ﬂy ede Jens l
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som man hilser på og får en snak
med. Og Borris har det, som de i deres livsfase nu e erspørger, Borris
Helhed med velfungerende dagpleje,
børnehave og skole, et godt foreningsliv og en dagligvarebu k i nærheden.

På deres nye adresse er det haven,
der skal have en omgang i 2020. Erfaringen ud fra de kloge ord ”Vi med
hus og have har al d nok at lave” er
de blevet rigere.
At ﬂy e fra Århus, Jyllands kulturmekka, og l Borris er et stort spring,
men begge har savnet det at være en
del af et lokalsamfund, det at møde
nogen på gaden eller i Dagli’Brugsen,

Lili Kristensen
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Informa on om Borris Sta on.
Bestyrelsen i Borris Almenny ge Ejendomsforening har valgt at stoppe projektet med renoveringen af Borris Sta on og Pakhuset.
Derfor har de valgt at lbagebetale de indbetalte bidrag fra sognets beboere,
dog således at der lbageholdes 10% af beløbet l dækning af a oldte udgi er i 2019. Er der nogen, som ikke ønsker at få beløbet lbage, vil de blive
overført l Sogneforeningen for Borris Sogn.
Herunder er en skrivelse, som vil blive udsendt l alle, der har betalt bidrag.
Alle skal lbagemelde følgende oplysning: Ønsker man beløbet udbetalt l konto nr. eller mobile Pay nr. – skulle man ikke ønske at få beløbet lbagebetalt,
oplyses de e.
Beskeden skal snarest sendes l mail: nimbusborris@gmail.com eller SMS l
2019 7953.
Bestyrelsen er glad for, at Benno vil fortsæ e med at vedligeholde og bevare
bygningen.
Med venlig hilsen
Erling Søndergaard

Orientering l alle bidragsydere ved sogneindsamlingen.
En stor tak for det bidrag I/du har givet l renovering og bevaring af Borris Staons bygning.
Bestyrelsen for Borris Almenny ge Ejendomsforening, har valgt at stoppe projektet med renoveringen af Borris Sta on og Pakhuset.
Årsag l at vi har valgt ikke at skrive under på en købsa ale fra Benno Gosvig
er sikring af den frem dige dri .
Beløbet vi har fået indsamlet, i alt kr. 247.300,- anser vi l at være for lidt l at
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vi kunne gå videre, idet der skal bruges omkring 1,2 mio.kr. l renovering og
ombygning. For at vi kunne sikre en frem dig dri , skulle vi have lavet lo setagen om l lejligheder, og det synes vi heller ikke, vi kunne gøre for indsamlede
midler, set i forhold l andre private udlejere i sognet.
Idet ejendommen ikke er blevet købt, har det heller ikke været muligt at søge
diverse fonde om stø e og lsagn.
Vi har siden overtagelsen på tvangsauk onen 1. februar 2019 betalt alle udgi er på ejendommen, og vi har siden 1. september ha nogle værelser på en
del af lo setagen udlejet. A alen med Benno Gosvig er, at han fra 1. januar
2020 overtager ejendommens dri . Han vil gennemføre renovering og anvendelse i henhold l de ønsker, vi også havde med bygningen.
Vi vil derfor begynde at lbagebetale de indbetalte penge. Vi vil dog fratrække 10% af beløbet, hvilket vil svare l kr. 24.730,00 l dækning af vores ne o
udgi er i 2019.
Vi vil gerne om alle vil fremsende oplysninger l os, om vi skal overføre beløbet l konto eller vi kan mobile Pay l mobil nr. Oplysningen kan sendes l
mail nimbusborris@gmail.com, eller SMS l 20197953.
Hvis man ikke ønsker beløbet lbage, oplyses det, og beløbet vil blive overført
l Sogneforeningens dri .
Endnu engang tak for jeres stø e, og vi ser nu frem l, at Benno gennemfører
sine planer, Erling Søndergaard har lovet ham at fortsæ e med hjælp og rådgivning.
Borris, den 18. januar 2020
Borris Almenny ge Ejendomsforening
Bestyrelsen
Rasmus Nissen - Kirsten J. Nørrelykke - Kjeld To gaard
Formand
Kasserer
Sekretær
Erling Søndergaard
Rådgiver
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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.
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
1. april
15. april
22. april

Birgit Hostrup
Gurli Rasmussen
?
Højskoledag
Rigmor Søndergaard
Afslutning i hyggeklub
Generalforsamling i seniorklub
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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 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
Formand:
Jonas Houmann
Mail: jhoumann55@gmail.com
Telefon: 20 37 77 34

Borris Skoles bestyrelsesrep.:
Marianne Chris ansen
Medlem:
Niels P. Gosvig

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

Suppleant::
Ron van Vliet

Kasserer:
Birtha Hindsig
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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl. 19)
Marts
04. kl. 18

Generalforsamling med fællesspisning
Husk lmelding l Kaj 4059 2262 - senest den 25/2
Kl.19 Generalforsamling

25

Fællesmøde i Astrup v/Charlo e og Steen Møller Lauersen
Tema: Stor/større børn – hvad gør vi som ægtepar og i vort familieliv?

27.

Familiea en med fællesspisning v/Karen Markussen
Tema: Messy Church
Tilmelding l Birgi e 4036 9736– senest den 22/3
Mødeansvarlig kreds 1

April
07.

Optakt l påske med børn v/ Sara og Simon Møller Olesen
Mødeansvarlig kreds 2

18. 9-11

Rengøringsdag. Vi starter med rundstykker

Tilmelding l Gi e 4044 6639 - senest den 11/4
22. 19-20

Sanga en ved Majbri og Co

Mødeansvarlig kreds 1
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Maj
06.

Konﬁrmandfest
Mødeansvarlig Alle

13.

Fællesmøde i Astrup v/Charlo e og Steen Møller Lauersen
Tema: Stor/større børn – hvad gør vi som ægtepar og i vort familieliv?

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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Fælles generalforsamling i Borris for
Borris Gymnastik- og Ungdomsforening
Borris Idrætsforening
Borris Sports- & Kulturcenter
Borris Rådet
Borris Vandværk
Borris Sogneforening
torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00
i Borris Sports- & Kulturcenter.
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Nyt fra byrådet
Byrådsarbejdet er kommet godt i gang her i 2020. Vi har mange opgaver at tage fat på,
så vi keder os ikke.
Na onalpark-udvalget skal l at evaluere den første omgang lodsejerbesøg, som er
200 lodsejere, der ligger i “kerneområdet” af bru oarealet. Jeg er stadig noget spændt
på, hvordan vi får sparket Na onalparken i gang med et så stort areal, som der er lagt
op l og uden penge. Jeg vil stadig foretrække, at vi starter med et mindre projekt og
så udvider arealet i takt med, at der kan blive søgt midler l jordfordeling og kompensering l at ekstensivere landbrugsarealer på frivillig basis.
Arbejdet i det nye §17 stk 4 udvalg, der skal kikke på skolestrukturen, er også startet
op og skal aﬂevere et forslag l den frem dige skolestruktur, som byrådet kan godkende i oktober 2020 - et vig gt arbejde som alle byrødder vist har en mening om... Alt er i
spil, så det er ikke bare små skoler, der kikkes på. Ex kikkes der også på, om vi skal have
så mange skoler med overbygning, om der skal være to skoler i en by, kan de evt. deles
om én skoleleder. Det er nok noget af det værste som byrådsmedlem, at skulle ændre
på skolestrukturen, for vi ved - især os der kommer fra mindre byer - hvor vig g skolen
er for et lille samfund.
Arbejdet i teknik- og miljøudvalget er i 2020 præget af nogle store anlægsprojekter og
planlægning af områder for solceller.
Søndervig Feriepark rykker has gt nærmere, og kommunen vil være færdig med den
nye omfartsvej, når badelandet åbner - så vi har travlt med at få alle gode ideer og
prak ske udfordringer l at blive l den bedste løsning, så den ekstra traﬁk kan blive
afviklet bedst muligt.
Hele myndighedsbehandlingen af badelandet er også i fuld gang, og det er en stor opgave at få alle ønsker indpasset i lokalplanen - så det bliver en stor dag, når skovlen for
alvor kommer i jorden, og det bliver spændende at følge byggeriet af Nordeuropas
største badeland. Vi forventer, at byggeriet starter i april/maj 2020.
I Nr. Vium har Arla lige taget første spades k l deres nye innova onscenter. Arla har
ønsket at få ﬂy et Sønderupvej, så innova onscenteret og frem dige udvidelser kan
ligge inden for Sønderupvej. Det er et større projekt l mange millioner, da vejen skal
have ﬂere indkørsler l mejeriet, og en del jord skal købes både af kommunen og Arla.
Det er dejligt, at Arla ønsker at udvide så meget her i kommunen, og det gør vi meget
for, at de skal blive ved med.
Men det er ikke kun de store virksomheder, der har gang i hjulene - det har alle størrelser virksomheder og private, for vi får masser af ansøgninger på alle mulige former for
byggeri, så kommuneplanafdelingen har meget travlt, og det giver lidt mere sagsbe71

handlings d. Det følger vi poli sk nøje og har afsat ekstra ressourcer l at imødekomme det ekstra arbejde.
Den milde vinter har sparet kommunen mange penge – ca. 3-4 mill. Kommunens vejog parkfolk er også en del af vinterberedskabet - altså de som klipper græs om sommeren, fejer sne om vinteren. Vi har valgt at bruge nogle af de sparede penge på at få
ordnet nogle af de hængepar er, vi har ha , især er der brugt mange ressourcer på at
få vandet l at løbe derhen, hvor det ikke generer så meget. Men det er en stor opgave
i en så stor og ﬂad kommune som vores, hvor der ﬂere steder er sat nedbørsrekord i
e eråret.
Det var lige de ng, som jeg har valgt at fortælle lidt om - hvis du har andre ng, som
du har spørgsmål l, er jeg al d klar l at svare.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand teknik- og miljøudvalget
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En jagthistorie
Irsk gedebuk hvis horn nok er flottere end de danskes.
da pludselig et stød han får
så han omkuld i græsset går,
og bliver var i samme stund
en vædder på tre hundrede pund,
som nikker: ”Kom kun an min ven”,
og går tilbavs og hen igen.
Den jæger monne til flugt sig vende
og får et stød i den anden ende.
Hvor er det egentlig fejt og lumpen,
med sligt et overfald i rumpen.
Den jæger sig vender og brat som lynet
den vædder ham ramler en i synet,
så hen han segner, men i det fjerne
han skimter et solsystem og en stjerne.
Ak skulle jeg møde mit Waterloo her,
for sådan en usselig ”ronnevær”?
”Vil jeg dø som en mand og slås for mitliv
til hjælp kammerater, og hils min viv.”
”Jeg faldt som en mand på ærens mark.”
Han langer mod vædderen ud et spark,
men intet det nytter og manden forstår,
at snart mod ”andre distrikter” det går.
Da vågner den slumrende helteånd,
”Jeg ej vil dø med gevær i hånd!”
Et glimt og et knald og bataljen er slut,
”Mads” endte sit liv for jægerens krudt.
Nu enden på visen skal ikke forhales:
den vædder, var ramt, men måtte betales.
Så læstelig banket den jæger nu tør,
sig kalde: eksamineret bankdirektør!

I skoven går den vilde jagt,
en såt er alt tilbagelagt,
man til den næste sig bereder,
og skyttekæden snildt sig spreder,
at finde vildtets skjulte stier,
der bandes fælt for hver forbier.
Det hele går i fryd og gammen,
og ”jagtmusik” er hundeglammen.
Én jæger dog det går ilde,
fordi han ”skyde” genvej ville:
”Jeg hurtig være kan der henne,
hvis jeg går gennem denne fenne”.
Så tænker han og fluks begiver
han sig på vej med jægeriver.
Han fremad kun mod målet skuer
og aner ej en fare truer,

Afskrevet efter Borris Juleavis 1936.
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Ove Enevoldsen
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Borris Krocketklub
Generalforsamling a oldes d.3-3-2020 kl.19.30
i seniorklubbens lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægter.
I år har der været 31 medlemmer, men der er plads
l mange ﬂere.
Der er en gra s prøve d på 3 mdr.
Sidste år havde vi et ﬁnt stævne i meget regnvejr
med 68 deltagere.
I år skal der være stævne d.2-7-2020
Den nye sæson starter d.21-4 kl.18.00 ved klubhuset
hvor alle er velkommen
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BORRIS SENIORKLUB
AKTIVITETER 2019 - 2020
Ak viteter

Tirsdag

Gymnas k

X

Onsdag

Bemærkninger

09.10-11.00

Hyggeklub
Kortklub

Møde der

X
X

Seniorklub

x

14.30-16.30
14.30-17.00

E er a ale

14.30-17.00

Se program

Program for Borris Seniorklub 2019 - 2020
25. Marts :

Sdr. Felding e erskole

22. April :

Generalforsamling

Besøg på Sdr. Felding e erskole onsdag d. 25 marts. Pris 200 kr. pr. person.
Afg. Borris sta on kl. 9.30. Kørsel i private biler
Tilmelding senest 18. marts l: Birgit 29363463 - el. Karen 61113387
Alle er velkommen
Bestyrelsen
Formand : Birgit Hostrup - Kasserer udenfor bestyrelsen Knud Jeppesen
Næs ormand / sekretær Ninna Schmidt - Gunhild Pedersen
Karen Østergård - Tove Hansen
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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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Borris IF
Om et øjeblik starter forårssæsonen for fodbold.
Derfor var det rart, om BIF kunne meddele præcise opstarts dspunkter mv.,
men det kan vi desværre endnu ikke! Inden opstart vil der blive lagt informa oner på Borris.dk og Borris Sogns facebookgruppe – så hold øje.
I e eråret/vinter har der stadig været gang i fodbolden. Om torsdagen har BIF
lejet hallen et par mer l seniorfodbold. Her har været omkring 20 herrespillere. Der har været lmeldt et hold l indendørsturneringen, og det nåede frem
l regionsmesterskaberne
Yderligere har U11-samarbejdsholdet BFH ha

d hver uge i hallen.

Det var en kort update fra BIF.
Venlige hilsner fra bestyrelsen.

Vedrørende 10 år e er
I 2008 forlod både 6. og 7. klasse Borris skole for at fortsæ e skolegangen i
Skjern. Derfor er der 2 årgange, der må deles om pladsen i Sognebladet, således at årgang 1995 havde pladsen i de 2 forrige udgaver, mens årgang 1996 har
denne og næste udgave. Årgang 1997 får så pladsen e er sommerferien, og så
skulle der være orden i sagerne igen!
Knud Erik
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KVINDEDOMÆNE
må vi nok konstatere. Marianne Chris ansen står hver rsdag a en kl. 17.45 i spidsen
for en ﬂok kvinder l core-træning i den lille sal i Borris Sports- og Kulturcenter. Kun én
gang har en mand vovet sig ind l en me. Tror bestemt ikke, at det var træningsomfanget, men nok nærmere den massive dominans af det modsa e køn, der afskrækkede ham.
Core-træning er dligere kaldet mave-balder-lår, men fornyelse skal der l, så det blev
navnet, der undergik ændringen. Træningen er uændret, dog med afveksling i øvelserne. I al sin enkelthed er core-træning kropsstamme-træning, og det er musklerne omkring rygsøjlen, lænden, ho en og maven, både med hensyn l stabilitet og styrke, træningen primært omfa er. Kropsstammetræning er en vig g del af det at styrketræne,
og i de senere år har der været megen fokus på den træningsform indenfor de professionelle atleter. Er kropsstammen stærk, giver det højere styrke og mere eﬀek vt arbejdende muskler i skuldre, arme og ben.
…. Topatleter har vi ingen af, men deltagere, der er bevidste om, at kroppen har godt af
træningen. Mange mennesker har problemer med ryg, skuldre og nakke, så træning
kan have en a jælpende, og ﬂere gange også helbredende eﬀekt.
Marianne har ha holdet i mere end 5 år (ingen kan huske hvor mange), og det er et
hold, der kører hele året rundt. Som Marianne siger: ”Jeg skal jo alligevel træne, og så
kan ﬂere jo ligeså godt få noget ud af det, ja, og så får jeg det gjort”. Alle kan vist nikke
genkendende l det med at få det gjort. Er man i ﬂok, får man trænet, ja og bliver måske også inspireret l at give den en ekstra skalle.
For holdet er der en Messenger-gruppe, hvor man kan lkny es, og kan man ikke en
a en, melder man fra der. Det er rart for Marianne at vide, hvor mange der kommer.
Hun sørger nemlig for at samle rekvisi erne, der skal bruges, i ﬁtnesscenteret og kører
dem på Thorkilds rullevogn ind l træningslokalet. De store træningsbolde hjælper de
først ankomne med at trille ind fra redskabsrummet, og når vi så er færdige, hjælper
alle med at rydde på plads. Har man selv en stor træningsbold og/eller må e, må man
meget gerne tage det med, for med det s gende deltagerantal kan det være knebent
med nok bolde og må er.
Første del af træningen foregår med de store træningsbolde, og Marianne har et hav af
forskellige træningsvarianter. De bløde rullemå er er også med i træningen, og på disse får vi andre øvelser. Så ﬁndes håndvægte, stepbænke m.m. frem, og her har vi så et
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cirkel-program af ½-1 minuts varighed pr. sta on over 2 omgange. Som afslutning på
træning napper vi lige planken i ﬂere varianter. Og når vi det, sidder vi i 90 gr. vinkel op
af muren i et minut. Lyder ikke af meget, men den bider  ovenpå en trænings me.
Antallet er deltagere er meget svingende, så somme der kan pladsen være trang. Om
let l sved eller arbejdsindsatsen, så har alle det godt i både krop og sjæl e er en sådan
me. Skulle Marianne være forhindret en a en, træder Lo e Kainsbak l. Træningen
må ikke svigtes 
Som medlem af Energia, Borris Fitnesscenter, kan man deltage gra s. Er man ikke medlem, slipper man bare 30 kr. Billigt, når man tænker på udby et.
Denne a en var vi 16 deltagere i alderen 15 l + 60, så alderen er ingen hindring. Og
alle, der kender Marianne, ved også, at friske kommentarer og en god la er hører med.
Man kan godt arbejde hårdt og sam dig have det sjovt 
Har du lyst at være med, møder du bare op rsdag kl. 17.45 – så kan du hur gt blive en
del af fællesskabet.
Lili Kristensen
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Vi glæder os helt vildt l vores gymnas kopvisning lørdag d. 14. marts
2020 kl.14:30, hvor vores 5 lokale
hold er på gulvet. Vi får besøg af Damer med fut i fra Troldhede og Staby
e erskole med 170 elever. Vi håber
at se rig g mange lskuere. 😊

BGU vil gerne sige tusind tak til alle jer der støttede ved at købe fyrværkeri. Salget blev lidt større end sidste år. Vi sælger igen i år og håber mange vil komme
og købe. 😊😊😊😊😊😊😊😊
Tak for hjælpen til jer frivillige der hjalp til med fyrværkerisalget.
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