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Fastelavn

Bedst udklædte:
Majse - Jordbær,
Rachel - Slikautomat
Tilde - Iskaﬀe

Søndag den 23. februar blev der a oldt fastelavnsfest i Borris sports- og kulturcenter. Tidspunktet var i år rykket frem, så vi startede med gudstjeneste kl.
9, dere er tøndeslagning i hallen, hvor mange ka ekonger og dronninger blev
kåret. Der var også præmie l de bedst udklædte. E erfølgende kunne børnene lege i hallen, mens
forældrene, bedsteforældre m.ﬂ. kunne nyde
formiddagskaﬀe og en
fastelavnsbolle i mul salen.
Det virkede l, at mange
var godt lfredse med
det ændrede dspunkt.
Fastelavnsfesten var
som vanligt arrangeret
af BGU, BIF, torsdagsklubben, børnebanden
og Borris menighedsråd.
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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.
Denne udgivelse er meget præget af Coronaens indﬂydelse på vores hverdag de sidste
måneder.
Denne udgivelse har ikke det indhold, som oprindelig var ltænkt.
Denne udgivelse mangler konﬁrmandbilledet på bagsiden.
Denne udgivelse mangler den årlige opdaterede foreningsliste, da en del generalforsamlinger i foreninger ikke nåede at blive a oldt, men…….
Næste udgivelse vil indeholde konﬁrmandbillede og foreningsliste, hvis ………..
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. august 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
3029 6436
ajklynge@ﬁberpost.dk
kegu05@gmail.com
Anne Marie Kristensen
2174 6400
am-ke@privat.dk

Lili Kristensen
2785 6497
lilitkristensen@gmail.com

Kirsten Nørrelykke
4085 6023
jensby@ﬁbermail.dk
……………………………………………………………………………………………………………
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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Regnskab for perioden
01.04.2019– 31.03.2020
Indtægter
Annonceindtægter

kr. 25.475,00

Borris Kirke

kr.

7.000,00

Dalager Marked

kr.

1.500.00

Tilskud fra foreninger og private

kr.

1.320,00

kr. 35.295,00

Udgi er
Tryk

kr. 43.180,00

Porto og udbringning blad

kr. 5.419,96

Bankudgi er

kr.

Diverse gaver m.m.

kr. 1.393.45

236,25

kr. 50.319,66

Årets underskud

kr. 15.024,66

Status
Indestående Skjern Bank pr.1.4.2019

kr. 47.545,73

Årets underskud

kr. 15.024,66

Indestående Skjern Bank pr. 31.03.2020

kr. 32.521,07
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Regnskabet for 2019/2020 kom ud med et underskud på 15.024,66 kr., og det
er hovedsageligt pga. mindre indtægter, da udgi erne ligger meget stabilt.
På grund af omstændighederne, hvor bl.a. Dalager Marked ikke bliver a oldt i
år, og vi derfor ikke kan søge midler derfra, er vi også bekymret for et eventuelt
underskud i de e regnskabsår.
Vi får hvert år indbetaling fra læsere af Borris Sogneblad, hvilket vi er meget
glade for. Vi håber, at der er ﬂere læsere, der har lyst l at give et bidrag, så vi
fortsat kan udgive Borris Sogneblad 4 gange årligt.
Bidrag kan indsæ es på konto nr. 7780-1063700 A/S Skjern Bank
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Dagli’Brugsen Borris & Covid-19
Nu er det e erhånden 3 måneder siden, Me e Frederiksen stod frem på tv og
gav os alle et chok med meddelelsen om, at ”Danmark lukker ned fra i morgen!”
For hvad betød det egentlig? Kunne vi nu ikke længere købe mælk, brød og
andre basale madvarer i bu kkerne?
Selvom at det blev meldt ud, at der var varer nok l alle, når bare man handlede ind som normalt, kunne man jo ikke være helt sikker.
Det kunne vi mærke i bu kken resten af ugen. Vi solgte ca. 50% mere end på
en normal weekend, og hylderne blev hur gt tomme.
Leverandørerne kunne ikke levere varer nok l Danmark, og de må e ra onere kra igt i de ordrer, vi afgav.
Et eksempel:
Vi havde bes lt 360 liter minimælk, vi ﬁk leveret 30…
Men på trods af udfordringen med at have varer nok på hylderne mødte vi
stor forståelse fra kunderne, der var ingen, der blev sure på os. De kunne se,
at vi gjorde, hvad vi kunne for at fylde varer på hylderne.
Det skal I alle have en kæmpe tak for. Det betyder virkelig meget for os, at vi
kunne gå på arbejde i en så svær d og blive mødt med den forståelse fra jeres
side.
Sam dig med
vareudfordringen havde jeg
også en anden
udfordring. For
hvordan besky ede jeg personalet i bu kken? I den første
uge modtog jeg
rig g mange
mails fra Coops
øverste ledelse
om, hvordan vi
skulle forholde
7

os l rig g mange ng, og det var stressende for mig at skulle sæ e sig ind i
nye retningslinjer hver formiddag, når dagens Covid-19 mail kom.
Hvem skulle sendes hjem, hvordan besky ede vi os selv, hvor meget skulle gøres rent, hvilke varer må e vi sælge og så videre. Der var mange ng at forholde sig l, og sam dig med skulle det også kommunikeres videre l resten af
personalet på en måde, så de ikke blev bekymrede.
Jeg var også nervøs for at tage smi en med hjem l mine børn, der sad alene
hjemme og skulle ﬁnde ud af, hvordan det var at være i hjemmeskole, mens jeg
var på arbejde. Heldigvis ﬁk jeg min nabo l at hjælpe med, at de kom godt i
gang.
Som Covid-19 blev en ”naturlig” del af vores hverdag, blev humøret også højere. Vi ændrede på nogle ru ner og arbejdsgange, som gjorde, at vi kunne være
i bu kken uden at komme for tæt på kunderne. Den største ændring, vi har
lavet, er, at vi fylder vores ugentlige kolonial levering op om a enen e er lukke d. Hver onsdag kl. 20.00 er der 3-4 friske medarbejdere, der møder ind for
at fylde ca. 10 paller kolonialvarer op. Det bruger de ca. 2-3 mer på, mens de
hører høj musik og virkelig knokler. Det er primært Mads Knudsen, der har styret den lille gruppe medarbejdere. Det har han og hans team klaret virkelig
godt. Så kæmpe ros l dem.
Under denne situa on med Covid-19 har vi mærket en tydelig ændring af indkøbsmønstret. Der kommer lidt færre kunder i bu kken, ﬂere er begyndt at
handle lokalt, og de fylder ﬂere varer i kurven. Det er glædeligt, at så mange
følger de na onale råd. Alle er også superdyg ge l at holde afstand, ikke fordi
at man ikke får snakken med den bekendte i bu kken, den foregår bare med 2
meters afstand. Det er dejligt at se.
Nu når Danmark åbner op igen, er vi meget spændte på, hvilken betydning det
får for vores omsætning. Vi håber selvfølgelig på, at ﬂere vil handle lokalt, og
også gerne s lle krav l vores sor ment. Vi kan meget mere end det, vores hylder viser, vores udfordring er bare størrelsen på bu kken. Vi vil al d gerne prøve nye varer af og se, om det er noget, vi kan sælge. Hvis det er det, vil vi meget gerne give det en fast plads på hylden.
Grundet Covid-19 er der selvfølgelig også mange arrangementer og fester, der
er blevet aﬂyst eller udsat. Det har vi mærket tydeligt i påsken og i maj måned.
Vi mangler vores store ordrer l påsketræk og Dalager marked, vores blomstermarked, ﬁskerne samt leveringer l privat fester. Vi har gjort, hvad vi kan for at
holde omsætningen oppe ved at sende ”JA TAK” lbud ud på Facebook. Det
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har betydet, at vi nogenlunde kan holde vores omsætning, selvom at maj måned blev udfordret. Disse lbud vil vi selvfølgelig fortsæ e med fremover.
Nu nærmer sommerferien sig, og vi er mere end spændte på, hvad det betyder
for vores bu k i år. Borris er ikke en by, hvor det vrimler med turister i sommerferien, men måske der er ﬂere af os allesammen, der holder ferie hjemme i år
og handler ind lokalt. Normalt er ugerne 30+31 de 2 uger på året med den laveste omsætning. Vi krydser ﬁngre for, at vi får en rig g god sommer sammen –
hver for sig.
Allan Brugsmand

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

9

Genåbningen af folkeskolen – Borris skole version 2.0
Da Me e Frederiksen d. 6. april tonede frem i stuerne og fremlagde planen for
første etape af en genåbning af landet, var der med garan også mange forældre, pædagoger, lærere, skole- og ins tu onsledere rundt i landet, der
spændt fulgte med. Hvordan skulle vi åbne? Hvem må e komme afsted?
Hvordan ville den nye hverdag
se ud?
Nu er der gået ca. 4 uger e er
skolen åbnede, og her kommer
et lille indblik i genåbningen desværre uden 6. klasse.
Dem savner vi fortsat at se på
skolen. Hvorfor de ikke kom
med i første omgang, er der
rig gt mange gode grunde l.
Men vi savner dem på skolen,
og de savner helt sikkert skolen og hinanden.
Generelt er skolen lavet ganske radikalt om for at kunne imødekomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Fagene bliver nu lre elagt på nye måder, og
eleverne har de samme få lærere hele dagen. Nogle klasser er blevet delt i
ﬂere lokaler, så vi på skolen kan respektere de afstandskrav, vi skal overholde,
og så er eleverne meget mere ude. Sidst, men ikke mindst, er der jo også kommet et utroligt stort fokus på hygiejne.
Kan eleverne så overhovedet være i leg og i læring midt i alle retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen og de hyppige håndvask?
Ja, det klarer de meget ﬁnt.
De har det godt, og de leger
med hinanden, bare lidt mere
på afstand. De undervises stadig, bare på andre måder nogle gange inde, nogle gange
ude.
Eleverne har fak sk været
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fantas ske i denne oms lling. De
har hur gt lært de nye vaner og
ru ner, og de ser ud l at trives
som før Corona. Der leges, de har
succeser, de griner, de slår sig, og
de lærer næsten lige som før.
Men Corona har også ha betydning for det større fællesskab omkring skolen. Vi har bl.a. må et
aﬂyse de e års skolefest. Det gør
ondt, når man ved, hvor stor betydning den har for eleverne, personalet og sammenholdet blandt forældrene.
Desværre er det jo også for 6.klasse en helt særlig a en, de går glip af.
Men Corona har dog også understreget det store sammenhold, der
er i Borris. På skolen har vi nydt
godt af hjælp fra ﬂere i byen.
Blandt andet kan man herunder se
Børge, der kommer kørende med
hallens borde på en gaﬀeltruck fra
Lindvig VVS.
Ligeledes har vi grundet Corona
ha 0. kl. l 5. kl. en tur i Haunstrup Dyrepark i dejligt solskin. Så
på trods af en meget anderledes
skoledag er der fortsat plads l det særlige, der også er med l at skabe gode
oplevelser, trivsel og samhørighed.
Coronaen går nok over igen,
og det hele skal også nok blive
normalt på sigt. Ind l da har vi
det godt på skolen, vi lærer, vi
leger og vi passer på hinanden
sammen, men på afstand.
Pas godt på jer selv og hinanden
Venlig hilsen Ole Kronborg
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Borris
Uddelerens klumme.

Sammen er vi stærke.
Denne gang vil jeg bruge klummen l at rose det fantas ske personale i bu kken.
I denne d med Covid-19 har de virkelig bevist, hvad de er lavet
af.
Alle har mødt på arbejde i denne svære d. Specielt de første par
uger med Covid-19 skete der mange ændringer i forhold l, hvordan en normal arbejdsdag var.
De har alle taget disse forandringer med oprejst pande.
Det har jeg rost dem for i bu kken, men rosen skal de også have
her.
Tusind tak for jeres indsats og jeres måde at håndtere alle de forandringer, der har været.
Kæmpe tak fra
Allan Nielsen
Uddeler
Dagli’Brugsen Borris

Åbent HVER dag fra 7-20
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Kære alle
Vi har igennem den seneste d levet og lever stadig med restrik oner, det er
meget uvant for os, men det lyder og virker l, at alle er ved godt mod. Jeg
ventede spændt på, hvad der skulle ske e er den 10. maj, ikke mindst i forhold
l at kunne få a oldt årsmøde, men også andre kommende arrangementer
e er et forår med mange aﬂysninger.
Selv om landsmødet i Coop blev gennemført med alle 124 medlemmer digitalt,
er vi ikke der endnu i forhold l årsmødet her. Vi ved endnu ikke, hvornår mødet kan a oldes, men vi sender besked, så snart det er muligt. Hold øje med
Borris sogn siden på Facebook og kalenderen på borris.dk.
Det var først i begyndelse af maj, vi som bestyrelse igen kunne samles. Ellers
har det meste af dialogen være enkeltvis i bu kken og digitalt, samt den vante
sparring mellem uddeler og formand, men nu er hele bestyrelsen lbage og
klar l at tage fat. Det betyder løbende små arrangementer/ konkurrencer for
både børn og voksne, hold øje i bu kken og via diverse opslag. (selvfølgelig jf.
de pt. gældende restrik oner)
Vi oplever, at ﬂere medlemmer har hentet vores Coop app på mobilen og lige
så s lle, har fået taget den i brug. Her både, hvad angår dine personlige lbud,
scan & betal, men også de nye muligheder for at beny e prime konto l betaling via din app og derved opnå ekstra fordele som TV 2 play og meget mere.
Det betyder også, at vi fremadre et vil kommunikere mere l jer via app’en
henover e eråret, så har du ikke hentet app’en endnu, så spørg et medlem af
bestyrelsen, eller en af de ansa e i bu kken, de står også klar l at hjælpe dig.
Tak l jer alle for jeres opbakning og fortsat stø e l bu kken og for at overholde restrik onerne og gøre hverdagen nemmere for alle. Tak l alle ansa e for
at håndtere restrik onerne på fornemmeste vis, og for deres arbejde i og uden
for arbejds den, så bu kken er indbydende og hylderne fyldt op.
Trods restrik oner er Dagli’Brugsen mere end bare et sted du handler!
Med venlig hilsen
Vibeke Ankjær
Formand Dagli’Brugsen Borris
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10 år e er
af Joakim Fjord Ørskov
Søn af Johanne Ørskov og Jeppe Fjord Ørskov
s sk at kunne begynde at lave noget,
jeg var god l og gik op i i skolen. I
løbet af mit e erskoleophold på Brejninggaard steg min karakter derfor
også med 2 karakterer i snit. Og det
var derfor let at blive enig med mine
forældre om, at det var det rig ge
valg at gå på e erskole. Vi valgte derfor, at jeg skulle tage et år l.
9. klasse tog jeg på DHE i Skjern, hvor
jeg igen havde et super e erskoleophold, igen med masser af gymnas k,
men nu med træhåndværk som fag.
E er sommerferien ﬂy ede jeg l
Vejle og startede som mekaniker hos
Pausgaard Autoservice. Det første år
boede jeg hos min chef Peter Pausgaard, men da jeg fyldte 17 år, lejede
jeg en lejlighed inde i Vejle. Jeg var
nede på værkstedet meget af døgnet,
jeg mærkede hur g, at det var den
rig ge uddannelse, jeg var begyndt
på!
Næsten hver weekend gik med at være kodriver l klubrally sammen med
en svend fra arbejdet og minirally
med mine chefers bror i hele Danmark.
Alle mine skoleophold blev taget på
Skjern Tekniske Skole, som var 8 gange 5 uger, og I de perioder boede jeg
hos mine forældre i Borris.
I år 2017 ﬁk jeg prisen som årets lærling i trekantsområdet fra Dansk Industri, som blev overrakt på Hindsgavl

Jeg er født og opvokset i Borris. E er
mange gode år på Borris Skole med
Susanne Mellergaard som klasselærer
var det i 6. klasse d l, at vi skulle
ski e over l at gå i skole i Skjern.
Jeg blev desværre aldrig rig g glad for
at gå på Kirkeskolen, og derfor snakkede jeg frem og lbage med mine
forældre om, om jeg skulle tage på
e erskole allerede i 8. klasse, eller om
jeg skulle blive et år mere i Skjern. Vi
blev heldigvis hur gt enige om, at jeg
skulle starte på Brejninggaard E erskole. Jeg startede derfor på e erskole i 8. klasse, men var nok lidt nervøs i
starten, da jeg var den yngste årgang
på skolen. Det tog dog heldigvis ikke
lang d, inden jeg var faldet l. På
e erskolen ﬁk jeg mulighed for at
kunne lave al den gymnas k, jeg havde lyst l. Ud over det havde jeg metal som linjefag, og det var helt fanta14

Århus. Mig som al d har sagt,
jeg ikke skulle bo i en storby.
Kort d e er jeg ﬁk nøglerne l
lejligheden, gik jeg i gang med
at rive det gamle køkken ned.
Med hjælp fra en masse venner ﬁk jeg lavet et nyt køkken.
Jeg er blevet super glad for at
bo i Århus l trods for, at jeg
pendler en me hver vej l
Pausgaard Autoteknik i Vejle,
hvor jeg fortsat arbejder.
Jeg bruger mange af mine a ner på
værkstedet med forskellige projekter.
Jeg har for nyligt totalt renoveret en
motor l min VW-transporter type 3
fra 1973. Forhåbentlig skulle der også
gerne snart blive d l at lave motoren l min Opel Monza fra 1983. Derudover har jeg en gammel Yamaha RD
350 2-takter også fra 1973, som jeg
ikke rig g får kørt for meget på, men
det håber jeg på at få d l i frem den.
Dog har jeg ikke så meget d pt, da
jeg netop er begyndt at uddanne mig
l autotekniker
i Odense. Uddannelsen tager
2 år med 8 forløb af en uges
varighed.

Slot på Fyn og var et stort skulderklap! I den forbindelse blev jeg inviteret l København på Dansk Industris
hovedkontor. Her blev jeg vist rundt,
hvore er jeg skulle fortælle lidt om
mig selv og min uddannelse. Det var
en super fed oplevelse.
For omkring 2 år siden sad jeg og spiste a ensmad hos en kammerat i Århus. På Facebook ser han, at hans
overbo har sat sin lejlighed l salg. Jeg
var hur gt l at sige, at den vil jeg
gerne købe. 3 måneder senere boede
jeg i min egen lejlighed inde midt i

Jeg bruger dog
også min fri d
på at tage på
jagt og knaller ure mm
med vennerne.
15
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ROBOT I ”KROKODILLEPARKEN”
Grøn Bande, som står for vedligeholdelse af ”Krokodilleparken”, har været så
heldig, at Henning Iversen og Bent Gosvig, som har købt Skjern Plæneklippeservice og indre et en super salgsafdeling af havemaskiner m.m. i uds llingen
hos Motorgården i Borris, har sponsoreret en STIHL robotklipper, der kan klare
at slå hele græsarealet i Parken.
Vi var træt af at se på brunt afslået græs, fordi der gik for lang d imellem, at
RKSK Kommune ﬁk det slået. Vi forsøgte at få en a ale med Kommunen om et
årligt dri s lskud, når nu de slap for at klippe, men det kunne vi ikke få bevilget. I stedet ﬁk vi et engangsbeløb på kr. 7.500,- l indkøb af planter m.m.,
samt stenmel l at forhøje belægningen på s arealet.
Der er lavet en a ale med Mar n (læge), at vi får strøm fra hans have. Strømmen skal bruges l
robot, juletræ samt
belysning l krybbespil i december
mdr. Der er a alt et
fast årligt beløb,
som vi vil anmode
om, at Sogneforeningen hvert år
betaler.
Vi er dybt taknemlig
for sponsoratet 😊
og håber, at mange,
som står for at skulle købe diverse havemaskiner, vil kigge ind i bu kken på
Motorgården.
Handl der, det fortryder du ikke!

GRØN BANDE I
”KROKODILLE
PARKEN”
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10 å r efter
Af Tenna Rabjerg
Da er af Laila og Jens Rabjerg

var fristende at tage 10. klasse på
e erskole, følte jeg mig alligevel klar
l at komme videre. Dog var jeg så
heldig at blive valgt ind i elevforeningens bestyrelse, hvilket gav mig mulighed for stadig at følge e erskolelivet tæt og komme på besøg en gang
imellem.
På Vestjysk Gymnasium Tarm gik jeg
på en naturfaglig linje. I 1.g blev jeg
ansat i Dagli´Brugsen i Borris. Min frid blev derfor blandt andet brugt på
at arbejde, men det der fyldte mest i
min gymnasie d var gymnas kken.
Jeg var træner på ’store springere’ i
BGU, og var selv gymnast på forskellige hold blandt andet Ringkøbing/
Skjern egnens rep-hold. I 3.g var jeg
så heldig at få lov l at træne Ringkøbing/Skjern egnens Juniorhold, hvor
jeg, sammen med resten af trænerteamet, skulle sammensæ e et opvisningsprogram for holdets 180 gymnaster.

’10 år e er jeg stoppede på Borris
skole’ - kan det virkeligt passe? Det er
sjovt at tænke lbage på de 10 år, da
der er sket ufa eligt mange ng, siden jeg forlod Borris skoles trygge
rammer.
Som mange andre gik turen l Kirkeskolen i Skjern i 7. og 8. klasse, hvore er jeg tog 9. klasse på Dejbjerglund
E erskole. E erskolelivet var for mig
helt specielt. Jeg blev grebet af fællesskabet og den ak ve hverdag. Især
gymnas kken fyldte meget i hverdagen, og da jeg har gået l gymnas k i
Borris, lige så lang d jeg kan huske,
var det lige noget for mig. Selvom det

I 2.g på gymnasiet skulle vi på studietur l Malta. Det var første gang, jeg
skulle ﬂyve og rejse længere væk end
Skandinavien. Men man må sige, at
det vækkede en rejselyst, hvilket gjorde, at jeg, e er jeg blev student i
2015, skulle ud og se verden. Jeg rejste med 2 venner l Canada, hvor vi
købte en bil og tog på roadtrip igen18

ﬁk vi prøvet lidt forskellige
jobs. Vi arbejdede blandt
andet på en mark, hvor vi
skulle høste forårsløg.
Senere arbejdede vi hos
en familie, hvor vi ﬁk kost
og logi for at passe deres
børn. Men lykken var
gjort, da vi ﬁk arbejde på
et hostel i området Noosa. Vi arbejdede i recep onen og kørte i deres van for
at samle backpackere op ved bussta onen. Hostlet blev vores hjem i 4 måneder, hvor vi mødte mennesker fra
hele verden og ﬁk et indblik i de lokales hverdag. En sjov og festlig d!

Julehilsen fra Australien

nem staten Bri sh Columbia samt
USA's vestkyst. Vi var af sted i tre måneder - og det var helt fantas sk. Til
dags dato er Rocky Mountains i Canada stadig det smukkeste, jeg nogensinde har set. Tiden ﬂøj af sted, og
inden vi ﬁk set os om, var vi hjemme i
Danmark igen. Men pengepungen var
tom. Jeg ﬁk derfor arbejde i hjemmeplejen i Skjern, hvor jeg arbejdede i et
halvt år for at tjene penge l ﬂere
udenlandske eventyr.
Med lidt penge skrabet sammen på
bankkontoen var jeg igen klar l at
tage ud i verden. Men for at kunne få
pengene l at holde lidt længere på
min færden, overvejede jeg alterna ve måder at rejse på. En veninde og
jeg ansøgte derfor om et ’Working
Holiday Visa’ i Australien, hvilket gav
os lladelse l at opholde os og arbejde i Australien i et år. To uger e er vi
havde ansøgt om visa, sad vi i en ﬂyver med enkeltbille er på vej l Sydney med sommerfugle i maven og
uden at vide, hvornår vi igen ville være på dansk jord. I de første måneder

E er at have været på e erskole havde jeg ha en ide om, at jeg også gerne ville på højskole. Jeg rejste derfor
hjem fra Australien for at starte på
Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse.
Gerlev er en interna onal højskole
med fokus på bevægelse, hvor man
kan vælge mellem forskellige hovedfag, f.eks. crossﬁt, parkour og yoga.

Højskolekrammer
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Jeg selv havde fag som dans, basket
og beachvolley.

elever på skolen og kommer oprindeligt fra Polen.

E er at have været på højskolen i ﬁre
måneder blev jeg lbudt at blive
’crew’ på højskolen. Det vil sige, at jeg
skulle arbejde for skolen med at være
ansvarlig for forskellige kursister og
arrangementer, og sam digt kunne
deltage i undervisningen og være en
del af elevholdet. At kunne gå på højskole og få løn for det sam digt kunne
jeg jo ikke sige nej l. Jeg endte derfor
med at være på højskolen i et helt år.
Det var en helt fantas sk og speciel
d, og jeg vil anbefale alle at tage på
højskole! Højskole var også stedet,
hvor jeg mødte min kæreste Bartek.
Han var en af de mange interna onale

E er højskolen ville vi ud og opleve
mere af verdenen sammen. Vi boede
derfor sammen en kort periode i England, inden vi begge ﬁk arbejde på
den græske ø, Zakynthos. Her arbejdede vi på tre ’all inclusive hoteller’
som ’animators’. De e arbejde bestod i at arrangere forskellige ak viteter for hotellets gæster. Jeg havde et
dagligt program med yoga, aquagym,
vandpolo, bordtennis og danseshow
om a enen. Det var hårdt arbejde, da
vi var meget fysisk ak ve og o e i
bagende sol. Men det var også en
kæmpe oplevelse i fantas ske omgivelser. Vi boede i Grækenland i seks
måneder, ind l hotellerne igen lukkede ned for vintersæsonen, hvorfor vi
rejste hjem l Danmark. E er snart
ﬁre meget oplevelsesrige sabbatår var
jeg klar l at få lidt ro på og være tæt
på venner og familie igen. Begge mine
søstre boede på de e dspunkt i Århus, og jeg vidste, det var i Århus, jeg
gerne ville studere. Det var derfor oplagt at ﬁnde en lejlighed og et arbejde
i Århus, så jeg kunne spare lidt penge
sammen og lære byen at kende inden
sommerens studiestart. Med tanker
lbage l mit e erskole- og højskoleophold faldt mit uddannelsesvalg på
læreruddannelsen, hvor jeg startede i
sommeren 2019. Tiden ﬂyver af sted,
og nu har jeg allerede været studerende i næsten et år. Min fri d i dag
bruger jeg stadig på gymnas k, og så
er jeg startet l volleyball. Drømmen

Entertainerteamet er klar l a enens
show
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er stadig at blive e erskolelærer, hvilket jeg e er sommer kommer et
skridt tæ ere på, da jeg har fået et
studiejob som melærer i gymnas k
på Skals E erskole, som jeg glæder
mig helt vildt l.
Det er e erhånden en del år siden jeg
har boet i Borris, men jeg kommer
o e og besøger mine forældre, når
jeg trænger l lidt at komme ud af
byen. Det har især været aktuelt her i
corona lockdown, hvor den kan føles
lang i en lille lejlighed i Århus. Jeg har
derfor nydt at være en del i Borris,
med frisk lu og med masser af albuerum.

Opvisning i Dejbjerg med Århusholdet
AGF Øvede Piger 1

De bedste hilsner fra Tenna Rabjerg
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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.

BORRIS IF
Borris IF er i denne coronaperiode gået totalt i dvale, ligesom resten af verden.
I takt med at ngene åbner op, forventer vi også, at boldene kommer l at rulle i højere grad. Der ligger dog et arbejde i at overholde gældende retningslinjer.
DBU har ligeledes også meddelt, at alle turneringer i første halvdel af 2020 er
aﬂyst og forventes først påbegyndt e er sommerferien.
Trænere og bestyrelse kigger dog fremad og vil sørge for, at fodbold lbydes så
snart, det er muligt.
De bedste hilsener bestyrelsen i Borris IF / Anders Buhl
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Dalager Marked 2020 aﬂyst
Hvis alt skulle have været, som det plejer, skulle jeg i stedet for at sidde her og
skrive l sognebladet have været oppe på markedspladsen for at gøre klar l
Dalager Marked 2020. Men sådan skulle det ikke være i år, da markedet blev
aﬂyst pga. Corona-pandemien, så det er rig g øv 
Vi er blevet spurgt ﬂere gange, om vi så vil a olde markedet i september i stedet, men der har vi sagt nej l. Dalager Marked er et forårsmarked, og voli vil
heller ikke være nem at få fat på, da der er en del andre store markeder, som
håber, at de kan a olde deres marked først i september.
Økonomisk har vi nogle faste udgi er, som skal betales, selvom vi ikke holder
marked. Jeg ved ikke præcis, hvor meget det er, men nok omkring 10.000 kr.
plus nogle annoncer, vi allerede havde kørt.
Alle vore kontrakter med underholdning har vi fået lavet om l markedet 2021,
så det bliver samme program næste år, og vores tv-reklame har vi også undgået at betale.
Som det ser ud nu, er det Godik, vores leverandør af toile er mm, hvor vi ikke
helt ved, hvor vi står, da det a ænger af regeringens hjælpepakke l dem. Vi
håber selvfølgelig, at vi også slipper fri der, da det drejer sig om 40-50.000 kr.
Vi skal nok klare det økonomisk, men det er selvfølgelig nogle ærgerlige penge
at skulle af med.
Så det bliver desværre et år, hvor der slet ingen penge bliver at dele ud l de
lokale foreninger.
Men vi er klar l næste år, hvor markedet ﬁnder sted 28. – 30. maj, og vi håber
selvfølgelig også, at alle vore medhjælpere er klar igen i 2021.
Go’ sommer l alle.
Venlig hilsen Jørn Vendelbo
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BORRIS STATION
E er Benno Gosvig har overtaget Sta onsbygningerne, er vi nu i gang med at
renovere både indvendig og udvendig.
Lo setage:
Alle værelser på lo bliver renoveret, og der bliver lavet et nyt fælles køkkenareal, samt renovering af 2 stk. toilet/badeværelser.
Der bliver 5 stk. værelser. Alle med håndvask, seng, skrivebord og hvilestol. - 1.
stk. værelse laves l fælles depotrum l opbevaring. – Fælles køkkenareal med
spiseplads. – separat fælles opholdsareal med TV. – 2 stk. fælles badeværelser.
Planen er at udleje l unge, som gerne vil have deres eget værelse, men alligevel et bofællesskab, så er du ung og frisk på at ﬂy e hjemmefra, så kontakt os
for nærmere oplysninger på mobil 2040 1430 – eller 2019 7953.
Stueetage:
4 stk. værelser, 1 stk. fælles badeværelse og 1 stk. toilet bliver renoveret. 1 stk.
fælles køkkenareal med udgang l lille gårdhave. Alle vinduer males indvendig.
Planen er at udleje ud l lys iskere og håndværkere.
Udvendig:
Alle gl. vinduer er istandsat, males hvide. - Gl. døre bevares, males i nuværende
farver. – Nye tagrender opsæ es, gl. tag repareres.
Gårdhave og Pakhus:
Gårdhave etableres imellem de to bygninger, den vestlige del af Pakhuset nedrives. – Rest af Pakhuset renoveres i 2021.
Er der nogen som har kendskab l nogen, som vil leje værelse m.m., så sig endelig l.
Med venlig hilsen
Margit og Benno Gosvig
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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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HVEM LUKKER OP, NÅR JEG BANKER PÅ
En ejendomsmægler udtalte sig sidst i april, at der i Borris var et meget lavt udbud af boliger l salg i Borris, og at de oplevede stor e erspørgsel på boliger i
lokalområderne.
TIL SALG-skilte og skilte med SOLGT på tværs er der ikke mange af. På Skolevænget nåede et hus kun at være l salg i 33 dage, inden køberne skrev under
på købsa alen.
Me e, som var med i ar klen ”Hvem lukker op” i marts nummeret, havde givet
mig et hint, så jeg ﬁk telefon nr. af hende og kontaktede de nye ejere. At banke
på i disse der er jo forbundet med chikane.
Igen imødekommenhed på min henvendelse, og jeg blev inviteret l at komme
l en snak i haven på Skolevænget 3 hos Trine Krogsgaard og Nicolai Sørensen,
begge 29 år.
Trine stammer fra Gl. Sogn v/Ringkøbing, hvor hun er født og opvokset på en
stor svinefarm. E er skolegang i Kloster blev det 8. klasse i Hvide Sande og så
Vedersø Idrætse erskole i 9. klasse og kun det ene år, for Trine var klar l at
fortsæ e videre. Valget faldt på HHX i Ringkøbing, og e er endt studenter d
blev hun e erskolelærer på Vedersø Idrætse erskole, suppleret med et job
som ungekoordinator ved DGI. Så blev det Aarhus som så mange andre unge
mennesker. Her gik hun på lærerseminariet og blev færdig i 2015.
At bo i storbyen var dejligt, men hun savnede hjemegnen, så hun søgte vestpå.
Viborg blev første step, hvor hun var et par måneder på en e erskole. Et p om
en ledig s lling på Dejbjerglund E erskole ﬁk hende l at søge, og snart var hun
vendt hjem. Hun lejede et ﬁnt lille byhus ved havnen i Ringkøbing, så der ikke
var langt hjem eller på arbejde.
E erskolelivet har hun prøvet fra begge sider, og devisen kærlighed, krav og
konsekvens går igen, om elev eller lærer. De 3 K’er går hånd i hånd, som Trine
udtrykker.
Hun har en fast s lling, hvor hun underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og
historie, ligesom hun også er uddannelsesvejleder. For den er hun ved siden af
jobbet i gang med en 3-årig diplomuddannelse i vejledning.
Nicolai er Borris-dreng med stort B. Fra 7. klasse på Borris Skole fortsa e han i
Skjern i 8. og 9. klasse og slu ede med 10. på Brejninggaard E erskole. Grundforløbet på teknisk skole blev gennemført, hvore er han kom i lære hos Skjern
Installa onsforretning og blev udlært den 2.2.2013. Da lære den var udstået,
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blev det l vikarjob på ARLA, ansæ else ved Borris El og Ølgod El. Den 2.2.2015
startede han hos Lely i Tarm og har også været omkring Rødekro-afdelingen.
Pr. 1.6.2020 starter han som teknisk supporter på Lelys danske hovedkontor i
Fredericia, hvor han skal supportere montører i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Polen. Han skulle være startet før, men Corona-krisen sa e en
stopper herfor, så i mellem den har han arbejdet med monteringsarbejde på
svigerforældrenes gård i Gl. Sogn.
Begge er født og opvokset i små lokalsamfund og nærmest ﬂasket op med frivilligt arbejde. Trine er gymnas kpige og har i ﬂere år været med i RingkøbingSkjern Egnens gymnas kudvalg. Nicolai er med i styregruppen for Påsketrækket, og det er lidt hårdt for ham, at begivenheden blev aﬂyst.
De mødte hinanden i det dlige forår 2019. Begge havde installeret en da ngapp, hvor man ”dukker op”, hvis ens veje krydses. Deres veje krydsedes så en
onsdag a en på havnen i Ringkøbing, og here er begyndte de at skrive sammen. Et par uger e er mødet på havnen besøgte Nicolai Trine i Ringkøbing, ja,
og det førte så l, at de så hinanden hver dag i en uge e er.
Det sædvanlige spørgsmål: ”Hvad gjorde, at det blev i Borris, at I købte hus?”
var de helt klar l at svare på.
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Trine lbød en deal l Nicolai. Hvis vi køber hus i Gl. Sogn, skal jeg nok betale
60 og du så 40%. Nej, lød det tydeligt fra Nicolai. Det kan blive 60/40 for Borris,
ja eller 100 mod 0, for han skulle blive i Borris  Så var det ligesom afdiskuteret. En fortaler for Borris var også, at de ﬂeste af Nicolais venner bor i eller omkring Borris, medens Trines veninder er spredt fra Ringkøbing, via Silkeborg l
Aarhus.
Og så dukkede Skolevænget 3 op, og de var begge helt enige om, at det var
HUSET. Velholdt hus og have, ja og så var det lige l at ﬂy e ind i e er en gang
maling. Der var overtagelse 1. februar, og de ﬁk nøglen overdraget op l weekenden. Lørdag dukkede 14 familiemedlemmer op, så der nåede de at male
over hele huset, og søndag dukkede 19 op l at hjælpe med at ﬂy e, ja og l
en god frokost. Så var det klaret. Trine havde derpå en uges ferie, hvor hun ﬁk
sat skik på det hele.
Trine arbejder hjemmefra p.t. og har qua sine fag en del mer, hvor hun underviser sine elever. Sam dig har hun også en kontaktgruppe, som hun har
ak viteter med. De har bagt virtuelt, de har spillet banko, de har spillet Tegn &
Gæt, så hun har forsøgt at gøre den lidt munter for dem.
Ferie, ja Nicolai har aldrig ha mere end 2 uger i træk, og Trine har hvert år 5
uger i træk i sommerperioden. Og Nicolai er ikke l sol og strand, så Trine havde fået ham lokket med l Canada i 3 uger i år, hvor de blandt andet skulle bo
på en farm (det ”lugtede” da lidt af Danmark og Borris), men det bliver så ikke
l noget. Trine har været derovre 3 gange dligere hos noget familie, så hun
kunne være en god guide og inspirator for Nicolai. De må nu se, hvilke muligheder der dukker op i sommer, og vil forsøge, om det kunne blive l 14 dage i
e eråret.
Trine er faldet godt l i Borris, hvor hun møder mange via Nicolais venner og
familie. Har man en posi v lgang l at ville det, er vejen der også. De synes, at
der er mange fortræﬀeligheder ved byen og sognet. Her er velfungerende dagpleje, børnehave og skole. Her er dagligvarebu k, og man hilser på hinanden
og får en snak, når man mødes. Det velfungerende foreningsliv og det sunde
lokalsamfund er absolut også et plus, og de satser på at blive en del af det i
frem den. Næsten i deres baghave er jernbanen, og det mener de også er
medvirkende l, at Borris har frem dsmuligheder.
Af naboerne på Skolevænget er de allerede blevet budt velkommen med en
ﬂot kurv, og de glæder sig l at blive en del af naboskabet. En vis hr. Corona
har så lige nu sat en stopper for kaﬀe i haven.
Lili Kristensen
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HVAD CORONA-TIDEN OGSÅ GJORDE
man da kun blive i dårligt humør.
Sam dig blev vi alle dømt l isola on
mere eller mindre, så vores før så naturlige lgang l andre blev sat på
stand by. Udtryk som coronakuller,
hudsult, værnemidler, wuhanshake
blev pludselig en del af vores hverdag.

Et af de meget brugte idealer i de senere år er kvalitets d, mere kvalitetsd med børnene, mere kvalitets d
med familien. Ingen havde set det
komme, ingen havde set, at vi skulle
få så meget d sammen i de små
hjem, så Corona- den har aﬀødt et
nyt udtryk, nemlig kvalitets dstortur.
Vi har fået rig g meget d sammen,
men ikke alle har ha ro eller frihed
l at kunne nyde den – vi har jo ikke
selv valgt vilkårene for samværet.

Den manglende frihed og ensomme
d har også fået mange l at udøve
en skabertrang, som vores normale
hverdag nok ikke har levnet en chance. Ideen skal bare spire, så inspirerer
vi hinanden i fælles ﬂok, og i denne
d har det været hver for sig.

Med ltagende uvirkelige, uroskabende nyheder fra først i marts kunne

Vi trænger l lidt smil, lidt
glæde og humor, tænkte
Lars Rahbæk, Møllegaardsvej 1a, og hvordan kan
man skabe det?
Tanke l handling – et opslag på Borris Sogns gruppe på Facebook med
#crazy20 – en opfordring
l at lave en video, hvor
man på humoris sk vis kan
kommentere på, hvordan
man tackler karantænen
og den sociale distancering, som Corona har pålagt os. Tanken var, at det
måske kunne være et kærkomment a ræk i dagligdagen, hvis man kunne
lave et skørt videoopslag.
Og der blev rig g godt ta30

det isolerede plejecenter sang personale og beboere med på ”Sommer og
Sol”, iført solha e, solbriller og badedyr. Igen var Allan fra Dagli’Brugsen
den glade sponsor af en gavekurv.

get imod #crazy20. Man ﬁk noget at
grine af, og målet var nået, for der
blev spredt lidt humor og glæde.
Oveni ha en meldte Allan fra Dagli’Brugsen sig som gavesponsor l en
præmie – en kurv, der blev overrakt
Liliia, Oleg, børnene Lisa og Daniel
samt Egon Dag på Vestergade for deres video med overbringelse af Liliias
fødselsdagsgave på en alterna v måde.

Så må e Lars lige trække vejret, men
det tog Borris Sogneforening som en
opfordring l et ltag fra deres side,
nemlig #borrisspisersammen. Sogneforeningen havde denne a en fællesspisning på programmet, men det
må e jo aﬂyses. Så opfordringen blev,
at man fra forskellige hjem kunne
lægge et foto op af den mad, man nu
havde serveret. Igen var der mange,
der bød ind.

Inger Bech havde på vanlig vis sørget
for at sprede eventens succes via medier udenfor Borris, så pludselig var
den gode historie om Borris landskendt.

Flere har budt ind med ltag l fælles
glæde for sognets borgere. Vores
præst Simon har opfordret l fælles
lystænding om søndagen, og han sender online gudstjenester på søn- og
helligdage. Den dligere leder af Børnehuset, Preben Frederiksen, arrangerede Børnenes Musikønskehjørne,
hvor børnene kunne ønske en sang,
som han så sang og spillede for børnene en søndag formiddag. Også her
bød Borris Sogneforening ind, for de
sponserede et påskeæg l alle de
børn, som havde afgivet et musikønske.

Man skal stoppe, mens legen er god,
tænkte Lars, selvom der blev presset
på for en fortsæ else. Men Lars’ kone, Karen, gav ham hintet l næste
step  Det interna onale melodigrandprix var aﬂyst – hvad København
ikke formåede, det kunne Borris da,
så l tasterne igen.
#borrismgp var født. Lars er ikke selv
nogen sangfugl, så han var spændt på,
om folk virkelig ville s lle op og synge
oﬀentligt på en video, der skulle lægges på Borris Sogns Facebookside. For
at sæ e lidt gang i sagerne s llede
han selv op – ingen stjerne tabt, må
siges, men når Lars kunne få sig selv
l det, ja så kunne andre også. Der var
sange, der var sceneshows og udklædning, der var både voksne og
børn, men indslaget fra Åstedparken
blev en velfortjent vinder blandt rig g
mange vinderemner. I indslaget fra

Lars havde fået lu l hjernen igen og
grublede over en ny idé. Igen var det
én fra familien, der inspirerede. Sønnen i huset, Hjalte, arbejdede i sin
hjemmeskole med digte. Ja, hvorfor
ikke. Der må være mange rundt i sognet, der har en digter i blodet.
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ikke al d stå alene, så lokale kunstnere har sagt ja l at bidrage med tegninger, malerier eller andre krea ve
kunstværker l bogen.

Fat på Inger Bech Sørensen igen, kameraet på go, og så blev opslaget
#borrispoeterne lagt på Borris-siden
på Facebook. Selvom Inger sagde l
Lars, at han var ”gal i låget”, er han nu
alligevel glad for, at han ﬁk hende
overbevist.

Det er meningen, at det hele skal
samles i en bog, og Frederikke Thomsen har lovet at hjælpe med opsætningen af bogen. Hun har jo desværre
god d nu, hvor Dalager Marked ikke
bliver l noget. Der vil blive trykt 250
stk., og bogen kommer l at koste 150
kr. Overskuddet fra salget vil lfalde
Borris Skoles Venner og Åstedparkens
Vennekreds ubeskåret.

En forsig g kickstart fra egen pen med
digtet Borris Rocks var fak sk ikke
nødvendig, for s lle og roligt kkede
der digte og sange ind på Facebooksiden. E er 14 dage var der ikke mindre
end 41 digte og 3 sange. Når et ini av bliver søsat i Borris, er der opbakning.

Falder alt i hak, kan bogen købes fra
omkring Grundlovsdag i Dagli’Brugen,
Borris Genbrug og Crea Lundsgaard.

Har man sagt A, siger man også B –
med så mange er der grundlag for at
udgive en digtsamling. Men ord kan

At ini a verne er blevet lanceret i
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alle dem, der har mistet familie og
venner l den slemme virus, og l
dem, der kæmper for overlevelse, og
deres pårørende. Her er det svært at
ﬁnde smil og glæde frem.

Borris….. Borris har et specielt DNA,
så Lars var ikke i tvivl om, at han ville
få opbakning. Når der arrangeres noget, om virtuelt, i hallen, på pladsen
ved Dagli’Brugsen, på stadion – sammenholdet i Borris gør, at vi al d
stø er op.

At være idéskaber er ikke enkeltmandsværk – Lars har ikke kunnet
gøre det alene, her tænker han ikke
mindst på sin familie, Inger Bech Sørensen, Frederikke Thomsen og Hannah Skovbjerg.

Han er heller ikke i tvivl om, at ini a verne har givet et ønsket a ræk i en
dagligdag, præget af Corona-virus,
s gende dødstal og usikkerhed om
frem den.

Sidst, men ikke mindst, vil han sige
tak l alle bidragsydere med videoer,
sange, digte, kunstværker m.m. Uden
jer havde det jo slet ikke være sjovt,
slu er han vores snak af.

Og Borris er igen kommet på landkortet. DR1 viste vinderklippet fra
#craqy20, i TV-Midt Midtvest læste et
par af Borris-poeterne deres digte, DR
P4 Midt & Vest og Radio 100 sendte
indslag om Borris-poeterne, der har
været online ar kler på dr.dk,
tvmidtvest.dk, dbrs.dk og avisar kler i
Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Ugeposten og Jyske Vestkysten, så vi kan
ikke klage over mediernes bevågenhed. Ja, og det har ikke skortet på
kommentarer fra kolleger, kunder og
andre kontakter. Personligt er Lars
nok allermest glad for de mange søde
hilsner, han har fået fra borgere i Borris. ”Det varmer den store bamses
hjerte”, som han selv siger. ”Så ved
man, at ini a verne har gjort det, de
skulle - sprede glæde, smil og humor.
Og at blive modtager af dagbladets
”Ugens Buket” er da bestemt også en
ære”

Lili Kristensen

….. men med en følelse af ambivalens
ønsker han også at sende tanker l
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På min gåtur en sen e ermiddags me ﬁk lyden af musik bag hækken ved den
lille fodboldbane min nysgerrighed vakt. Her var en ﬂok kvinder og mænd i
gang med outdoor træning under kyndig vejledning af en instruktør, arrangeret af Fitnesscentret. Et godt alterna v l træning i disse Corona- der. 
Anne Marie Kristensen
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ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER

Set indefra.
Kære alle i Borris.
Vi håber, I har det godt derude. Vi savner Jer og alle de små besøg og Jeres adspredelse i hverdagen. E er opfordring fra sognebladet vil vi forsøge at skildre,
hvordan hverdagen på Åstedparken har været i den periode, hvor plejehjemmet har været lukket ned for alle udefra kommende besøg.
En beboer udtrykker: ”Jeg synes egentlig det er gået meget godt. Jeg glædes
over at kigge ud på mine blomster uden for vinduet og at sidde på gangen og
tale med dem der kommer forbi. Jeg har ha daglig telefonisk kontakt med
mine pårørende. Jeg savner selvfølgelig at være fysisk sammen med dem, men
det er gået ok. Det er lige før jeg savner min frisør mest eller i hvert fald at få
håret ordnet Jeg tror, det er meget godt for mennesker, at vi engang imellem
bliver mindet om, at ngene ikke al d lige går e er vores hoved og planer. Det
kan lære os at være taknemmelige og sæ e pris på det nære”.
Andre beboere siger samstemmende: Vi er jo blevet passet godt og mangler på
den måde ingen ng, men det fysiske savn l de pårørende har været stort og
svært. Selvom der er foregået mange ak viteter, som vi har nydt, så har det
eneste lyspunkt i hverdagen nogen gange været at vente på en telefonsamtale
med de pårørende, så man kunne høre, hvad der foregår hos dem, og hvordan
de har det. Det er rig g dejligt, at der nu er åbnet op for, at vi må mødes med
de pårørende uden for, siges der samstemmigt.
Nogle af de ak viteter der har foregået på plejehjemmet er, at personalet har
arrangeret gymnas k, gåtur, sang me og morgensang med Phillip Faber. Ak viteter én og én eller i små grupper. Derudover har vi fejret Dronningens fødselsdag med manér, ha en del musikalske indslag udenfor og ikke mindst vores egen lille melodi-grandprix, som Borris sogn har kunnet følge med i på Facebook. En hel almindelig fredag formiddag blev lige for en stund a rudt af et
lille smilehul med fest, farver, sjove udklædninger og sang. Det var en rig g god
dag for de beboere, der havde lyst at være med, og for personalet der var på
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arbejde. Da videoen blev delt på Facebook, var der en enorm interesse, og det
viste sig at vi også kunne sprede glæde uden for huset. Tak for gaven vi vandt,
en stor købmandskurv med snolder og Bailey, som blev nydt henover påsken
og l diverse andre musikarrangementer.
At være medarbejder i sådan en d har været præget af stor uvished og mange
ski ende vejledninger, som man hele den skal forholde sig l. Når det er sagt
udtrykker ﬂere, at de er glade for, at de har må et komme på arbejde, og på
den måde næsten har levet en normal hverdag. Inden for murene har mange
opgaver været som vanligt. Alle de fysiske behov er blevet lfredss llet på vanlig vis. Der har været behov for ekstra opmærksomhed på beboernes psykiske
trivsel, og det beskrives også som noget af det svære at se beboernes afsavn.
Det har også været svært at forklare nogle af beboerne, hvad al det ståhej er
for noget, hvorfor dørene er låste, hvorfor vi skal sidde med afstand og hvorfor
vi skal spri e hænder hele den osv.
Sam dig med har personalet fået lov at komme tæ ere på beboerne, og der
har været mange gode stunder, som vil blive husket lbage på med taknemmelighed. Det har også varmet at mærke sympa en udefra og en buket blomster,
en kage eller vennekredsens dekora oner l påske har betydet meget. Der skal
så lidt l at gøre en stor forskel både for beboer og medarbejder.
Set fra lederens bord er der 3 væsentlige fokusområder:
Først og fremmest ligger beboernes trivsel mig på sinde. Hele den denne opvejning af at følge vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen, men også at lpasse
det vores hus, så vi kan holde fast i en tålelig hverdag med ru ner, men også
med små a ræk og stjernestunder. Som en medarbejder sagde en dag. ”Men,
vi er jo en stor familie, så gælder det med 10 personer vel ikke her.” Sagt lidt i
spøg, men også med den alvor, at vi føler os som en familie. Denne følelse tænker jeg har hjulpet os godt på vej i denne på mange måder svære og foranderlige d.
Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og fortsa e trivsel har også været et viggt fokusområde. Vi har forberedt os på det værste, øvet af- og påtagning af
værnemidler, vurderet og snakket om diverse scenarier sam dig med at vi har
forsøgt at holde benene på jorden og hovedet koldt. Personalet har udvist utrolig stor lpasningsevne og krea vitet, og alle har bidraget l at gøre hverdagen
så god som mulig for beboerne.
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Sidst men ikke mindst så har jeg brugt en del d på at læse mails og holde virtuelle møder sammen med de andre plejehjemsledere for at oversæ e de love, regler og anbefalinger, der hele den kommer, og e erfølgende få det omsat l vores hverdag, så beboere, pårørende og personale har en retning at gå
i.
Det er stadig i skrivende stund uvist, hvad frem den bringer, hvornår vi igen
kan modtage besøg, a olde arrangementer osv? Vi har valgt, at der i denne
omgang ikke sæ es ak viteter i sognebladet herfra, men bliver der muligheder for evt. gudstjenester, gåture, sang osv. inden næste sogneblad, vil vi tage
kontakt l dem, der plejer at komme i huset l disse ng, og der vil blive lavet
interne ak vitetslister, som man kan få en kopi af.
Med ønsket om en rig g god sommer l Jer derude
Tove Meyer, enhedsleder på Åstedparken Ældrecenter

Fødselsdagskalender:
3/6

Bernhard Søjdis

91 år

7/6

Rosa Madsen

92 år

23/6 Holger Thomasen 67 år
1/7

Karsten Wirring

18/7 Sigfred Jensen

71 år
89 år

Nye beboere:
Ruth Lauge e Lauridsen
Signe Degnboel Jensen

Vi har sagt farvel l:
Henning Hedegaard Eriksen
Janne Søndergaard Nørrelykke
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Gudstjenesteliste
Dato

Borris

1. juni
Anden
pinsedag
7. juni
Trinita s
søndag

Faster

10.30
Møllegårdsskoven

Evangelium
Joh. 6,44-51

10.30
Børnekirke

9.00

Ma . 28,16-20

14. juni
1. søndag e er
trinita s

19.00

10.00
Frilu sgudstjeneste ved
ak vitetshuset

Luk. 12,13-21

21. juni
2. søndag e er
trinita s

14.00
Konﬁrmandindskrivning

10.30
Børnekirke og
samkørsel

er

10.30
Kirkekaﬀe

Ingen

Luk. 15,11-32

er

Ingen

10.30
Kirkekaﬀe og
samkørsel

Ma . 5,43-48

er

10.30

Ingen

Ma . 16,13-26

er

Ingen

10.30
Samkørsel

Ma . 19,16-26

er

9.00
Mar n Jensen

Ingen

Ma . 10,24-31

er

Ingen

9.00
Mar n Jensen

Ma . 7,22-29

28. juni
3. søndag e
trinita s
5. juli
4. søndag e
trinita s
12. juli
5. søndag e
trinita s
19. juli
6. søndag e
trinita s
26. juli
7. søndag e
trinita s
2. august
8. søndag e
trinita s
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Luk. 14,25-35
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Gudstjenesteliste
Dato
9. august
9. søndag e er
trinita s
16. august
10. søndag
e er trinita s
23. august
11. søndag
e er trinita s
30. august
12. søndag
e er trinita s

Borris

Faster

Evangelium

9.00
Torill Kristensen

Ingen

Luk 12,32-48

10.30
Børnekirke

9.00
Kirkekaﬀe

Ma 11,16-24

9.00
Poul Ivan Madsen

Ingen

Luk 7,36-50

10.30
Børnekirke og
samkørsel

9.00
Kirkekaﬀe

Ma 12,31-42

Frilu sgudstjeneste i Møllegårdsskoven
Den 1. juni er det 2. pinsedag, som vi fejrer ude i det skønne sommervejr. I år
er det i Møllegårdsskoven i Borris. Der er gudstjeneste kl. 10.30 og bage er er
der fællesspisning.

Nye konﬁrma onsdatoer
Som følge af Corona er de e års konﬁrma oner rykket l e er pinse. Det betyder, at der i år er konﬁrma on i Borris kirke lørdag den 13. juni kl. 10 og i Faster kirke lørdag den 20. juni kl. 10.

Kollekt er kirkens indsamling
Indsamling i kirken fra juni l august går l Norea Radios arbejde med at udbrede evangeliet – både i Danmark og globalt.
Familie
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Corona – krone – konge
Foråret 2020 blev et forår, som vi aldrig har ha før. Store dele af Danmark var
lukket ned. Ja, selv kirkerne holdt lukket. Mange udfordringer, overvejelser og
tanker er blevet gjort. Alt sammen på grund af det vor Dronning kaldte ’en farlig gæst’ – Covid19.
Corona, som er virussens la nske navn, stammer
fra dens udseende. Viruspar klernes omrids ligner nemlig en kongekrone. Mon ikke det er en
meget rammende beskrivelse af virussen – som
konge? For var der nogen, som var konge i vort
lille kongerige i foråret, så var det Corona. Den ﬁk
lov at bestemme rig g meget. Hvor mange vi må e forsamles,
hvilke
bu by
kker
Den
forbudte
der må e holde åbent og hvor vi (ikke) må e rejse hen.
Der er jo forskel på regenter og hvordan de regerer. Nogle bliver elsket og hvis
råd og love man gerne følger. Andre følger man på grund af frygt. Det sidste var
lfældet med Corona. Den regerede ved frygt. Vi fulgte anbefalingerne af frygt
for, hvad den ellers ville gøre ved os og vore kære.
Påskens budskab handler også om en, som vil være konge. En som ønsker, at vi
skal følge hans bud. Men han ønsker ikke at regere med frygt. Han ønsker ikke,
at vi med tvingende nødvendighed underkaster os ham. Nej, Jesus ønsker at
være en anden slags konge. Han ønsker, at vi følger ham frivilligt – af kærlighed. Vi skal elske ham, fordi han elskede os først.
Hans kongekrone er ikke lavet af guld, men af torne. For han er en konge, som
regerer ved at give a ald. Ja, bibelen beskriver det sådan, at Jesus ”tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind l døden, ja, døden på et kors.” (Fil
2,7-8).
Jesus er en helt anden type konge end Corona. For hvor den største frygt for
Corona er, at den tager et liv – vort eget eller en af vore kære, så gør Jesus det
modsa e. Han kræver ikke vort liv, men sæ er selv sit liv l for at redde os.
42

Kirkesiderne

Han ofrer sig selv for vores skyld. Jesus siger ”Jeg er den gode hyrde. Den gode
hyrde sæ er sit liv l for fårene.” (Joh 10,11).
Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem og blev hyldet som konge. Nogle dage
senere bliver han iført tornekrone og ført ud l Golgata for at dø. Men på tredjedagen opstår han fra
de døde. Han viste, han er den stærkere konge. Den
som end ikke død og Corona kan få bugt med. Han
er den, som har al magt i himlen og på jorden.
Thomas Kingo skrev i en salme: ”Skriv dig, Jesus, på
mit hjerte, du min konge og min Gud!” (Salmebogen 208). For lø et l os er, at
når vi har Jesus l konge i vort liv, da er hans sejr over døden også vores sejr. Så
kan vi, midt i alt som skaber frygt her på jord, være trygge. For ingen er er så
tryg som Guds lille børneskare.

Konﬁrmandindskrivning
Der er indskrivning l det kommende års konﬁrmandundervisning søndag den
21. juni kl. 14 i Borris kirke. Vi begynder med gudstjeneste, hvore er der er indskrivning. Elever på de lokale skoler bliver inviteret pr. brev.
Konﬁrma on i 2021 er i Borris den 11. april og i Faster den 18. april.

De Ni Læsninger—Bibelenlive
Da årets påskekoncert med bibelrecita oner blev aﬂyst, har vi i stedet planlagt
det op l jul. Stadig med musik, fællessang og bibelrecita oner. Denne gang
over julens tema. Det er den 2. december i Borris kirke. Så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Udﬂugt l Galleri Bibelland
Grundet Corona har Galleri Bibelland beslu et at holde lukket resten af året.
Det betyder, at den planlagte udﬂugt der l den 7. juni desværre også må aﬂyses. Vi satser på at arrangere en tur der l i 2021.
Dansker koloni
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Udﬂugt l Tirpitz
Forbehold for aﬂysning
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.
Der er afgang med bus fra Borris sta on kl. 8 og forventet hjemkomst kl. 17.30.
Turen koster 350 kroner. Der er lmelding l Egon Dag Nielsen på
egon.dag.nielsen@mail.dk eller 21843624. Tilmelding senest mandag den 10.
august.

Vedrørende menighedsrådsvalg
Det, i sidste sogneblad annoncerede menighedsrådsvalgsmøde den 12. maj, er
på grund af Corona-epidemien aﬂyst. I stedet s ler man på at afvikle mødet
rsdag den 9. juni kl.19.00 i Borris Hallen.
Det annoncerede valgforsamlingsmøde den 15. september kl. 19.00 i Borris
Hallen forventes gennemført som planlagt.
Med venlig hilsen Mogens Rasmussen, formand for valgbestyrelsen, Flodgårdsvej 13, Borris.
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S llads på kirkegården
Facaderenovering af
Koret samt Nordside
af skibet, samt omsætning af granitkvadre
på et lille areal af
nordsidens facade.
Facade renoveringsarbejdet af korets nordog sydside samt Skibets nordside er opstartet. Korets østside
opstartes senere.
S llads er ops llet
med udvendig inddækning. Fra s lladset ernes de eksisterende fuger udført i
cement, fugerne oprenses. Facaden udtørres i ca. 4 måneder inden de omfuges
med nye mørtelfuger. Inddækning af facaden sker for at holde støv fra arbejdet
inde bag inddækning samt sikre at de blotlagte fuger holdes tørre.
Ud over fugearbejdet er der et areal hvor granit stenene skal omsæ es. Det er
her hvor facaden har ha en udbuling.
Ovennævnte arbejder der er igangsat og forventes færdig i løbet af e eråret.
Arbejdet udføres af Jysk Kirkevedligeholdelse ApS, ved Niels Houlborg, der gav
det billigste lbud.
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#borrismgp
Det var overskri en på 2. etape af spøgen, som Lars Rahbæk lagde op på Facebooksiden for Borris Sogn. En af dem,
der ﬁk lyst l at komme med
et bidrag, var Trine Nyholm
Knudsen, der selv spillede på
klaver l sangene. Og Trine
leverede også en af sangene l
poeternes bog
Hun var som så mange andre
hjemme fra sit arbejde som
pædagog i ins tu onen Galaxen, et arbejde, der hver dag
giver hende glæde og samvær
med en masse mennesker. Og
de ugentlige kora ner i Voices
By Heart, drengenes håndboldkampe i hallen, snakken
med de andre forældre – alt
var lige pludselig blev sat på
stand by.
I hendes potpourri vil mange nikke genkendende l hendes tankemylder og
ageren i den fagre nye verden. Hjemmeskole og håndsprit – udtryk, der pludselig blev hverdag for os alle. Sognebladet har spurgt Trine om, hvad der ﬁk
hende i gang.
Inspira onen l mange af sangene kom egentlig lidt e er lidt. Når jeg hører en
sang i radioen, kan jeg pludselig høre ng, som passer ind i den virkelighed, jeg
er i. Så allerede inden Lars havde fundet på #Borrismgp, havde jeg tænkt coronasitua onen ind i ﬂere sange, jeg havde hørt. Blandt andet Mads Langers:
"Mellem linjerne" havde jeg allerede tænkt ind i en coronasammenhæng, inden
jeg fandt ud af, at han selv havde skrevet den om, så teksten lød: "Det er nu vi
må gå alene. Ja, vi må følges ad hver for sig"
Så det var helt naturligt, at sangen "Hjem" skulle være med, når man nu skulle
blive hjemme osv.
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Jeg havde fulgt med i, at man sang fællessang fra altaner i Italien og at det også kom l Danmark. Jeg havde fores llet mig, at jeg ville stå på altanen og
skråle: "All by myself" over l Hanne på den anden side af åen, men jeg havde
ﬂere idéer l sange, og det synes jeg var bedre med klaver l, så derfor blev det
inde ved klaveret, I så mig.
Jeg er normalt et meget socialt menneske, så når alt er sat på stand by, kan
man pludselig savne bare lige at sige hej l Thorkild i hallen og smalltalke med
de andre forældre, når man henter drengene e er håndbold. Men jeg havde
også lyst l at hylde sundhedspersonalet og det unikke fællesskab, vi har i Borris, hvor vi sammen hver for sig laver spas og løjer på Facebook, og hvor ingen
skal mangle noget.
Der er en rød tråd i alle sangene, nemlig mine tanker i en ny og mærkelig situaon, men alle ngene kommer ikke i en kronologisk rækkefølge, men bare som
mine tanker myldrede frem, når jeg hørte de originale tekster l alle disse sange. Der var fak sk et par sange mere med, men så ville det jo blive endnu mere
for langt, end det allerede var.
Der var mange der gav et like, og det ser jeg som et udtryk for, at mange andre
gik rundt med de samme tanker om en ny og anderledes hverdag, og også et
fælles håb om at vi nok skal klare det alligevel – SAMMEN HVER FOR SIG.

Et lille sanghæ e har vi ikke ha
nes sange l #borrismgp:

dligere i sognebladet – værsgo’ – her er Tri-

Mel.: ”Jutlandia” med Kim Larsen
Det var i 2020 eller cirka deromkring, da der var corona i verden.
Smi en kom fra Kina eller fra Italien
hvor alle havde corona.
Sygeplejersker de arbejder hårdt,
for at hjælpe med stort eller småt
Hej ho - vi kæmper imod.
besky er de gamle og svage.
Hjemme er læreren
og hans elev.
De arbejder sammen om læring.
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Mel.: ”Hjem” med Sanne Salomonsen
Der er meget, der sker uden en grund.
Var der nogen der fortalte mig
der i sidste ug'.
Jeg har prøvet alt.
Og jeg er blevet hjemme
som jeg jo ﬁk fortalt.
Og selv om jeg vil' hygge
så blev jeg stadig hjem'.
Jeg er blevet hjem'
Jeg er blevet hjem'
Mel.: ”S lle før storm” med Lis Sørensen
Her er så s lle nu
men indeni os
er der ingen ro.
Et er corona at forstå.
Vi goggler lidt
uden at ﬁnde noget
Så vidt vi ved
så smi er det møj,
Så bliv' hjem i dit joggingtøj
Mel.: ”Ud under åben himmel” med Danser med Drenge
Det skete igen, helt utroligt
at foråret kom, s lle roligt.
For græsset er grønt, og himlen er høj
nu smider jeg sjælens vintertøj...
Jeg vil ud, ud under åben himmel.
Jeg ud, og møde andre folk.
Jeg vil ud, ud under åben himmel
ind i en folkes mmel
ud under åben himmel.
Mel.: ”Fy, fy, skamme” med Tom og Jess.
Næ næ næ næ næ, det må vi ikke.
Fy fy skamme skamme, fy fy, ah ah,
slemme slemme, fy fy, næ næ nix nix
slut forbudt, men hva' må vi så?
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Mel.: ”Den søde pige” fra Bølle Bob
Her sidder jeg alene, hjemme i huset.
laver lidt arbejde, og bilen får et hvil.
Jeg er den søde og dyg ge pige
som hører hvad Me e hun si'r.
Jeg går ikke ud uden håndsprit,
og hoster da kun i mit ærm'
Hjælper med hjemmmeskole
handler kun lidt.
Her i Borris er der ingen der skal mangle gær.
Vi køber kun det vi plejer, og det er nok
hvordan sku' vi ku' glemme det?
Det, med at synge fra altaner og vinduer
virker lidt ensomt, når man bor hvor jeg gør.
Men vi kan samles på Facebook og synge
og skåle med dem som vi vil.
De gamle de lærer at snappe.
En messenger-gruppe bli'r l.
Tror I da ikke, at vi hellere vil
være sammen med andre og hygge lidt
og give en krammer og være lidt tæt,
men vi klarer det alligevel....
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Peter Merseljakow
En ostbataljon var en bataljon i den tyske hær, hvor mandskabet bestod af russiske soldater, som var gået i tysk tjeneste. Hovedparten af oﬃcererne og en
del befalingsmænd var tyskere. I den sidste del af krigen var hovedparten af
bataljonens oﬃcerer russiske, og man havde kun tyske »føringsoﬃcerer« l at
føre kontrol.
I oktober 1943 beordrede Oberkomando der Wehrmacht, at 5 øst bataljoner
skulle sta oneres i Danmark. Den tyske øverstbefalende for de militære styrker
i Danmark og den rigsbefuldmæg gede i Danmark protesterede mod de e.
Blandt andet fremførte de, at placering af russere blandt den »racestolte og
selvbevidste befolkning« kunne gøre et uheldigt indtryk, og at for eksempel
Sverige kunne udny e det l et angreb på Tysklands nordiske racepoli k.
Det var en værre omgang vrøvl, og den tyske overkommando tog da heller
ingen no ts af klagen.
Ifølge danske øjenvidner var der stor forskel på de russiske soldater. Nogle af
dem var godt udrustet og »var høje og ﬂo e«.
Andre af russerne var meget dårligt klædt og lsyneladende ubevæbnede. De
er muligvis blevet anvendt som arbejdssoldater.
Peter Merseljakow (Pjotr Miersljakof, e er skandinavisk transskrip on), født
den 1. juli 1909 et sted i Rusland, og var, formentlig e er at være taget l fange, gået i tysk krigstjeneste, hvor han var kommet l Ostbataillon 653, der i
e eråret 1943 var sta oneret i Borrislejren. Hvorfor ville en russer dog gå i tysk
krigstjeneste? I begyndelsen af krigen gik det jo godt for tyskerne med deres
Blixtkrieg og de tog i tusindvis af fanger. Det var tyskerne ikke forberedte på og
havde ikke mulighed for at tage sig af dem og ønskede heller ikke at gøre det,
da de anså russerne for at være undermennesker, som man ikke behøvede at
behandle som mennesker. Mange blev bare hegnet ind, på en mark, omringet
af et pigtrådshegn og ﬁk hverken vådt eller tørt hvore er de døde som ﬂuer.
Det er let at fores lle sig at de var fristet l at melde sig l den tyske
Wehrmacht hvor de kunne få mad og husly og mulighed for at overleve.
En a en sidst i oktober samme år forlod Peter uden lladelse Lejren,
formentlig ikke for at s kke af, desertere, fra tjenesten, men for at få fat i
noget mad. Tyskerne gav de russiske soldater meget lidt mad for at de ikke
skulle have kræ er l at gøre oprør. Han gik hen l det første hus han kom l,
det var gården Krog, her gik han ind ad fordøren, den pæne indgang, hvilket
gårdejeren, der på påklædningen kunne se hvor manden kom fra, men
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Borris Kroggård som den så ud i 1943. Nu står kun stuehuset lbage.

naturligvis ikke kendte hans ærinde, blev sur over, så sur at han med det
samme gik l telefonen og ringede l Lejren for at klage.
Peter, der mærkede at han var alt andet end velkommen, skyndte sig videre
ad broen over Skjern Å l Kirkebyen. Her gik han hen l det stråtækte hus på
hjørnet af Ahlervej og Engto en (nu Skolevænget 51), hvor han bankede på
ruden ved siden af døren. Manden der boede her, var gået i seng men stod op
og så at Peter havde tobak i den ene hånd og med den anden gjorde bevægelser op l sin mund. I sin iver kom han l at s kke en hånd gennem ruden ved
siden af døren. Beboeren forstod at manden nok var sulten og bød ham ind og
gav ham noget at spise, det lod han sig ikke sige to gange men gik straks i gang
med maden.
Opringningen fra Kroggård havde imidler d alarmeret tyskerne, som straks
sendte folk ud for at søge e er den undvegne. Da de kom l Kroggård var fuglen ﬂøjet, og de gik videre fra hus l hus og spurgte sig frem og fandt snart Peter, der sad og spiste. De tog ham med, rygtet vil vide at han blev mishandlet,
dog synes ingen at have set det, og anbragte ham i Lejrens arrest.
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Den 1. november
døde Peter
Merseljakow, nogle vil vide ved fald
fra Lejrens vandtårn, andre at han
blev skudt under
ﬂug orsøg, men
ifølge kirkebogen
omkom han ved
hængning i Lejrens
arrest, om han
hængte sig selv,
eller han ﬁk
»hjælp« l det,
vides ikke, dødsstraf var det normale for deserta on, og der skal være mange eksempler på at
det tyske militærpoli eller SS øjeblikkeligt eksekverede en ved pågribelsen på
stedet afsagt arbitrær dødsdom, når vedkommende var stukket af fra en enhed ved fronten. Tyskerne havde dog intet at vinde ved at myrde ham da han
alligevel ville blive dømt l at dø på den ene eller anden måde.
I øvrigt var det i Borris den almindelige opfa else at Peter Merseljakow var
krigsfange, så måske havde han en d inden han gik fra Lejren, som en disciplinær straf ski et status l en slags arbejdssoldat med ringere forplejning.
Men da hans enhed jo ikke lå ved fronten, ville den sandsynligste straf for
hans forseelse være omgående forﬂy else l en straﬀebataljon ved øs ronten, hvor han antagelig ikke ville overleve ret længe. Der var stor sandsynlighed for at han enten ville blive dræbt i krigen eller hvis han blev taget l fange
af russerne og henre et som desertør eller sendt l fangelejr i Sibirien. Stalin
mente at alle der var taget l fange var desertører, hans soldater skulle kæmpe l sidste patron og ikke overgive sig. Derfor er det nok mest sandsynligt at
han med den mørke frem dsudsigt begik selvmord. Og præsten som skrev det
i kirkebogen havde jo ingen grund l at skrive andet end det han kendte som
sandheden da tyskerne ikke læste i Borris Kirkebog.
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Borrislejrens vagt og arrest. De store vinduer bagest i bygningen var der ikke i 1943,
da der var arrest, nu er der et lille køkken.

Begravelsen
Da Peter Merseljakow var død, ville Lejrens tyske kommandant lade ham begrave mellem barakkerne i Lejren, men Lejrens danske opsynsmand
(materielforvalter) som endnu var i funk on, protesterede imod det, dere er
ville kommandanten have liget begravet på den åbne hede, i begge lfælde
uden at graven på nogen måde skulle markeres med sten eller lignende, også
de e modsa e opsynsmanden sig, idet han argumenterede med at det stred
mod dansk lov og tradi on, døde mennesker begravede man her i landet kun
på en kirkegård. De e hændelsesforløb stø es af kaptajn Gordon Norrie der i
et jubilæumsskri i Militært Tidsskri i anledning af Borrislejrens 50 års jubilæum skriver at den tyske kommandant ville have Pjotr begravet mellem barakkerne i Lejren men at opsynsmanden Aage Johanssen ﬁk de e forhindret.
Opsynsmanden Aage Johanssen (1888- 1950) havde været soldat, han vidste
hvordan man skulle tale l tyskerne.
E er et par dages forløb ga' kommandanten sig, og llod at begravelsen fandt
sted på Borris Kirkegård den 4. november 1943.
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Opsynsmanden, Aage Johanssen, der var tømrer af profession lavede selv en
kiste af brædder han skaﬀede sig fra tømmerhandler Jeppesen i Borris der forærede ham træet. Han lavede også et trækors som han sa e på graven, det var
et russisk ortodoks kors med to tværstænger og en skråts llet tværstang underst, magen l et der stod på en af de daværende ﬂygtningegrave på kirkegården.
Den Borrisboer der havde beværtet russeren skete der vist intet med, de
kunne jo også med re e sige, at de ikke kunne vide at soldaten var stukket af
fra tjenesten, de kunne formentlig ikke tale med ham.
Det var jo ellers ligeså stra art at hjælpe desertører
som at hjælpe sabotører, straﬀen var normalt et dsubestemt ophold i en tysk koncentra onslejr.
E er krigens ophør kom der på foranledning af Den
Sovje ske Ambassade i København en betonsten på
hans grav med det sovje ske hammer og segl symbol og
Peter Merseljakows navn, skrevet med først russiske
(kyrilliske) ПЁТР МЕРЗЛЯКОВ og dernæst la nske bogstaver, så datoen for hans død, samt nedenunder igen
teksten: FRA DET SOVJETTISKE FÆDRELAND.
Muligvis blev stenen rejst i den tro at Peter Merseljakow havde været krigsfange, selvom Stalin ellers beRussisk ortodoks kors. tragtede alle sovjetborgere der »lod sig tage l fange«
som forrædere, og nådesløst sendte dem videre l sibiriske fangelejre og den
næsten visse død, når de vendte hjem l Sovjetunionen.
Mange år senere i 1984erne lbød den sovjetrussiske regering via Ambassaden i København, at betale for vedligeholdelsen af gravstedet og mindestenen.
Da man i Borris modtog det sovje ske lbud, samt en meddelelse om at der
senere ville komme folk fra Ambassaden, for at inspicere gravstedet, havde
man e er de mange år sløjfet graven, og taget stedet, gravplads nr. 10 i 26.
række i syd sek onen, der lå i kirkegårdens udkant, samt nabogravpladserne
nr. 7, 8 og 9 i brug som oplagsplads, for blandt andet grus l brug på kirkegårdens gange og grave. Man meddelte den Sovje ske Ambassade at stenen ikke
kunne komme l at stå hvor Peter Merseljakow var begravet men på et sted
der var mindst ligeså præsentabelt som stedet hvor han var begravet. Det accepterede Ambassaden.
Man s llede så stenen op i anden eller tredje række i den vestlige side ca. en
tredjedel af vejen fra sydsiden, for dér var der dengang et ledigt gravsted, og
lod inskrip onen male op, men da maleren, en lokal mand, ikke kunne læse de
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utydelige tal, kom han l at ændre årstallet fra 1943 l 1945 og derved post
mortem, (e er døden) generøst gav Peter Merseljakow to år mere at leve i.
Men måske var maleren undskyldt, for i kirkegårdsprotokollen står der årstallet 1945, og så står der også at manden var polak, så den der har
skrevet det ind, har nok ikke ha et skri ligt forlæg lige ved hånden.

Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
lø: 8.30 - 12.00
Lukket uge 29, 30 31
55

Ove Enevoldsen
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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Et lille hej fra Sogneforeningen
Solen skinner, fuglene synger og varmen er begyndt at få fat i Danmark. Det
hele står grønt - Borris viser sig fra sin smukke side. Det gode vejr er kommet
på det helt rig ge dspunkt.
Den grumme corona-virus har vist sit ansigt i Danmark og Borris. Det hele er
lukket ned. Vi skal holde afstand og må ikke mødes i større forsamlinger. Mange er – eller har været - sendt hjem fra arbejde, børnehaven har været på nødblus, skolen har været lukket fysisk og har skullet oms lle sig l ernundervisning. En ny verden for både lærerne og eleverne. Brugsen har været åben i hele
perioden og sørget for, at alle kunne handler sikkert og sam dig passet godt på
sine medarbejdere.
Byen har stået sammen i denne svære og anderledes d, hvor vi skal passe på
vores ældre og svage i samfundet. Og hvad gør man så, når man nu ikke kan ses
og deltage i alle de sociale arrangementer, vi nu er vant l i Borris? Jo – der sidder et par skønne hjerner i
byen og kommer med små
indslag. Preben, dligere
kendt ansigt i børnehuset,
s ller op l fællessang på
Facebook. Børnene kunne
komme med deres ønsker
og han spillede dem l
stor glæde for børn og
forældre.
Lars Rahbæk og Inger
Bech har i fællesskab opfordret l indslag på Borris
sogn under hashtag
#crazy20, #BorrisMGP og
#Borrispoeterne. Helt fantas sk at se så mange deltage! Den sidste opfordring l digte og sange
udkommer i en bog - for57

håbentlig i juni. Mon ikke den bliver revet væk fra hylderne 😊
I sogneforeningen nåede vi lige præcis at få a oldt vores foredrag med Fotovognen – og sikke et foredrag. Vi blev blæst fuldstændig bagover med lmeldinger og endte op med at være ca. 500 lhørere på en mandag sidst i februar.
Vi er stadig vildt begejstret over den opbakning – det er en fornøjelse af være
arrangør med så stor interesse!
Desværre blev vores fællesspisning aﬂyst i starten af april, men sikke en lslutning på #Borrisspisersammen. Tænk sig - så mange familier, der gav deres input
l fællesskabet - det var med store smil, vi fulgte med i, hvad andre ﬁk l
a ensmad. Generelt skal der lyde en stor tak l byens opbakning l fællesspisning. Vi har ikke været under 150 deltagere det seneste år. Tvær mod har vi
lukket for lmelding en enkelt gang, da vi ganske enkelt ikke havde mere plads.
Og hvad kommer der så l at ske den næste d med sogneforeningen som arrangør? Ja – det kan vi jo desværre ikke vide. Vi håber, at det bliver muligt at
lave en fællesspisning i e eråret, men det kommer helt an på situa onen, om
det bliver i hallen eller #borrisspisersammen – det må den vise. Vi har ﬂere
ideer i krukken at tage af – bl.a. arbejder vi lige nu på, om det er muligt at lave
en form for bydyst.
I ønskes alle en skøn sommer. Tusind tak for jeres engagement i byen, jeres
opbakning og gode ideer - bliv endelig ved med det.
De bedste hilsner fra Borris Sogneforening
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Corona d i Borris Børnehus
Det har været en meget turbulent d i Børnehuset de seneste måneder. Jeg
startede som ny leder den 1. marts, hvor jeg ﬁk en rig g god modtagelse af
børn, medarbejdere og forældre.
Den 11. marts om a enen, midt i bestyrelsesmødet, lukkede statsminister
Me e Frederiksen Danmark ned for at mindske faren for smi espredning af
Coronavirussen. Det var en meget underlig d for os alle, hvor spørgsmålene
var mange. Allerede dagen e er oplevede vi, at mange forældre havde muligheden for at holde deres børn hjemme og endnu ﬂere om fredagen.
Fra mandag den 15. marts havde vi nødpasning i Børnehuset og dagplejen,
hvor vi havde meget få børn, hvilket gjorde at de restrik oner vi havde fået fra
Sundhedsstyrelsen var nemmere at følge. Alle, såvel forældre som medarbejdere, viste stor ﬂeksibilitet i denne periode. Medarbejderne i både dagplejen
og Børnehuset ﬁk andre arbejds der fra den ene dag l den anden, og der var
nye retningslinjer for rengøring, tøjvask mv.
Lige inden påske meldte statsministeren ud, at vi skulle i gang med en kontrolleret genåbning, hvor der ville komme nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Disse retningslinjer sagde, at alt legetøj skulle rengøres to gange om
dagen, vi skulle lave noget ekstra rengøring og det sengetøj, som børnene sov
i, skulle vaskes ﬂere gange om ugen. Her brugte vi rsdag meget d på at sortere alt legetøj og få lavet planer for, hvordan vi vil få hverdagen l at fungere.
Nu er det blevet mere ”hverdag” med de nye retningslinjer, og der er ﬂere
børn, der kommer i børnehave og dagpleje hver uge. Det er dejligt at se børn
og forældre igen.
Jeg er utrolig stolt af medarbejderne for den store indsats, de har ydet i denne
svære d. Jeg vil også gerne beny e lejligheden l at takke forældrene for deres tålmodighed og velvilje i denne d. Uden medarbejdernes store indsats og
forældrenes forståelse og e erlevelse af retningslinjerne ville vi ikke kunne
lykkes med at skabe en god hverdag for alle børn.
René Nordento Madsen, Børnehuset
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ALLE GENERATIONER KAN GIVE HINANDEN NOGET.
I februar havde jeg fornøjelsen af at være en del af samværet mellem de ældre
på Åstedparken og 0. klasse fra Borris skole.
Før jul var det Brumbasserne fra børnehaven, der havde besøgt plejehjemmet,
og i det nye år var det så 0. klasses tur.
Den første gang, børnene var på Åstedparken, havde en af beboerne, Chris an,
fødselsdag. Til stor glæde for ham havde de ﬂag med og sang en fødselsdagssang for ham. Dere er bød han dem ind i sin lejlighed, og han viste dem stolt,
hvordan han boede. Her ﬁk børnene også en snak med en af de ansa e om,
hvordan det er at bo på et plejehjem.
På min dag som medlever ventede jeg lidt og talte lidt med de ældre, der allerede ventede på ungerne. Pludselig var de der, ikke højtråbende og larmende,
men småsnakkende og ivrige e er at komme i gang. Deres overtøj e erlod de i
gangen, og snart var de inde, hvor de hilste pænt på med hånd 
På opslagstavlen i fællesrummet hang en liste over de ak viteter, de skulle have sammen i løbet af foråret. Massage og vendespil havde været på programmet, og denne dag var det spil.
Børnene havde spillene med fra skolen, og det var spil, som også de ældre
kendte. Der var ”3 på stribe”, Ludo, Sorte Per og Billedlo eri i papkassen, som
lærer Lo e
Hvid havde
taget med.
Snart var børn
og ældre fordelt ved bordene, og spillene gik i gang.
E er lidt venten slap Almas
tålmodighed
nok op, så hun
sagde s lle og
roligt l sidemanden i kørestolen:
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”Sigfred, så er
det dig”. Ikke
al d bliver spillene spillet
færdig, men så
ﬁnder børnene
bare et andet
bord med et
nyt spil og nye
modstandere.
En anden dag
havde børnene
underholdt
beboerne med
rim og remser,
som de havde
sunget l bedsteforældredag og klassefest. På programmet havde også været
såning af karse, solsikker og tomater.
Både Gi e fra Åstedparken og Lo e fra skolen er helt enige om, at den lille
me en gang om ugen har stor betydning for begge parter, og de glæder sig
alle hver gang.
…. Men i de sidste par måneder har de ældre må et undvære besøgene af de
små ”lopper”.
Hvad gør børnene så – jo,
de tropper op
på p-pladsen
udenfor hjemmet og synger
for de ældre.
Det vidner meget om, hvilke
bånd der bindes i de små
stunder, de
har sammen.
Lili Kristensen
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Update fra byrådet
Her i Corona- den er det kommunale arbejde blevet begrænset l et absolut minimum
på rig g mange områder. Som “almindelig” poli ker har vi ikke været med l at tage så
mange “coronabeslutninger.” Det har en krisestab, bestående af fagchefer, direk on og
borgmester gjort med daglige videomøder, hvor der har været gjort et stort arbejde i at
navigere i denne meget uvante situa on. Det er heldigvis gået godt med at begrænse
smi espredningen, og der var naturligvis stor fokus på, at plejehjemmene blev holdt
frie, hvilket lykkedes i lang d.
Vores kalendere blev total ryddet i løbet af en uge, hvore er div. video-møder blev
arrangeret, hvor vi ind l videre har a oldt to byrådsmøder og ﬁre teknik- og miljøudvalgsmøder for mit vedkommende. Det er absolut ikke en mødeform, jeg synes er hensigtsmæssig for så vig ge møder. Jeg synes, det er rart at se folk i øjnene og le ere kan
“føle”, hvor man kan få en beslutning drejet hen, hvor man gerne vil, når man sidder i
samme rum. Videomøder kan bestemt bruges l rig g mange små møder, hvor det
mere er informa onsmøder. Møder med et lavt deltagerantal er også noget, jeg er sikker på vil blive brugt i den fremover i kommunen.
Men hvor er det mærkeligt at gå rundt på rådhuset og ALLE kontorer er tomme. I følge
min fagchef er medarbejderne meget produk ve med at lave bygge lladelser, lokalplaner, miljøgodkendelser mv, men de mangler naturligvis deres kollegaer - de bruger video, mail og tlf så meget som muligt l at opretholde det sociale, men det er den klart
største udfordring, siger hun.
Vi begyndte med det samme at fremrykke vedligehold på bygninger, planlagte anlægsopgaver, for at holde lidt hånd under erhvervslivet, men jeg fornemmer ikke, at håndværkere er begyndt at mærke mangel på arbejde endnu. Men det passer nu også ﬁnt
med de større investeringer, kommunen kan foretage fremover, da de skal sagsbehandles inden de kan realiseres - så når afmatningen i byggeriet kommer, så er kommunen
klar med ﬂere større anlægsinvesteringer i veje, cykels er, traﬁksikkerhedsprojekter,
evt nye skoler og børnehaver.
Vi håber meget på, at grænserne bliver åbnet, da hele Vestkysten er meget a ængig af
de tyske turister, og turismen er en af de store økonomier i kommunen, og gå fra 110%
l 10% omsætning er ikke noget, ret mange ﬁrmaer kan holde l ret længe. Men der er
også mange andre ﬁrmaer i kommunen, der er og bliver ramt. Heldigvis har fødevareklyngen ikke været ramt endnu, og den kan jo holde gang i meget her i Vestjylland og i
de små samfund.
Den store udligningsreform, som især Hans Østergaard har kæmpet meget for, kom
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også endelig i hus. RKSK ﬁk ca 40 mill ekstra årligt og måske vig gst: blev sikret det ﬁnansierings lskud på ca 50 mill årligt, som vi har fået de seneste år, men som aldrig har
været noget, vi kunne regne 100% med. Så det giver en noget større budgetsikkerhed,
når vi lægger de 4-årige budge er - kan allerede se, at Søren Elbæk er ude og sige, at
visse besparelser måske skal rulles lbage, så vi skal nok få en hyggelig budgetkonference igen l august :-) Vi får nok at bruge pengene på de kommende år er min fornemmelse - bare 500 ﬂere arbejdsløse tager hur gt mange millioner... og vi har taget mange millioner fra beskæ igelsesudvalget de seneste år l at dække for de værste besparelser.
I teknik- og miljøudvalget er det stadig Søndervig, som er den store ds- og pengerøver.
Der er mange interesser i alle de beslutninger, vi skal tage i det område, og jeg synes
godt nok, det er svært at forudse, hvordan traﬁk og mennesker bedst bliver fordelt i
området, når vi sidder og skal tage s lling l parkeringspladser, veje, bu ksplaceringer
osv.
Af sager her i området, har jeg den sidste d arbejdet med at få etableret et par traktor
-vigepladser før og e er “Bølling-svingene” på Arnborgvej. Jeg synes, vi har fundet et
par gode placeringer, og lodsejerne er med på ideen - det bliver l glæde for både langsomt- og hur gtkørende. Jeg håber også på, at cykels en fra Faster l Skjern snart kan
blive vedtaget.
For et par år siden sa e administra onen gang i en proces omkring harmonisering af
veje (priva sering af veje). Det er noget, som de vist også prøvede for ca 10 år siden,
men der blev det ikke l noget. Da jeg så kortet og kriterierne, blev jeg meget skep sk.
F.eks skulle Flodgårdsvej nord for Arnborgvej, Hjoptarpvej og ﬂere strækninger omkring
Længstedal og på Sønderlandet priva seres - og kommunen skulle kunne overdrage
vejene med ned l 25% leve d lbage. Rig g mange veje i byer skulle også priva seres.
Jeg tror e erhånden, jeg er ved at ﬁnde opbakning l at droppe de e projekt - jeg har
foreslået, at vi kan starte med nogle grusveje - når de er sat 100% i stand.
De e blev ordene for denne gang - god sommer l jer alle.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand teknik- og miljøudvalget
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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
Næs ormand:
Jørgen Laursen
Mail: borrisdoktor@dadlnet.dk

Borris Skoles bestyrelsesrep.:
Marianne Chris ansen
Medlem:
Niels P. Gosvig
Suppleant::
Ron van Vliet

Kasserer:
Birtha Hindsig
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Nyt fra håndboldudvalget…
Som alt andet i den mærkelige d vi beﬁnder os i, slu ede håndboldsæsonen
ret pludseligt fra den ene dag l den anden. Onsdag den 11. marts for at være
helt præcis, men ind l da havde vi ha en forrygende sæson i Borris og med
vores samarbejdsklub Rækker Mølle. Vi har ha mange glade håndboldbørn,
som skulle have holdt afslutning sammen i starten af april + deltagelse l Ikast
Cup og Rødspæ e Cup, men alt de e blev jo desværre aﬂyst ligesom så meget
andet.
2. april skulle vi have ha generalforsamling, hvor 2 nye medlemmer skulle vælges ind i udvalget, idet Frank Jensen og Inger Theils ikke modtog genvalg. Vi vil
gerne sige tusind tak l Frank og Inger for en god d i udvalget. Det har været
et fantas sk samarbejde, vi har ha , og vi håber på, at I fortsat vil være trænere og frivillige i vores klub. Vi er naturligvis i gang med at ﬁnde de 2 personer,
som skal ersta e Frank og Inger, og vi har et par stykker i kikkerten.
Ellers kan vi jo desværre ikke sige så meget om, hvornår sæsonen starter op
igen. Det kan dligst blive 1. september, som så også kun er et spinkelt håb fra
vores side.
Vi skal nok give lyd fra os, så alle håndboldspillere i Borris får at vide, hvornår
hallen a er er åben l håndboldtræning igen.
Pas på hinanden derude, så vi igen kan få vores hverdag lbage.
Venlig hilsen Håndboldudvalget.
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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 Sogns elcykler 2020.
For et år siden blev 2 elcykler præsenteret ved Dagli´Brugsens blomstermarked.
2 elcykler skænket af Påsketræk og Borris Genbrug.
Elcyklerne er nu serviceret og klar l en ny sæson, en sæson, der startede her i
foråret og strækker sig l sen e erår, alt e er de danske vejrforhold.
Konceptet er det samme som sidste år. Et medlemskab af ”Borris Elcykellaug”
koster 100 kr.pr. person og kan tegnes/gentegnes hos Jes R. Nissen på tlf. 21 22
64 40 eller mail: jes.nissen@live.dk.
Hvis du/I ikke var medlem sidste år, a ales et møde ved cyklerne, hvor du/I får
cyklen gennemgået og får udleveret årets medlemsbevis. Ved gentegning a ales udleveringen af medlemsbeviset!
Here er må cyklerne frit beny es,
forudsat at andre ikke har booket cyklerne selvfølgeligt.
Hvis man ønsker at bruge cyklen/cyklerne, går man ind i Dagli´Brugsen, viser et
medlemsbevis pr. cykel, skriver sit navn, adresse, medlemsnr. samt a entnings
- og aﬂeverings dspunktet på en liste. Dere er får man udleveret et nøglesæt
l skur og cykel. Cykelskuret er på parkeringspladsen bag Borris El, en plads
som Borris El gra s har s llet l rådighed og installeret strøm på, og oveni betaler Borris El for strømmen som et sponsorat.
Desværre kom der jo en Coronavirus-epidemi på tværs af opstarten i år, men
de e skal dog ikke a olde nogen fra at blive medlem og cykle en tur. Der er
lagt spritservie er på bordet i skuret. Man afspri er sine hænder, og cyklen
afspri es på alle berøringsﬂader inden turen. E er en forhåbentlig vellykket tur
s ller man cyklen i skuret igen, slukker for cyklen, låser den, sæ er den l opladning, afspri er berøringsﬂaderne, låser skuret og afspri er skurets dørhåndtag. Here er er det lbage l Dagli´Brugsen, afspri e nøglerne og aﬂevere
dem. Hvis vi alle overholder de e, skulle der ikke være større risiko end alle
andre steder, hvor vi overholder anbefalingerne. Tag ikke ﬂere spritservie er
end der er brug for! ( Hvis der ikke er ﬂere kontakt Jes R. Nissen).
Vi håber, mange vil gøre brug af cyklerne, men for at det kan fungere, kræver
det, at alle overholder hente- og aﬂeverings dspunkterne.
Alle ders chance for en længere cykeltur ud i det blå i ”Naturens Rige” uden at
skulle tænke på bakker og modvind.
Har du spørgsmål, så kontakt Jens Rahbek 20 62 42 27 eller Jes R. Nissen
21 22 64 40.
Jens Rahbek og Jes R. Nissen
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BORRIS SENIORKLUB
Inden indeværende sæson var afslu et må e vi p.g.a. corona lukke ned.
Situa onen er uændret, vi aﬂyser derfor alle ak viteter på ubestemt d.
Vi ønsker jer alle en god sommer.
Bestyrelsen
Formand: Birgit Hostrup - Kasserer udenfor bestyrelsen:
Knud Jeppesen
Næs ormand / sekretær Ninna Schmidt - Gunhild Pedersen
Karen Østergård - Tove Hansen

Snart kan vi vente den glimrende sommer,
hvor fuglen bor i sit grønne hjem.
For os den synger så køn en sang,
ja, synger og kvidrer dagen lang,
mens græsset og blomsterne sagte gror frem.
Så kan vi jo håbe på,
at vi et frugtbart år må få
med sol og megen glæde.
Kaj Munk
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Corona epidemiens betydning for Erhvervsskolen Vestjylland
På Erhvervsskolen Vestjylland har Corona epidemien betydet
store ændringer for elever og personale.
på de retningslinjer, der er kommet.

Vi har håndteret Corona epidemien
med en delvis nedlukning, gældende
fra den 11. marts. Årsagen l at vi
fortsat har ha en delvis åbning er, at
vi har rig g mange elever, som har
deres bopæl hos os, og de har derfor
gennem hele forløbet ha mulighed
for at opholde sig på Erhvervsskolen.

For de elever, som ikke har været på
skolen, har vi arbejdet med online
undervisning, hvor de har fået opgaver, som de har kunnet løse hjemmefra, via instruk on på vores interne
facebook gruppe.
Siden sidste uge af marts har vi igen
åbnet op for undervisning på vores
værksteder, dog stadig kun for elever
som bor på skolen. Det har uden tvivl
været godt for eleverne at få et mere
konkret og genkendeligt indhold i
hverdagen, og opgaver som de har
kunnet koncentrere sig om.

For alle de elever og kursister, som er
i dags forløb, har der været lukket
helt ned, og med den seneste udmelding kan de ﬂeste starte op igen den
18. maj.
Vi har lavet et alterna vt skema for
de elever, som har været på skolen,
så de fortsat har ha en fornu ig
ramme og struktur omkring deres
hverdag. Det er afgørende for vores
elever at holde gang i en fornu ig
dagsrytme, og det har mange af dem
brug for vores hjælp l.
Hverdagen har indeholdt ak viteter
af forskellig karaktér, og her har medarbejderne skullet være krea ve, da
alle vores værksteder har været lukket ned.

Nedlukningen af samfundet har uden
tvivl været en stor belastning for en
del af vores elever, da hele deres
hverdag har været vendt på hovedet,
og for mange er det netop den meget
strukturerede hverdag, som de beﬁnder sig godt i. Sam dig har vi elever,
som kommer fra socialt udsa e familier, hvor forholdene l der kan være
vanskelige, og hvor det er svært for
dem at være og beﬁnde sig.

Der har været en lang række foranstaltninger på skolen for at undgå eller mindske smi e, og det har betydet, at vi bruger store mængder
håndsprit, sidder med afstand l hinanden i spisesitua oner, spiser i hold,
og i det hele taget er opmærksomme

Alle vores virksomhedsprak kker, og
dem er der rig g mange af, har alle
været lukket ned, og vi har genetableret de første prak kker med start den
11. maj. Heldigvis har langt de ﬂeste
af vores prak kværter overskud og
mulighed for at tage imod vores ele74

kontaktperson for, og
nogle har
også på det
seneste mødtes og har
gået en tur,
med passende afstand!...og
drukket en
kop kaﬀe i
det fri.
Nedlukningen har ikke
ha de helt store økonomiske konsekvenser for skolen, idet vi fortsat har
alle elever skrevet ind og har fortsat
vores arbejde med dem i det omfang,
det har været muligt. Dér hvor det
har ha størst betydning, er i forhold
l vores bu k, hvor vi har ha lukket
helt ned, og har mistet al omsætning.
Vi har heldigvis oplevet rig g god opbakning l bu kken, og vi glæder os
over at være i gang igen, og håber at
bare nogle af vores trofaste kunder vil
vende retur!

ver igen, det er vi taknemlige for.
For de elever, som afslu er deres forløb l sommer, får vi et stort e erslæb, idet denne periode er afgørende for deres frem d. Det er netop i
løbet af foråret, at der arbejdes intenst med at få kommende bopæl og
arbejde eller prak k på plads, og få
arbejdet med at sikre en god overgang fra EV og l videre uddannelse
eller job. Der er et stort arbejde, som
har ligget s lle her, og det er rig g
uheldigt for de elever, som skal videre
l sommer. Vi håber at kunne lave
alterna ve planer sammen med eleverne og deres rådgiver fra kommunen, så vi sikrer en god, holdbar løsning for den e er EV.

Det har været en meget speciel d og
er det fortsat.
Jeg skrev et indlæg på LinkedIN med
tlen "s lle i verden" som er en tel
på én af vores nu afdøde folkekære
Kim Larsens sange. Man må sige der
er blevet s lle i verden, ingen rejser,
fællesskaber lukker ned, store sports
begivenheder aﬂyses og mange virksomheder lukker ned eller holder

Vi har gennem hele forløbet bevaret
kontakten l alle vores elever, idet
medarbejderne har været i telefonisk
kontakt med de elever, som de agerer
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hvor der har været rig g mange gode
ini a ver fra mange lokale i forhold
l at stå sammen og komme godt
igennem nedlukningen. Dejligt at opleve det ini a v og det sammenhold,
som det er et udtryk for.

hverdagen kørende på lavt blus. Det
er en underlig d, et tomrum, al ng
synes at være gået i stå, afventende,
men også en d l e ertænksomhed,
Hr. Larsen synger "ingen ved hvorfor
vi skal afsted, Ingen ved hvorfor vi
rejser med De eneste vi har, det er en
frem dsdrøm...Og al d skal vi have
det hele med.." Måske kan vi bruge
den nu l at fundere lidt over, vores
lværelse, sæ e pris på alt det vi har
og tager for givet, men måske også
tænke over om vi med fordel kan ændre på noget... Måske kan vi bruge
den nuværende Corona situa on som
anledning l ændringer, reak on og
handling.

Nu lysner ngene heldigvis, om end
al ng ikke bliver som før, og vi må
inds lle os på en ny virkelighed. Vi
har lært at sæ e pris på fællesskabet,
sammenholdet og bare det at kunne
mødes og give en krammer eller et
håndtryk.
Det vil vi måske sæ e endnu større
pris på nu og fremadre et, epidemien har vist, at det lever i det danske
og det skal vi værne om og bevare.

Det har været utrolig posi vt og bekræ ende at opleve, hvordan mennesker har stået sammen, også i Borris,

Claus Tobler
Erhvervsskolen Vestjylland
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Gymnas ksæsonen 2019/20 startede fantas sk
Vi er så enormt privilegerede i Borris, at vi har en
masse gymnas kglade forældre og unge mennesker, der hellere end gerne vil dele deres viden ud
l byens gymnas kglade børn.
Vi har virkelig været stolte af vores 31 trænere og
ung-ledere, de bliver bare ved med at komme med nye ideer og god energi –
rsdag e er rsdag. TAK for jer.
Man kan ikke være en god leder, hvis ikke man har gode gymnas kbørn – og
det har vi heldigvis i Borris. Dejlige, glade, forventningsfulde og seje børn – hele
120 børn kommer troligt l træning hver uge. Vi er imponerede over den store
deltagelse hvert år. Tak l jer.
Det skal ingen hemmelighed være, at vi i gymnas kudvalget havde glædet os
helt vildt l årets gymnas kopvisning. Nu er det jo ikke lige os, der brillerer
med diverse rytmeserier og badutspring – men vi har jo gået fra hold l hold
gennem sæsonen og set den store udvikling og forventningens glæde som alle
havde – både trænere og gymnaster. Alle glædede sig, og der var god stemning
l det sidste på alle hold.
Men så kom Corona – vi var i vildrede. Gymnas kopvisningen lå lige i udbruddets start, og gymnas kudvalget havde møde dagligt på Messenger. Vi vægtede højt at have en ﬁnger i jorden og så udviklingen s lle an, men så ingen anden mulighed end at aﬂyse – desværre. Det var en virkelig svær beslutning,
men vi har det godt med, at vi tog det rig ge valg, inden Me e Frederiksen tog
beslutningen for os.
Heldigvis nåede vi at få taget billeder af alle vores skønne gymnaster og instruktører – så helt snydt bliver I ikke.
Vi håber, at alle har lyst l at tage revanche i 2020/21 – vi melder i hvert fald
klar fra gymnas kudvalget for at gøre vort bedste for at holde et brag af en opvisning l næste år!
God sommer fra gymnas kudvalget
Henrik, Tina, Signe, Trine og Je e
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Krumspringere

Puslinge
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Små springere

Stor rytme/spring
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Forældre - barn

