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Borris Byfesten udskydes l 2021
I Festudvalget er vi blevet enige om at udskyde vores Byfest l e eråret 2021.
Med de nuværende Covid-19 restrik oner, og den udvikling vi ser i udbredelsen af virus, så tør vi i Festudvalget ikke tage ansvaret for at gennemføre en
stor fest med op l 250 deltagere.
Skulle vi have gennemført som planlagt lørdag den 26/9, så ville festen blive
meget anderledes, end de ﬂeste ville ønske og forvente. F.eks. skulle festen
være uden dans, og uden samling i baren.
Vi er meget kede af de e, men håber at alle har forståelse for det. Vi lover at
vende lbage med et brag af en fest, når forholdene igen llader det.
Mange hilsner fra
Kirsten Lund Jensen, Signe Gosvig, Troels Munkgaard Christensen, Thorkild
Gjaldbæk-Nielsen og Lars Rahbæk
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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.
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.
Som 6. klasse skriver i en ar kel: ”Når nøden er størst….”
Sognebladet var knap så hårdt ramt, endnu i hvert fald. Sidste års underskud talte sit
tydelige sprog, for bladets eksistens kunne blive truet i løbet af et par år.
……. MEN bidrag strømmede ind e er juni måneds udgivelse af bladet.
Private og foreninger – mange stø ede – tusind tak.
En sms kkede ind l sognebladets kasserer ved sidste bladmøde. Borris Sogneforening
havde bestyrelsesmøde og var blevet enige om at stø e Borris Sogneblad med
20.000 kr.
Der er grobund for at fortsæ e – tusind tak.
Stof l næste blad aﬂeveres senest 1. november 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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Grøn Bande Borris.

Grøn Bande i Borris har i juli måned fået doneret en trailer af Borris
Sogneforening l kørsel og opbevaring af redskaberne l arbejdet omkring vores gøremål i byen, Borris Hallen og Krokodilleparken. Som I kan
se på billedet, er traileren dekoreret med GRØN BANDE BORRIS og på
bagsmækken med BORRIS SOGNEFORENING.

Disse reklamer er sponsoreret af JM SOLFILM & SKILTE. TAK!
Vi i Grøn Bande nyder den opbakning, der er i Borris, l det arbejde, vi
udfører.
Hilsen Grøn Bande Borris
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HVEM LUKKER MON OP, NÅR JEG BANKER PÅ 

sfære. Sam dig får jeg lejlighed l at
hilse på Rasmus’ mor, der er på besøg
fra København, og hun får æren denne a en af at pu e Mille.

Endnu engang har jeg fået posi vt
lsagn om at dukke op hos nye Borrisboere. En hverdagsa en banker jeg
på døren på adressen Storegade 64
og bliver mødt af en hund, der snart
e erfølges af sin ejer og lille da er.
Janni hygger med da eren Mille ind l
sove d, men kan straks sige ja l en
snak en anden a en, så Rasmus også
kan være med.
Håndtrykket må mangle den a en, jeg
dukker op, ellers er alt som før Corona. Jeg bydes på en kop kaﬀe ved køkkenbordet – en placering, der straks
giver en afslappet og hyggelig atmo-

Helt nye Borris-boere er det så ikke,
idet Rasmus fra 2010 og et par år
frem boede i lejlighed i Borris. At han
dengang kom l Borris, kan han takke
Mar n Skov og Jørgen Klynge for. De
mødtes på en skiferie, og samværet
med dem gjorde, at han havde lyst l
at lære dem og Borris nærmere at
kende.
…. Men Janni er ”ægte lﬂy er”. Jan6

klasse kom på e erskole på Brøruphus E erskole. Så ﬁk han arbejde
hos en kartoﬀelavler i Lyne, som han
havde arbejdet hos e er skole, siden
han var 12 år gammel.

ni Horsted, 33 år, er født i Lem, men
ﬂy ede så l Kvong og l Tarm i teenageårene. Hun afslu ede dog folkeskolen i Nr. Nebel og tog så 10. klasse
på Skovlund E erskole. E er studentereksamen arbejdede hun som pædagoghjælper, inden hun startede på
pædagogstudiet i Ikast.
Hun ﬁk e erfølgende arbejde på et
opholdssted i Ikast, men var ikke helt
færdig med studierne. Nu gjaldt det
så Pædagogisk Antropologi (viden om
kulturelle forhold og sociale processer
i pædagogiske rela oner, forhold og
ins tu oner), som hun læste ved Århus Universitet. Kandidaten tager 2
år, men da hun skulle i gang med specialet, valgte hun at ﬂy e l Skjern,
og var så færdig i 2015.
E erfølgende har hun arbejdet i Ikast
på et bosted for au ster, som mentor
på Ølgod E erskole, som familiekonsulent for ﬂygtninge, og i 2017 ﬁk hun
arbejde ved Ringkøbing Skjern kommune som uddannelsesmentor ved
Unge på Broen, hvor hun arbejder på
den gamle handelsskole i Skjern. Hun
arbejder med unge borgere mellem
18-30 år, hvis problems lling kræver
en indsats i form af mestringsforløb,
der kan hjælpe dem videre ud i job.

E er en d gik han i gang med grundforløbet på landbrugsskolen, men
må e indrømme overfor sig selv, at
det med at gå i skole stadig ikke kunne fange ham. Heldigvis kunne hans
dligere arbejdsgiver bruge ham igen,
så han ﬁk job som markarbejder, lige
ind l militæret kaldte. E er tjenesten
skulle udlængslen lige afprøves, så
det blev l 8 mdr. i Australien, hvor
han arbejdede som landbrugsmedhjælper. Da han kom hjem, arbejdede
han igen ved kartoﬀelavleren (Lyne
Pota s), ind l han ﬂy er l Borris.
Her arbejdede han blandt andet for
sin nu nærmeste nabo Hans Skov
Christensen, så Benno Gosvig og entreprenør, og i dag arbejder han for
Entreprenørﬁrmaet Sejer Pedersen,
hvor arbejdsdagene også er lange.
Han, ja og i dag også Janni, har ikke
været vant l andet 
Da Janni ﬂy ede fra Århus l Skjern i
2014, var hun en a en ude i bylivet i
Skjern. Og mere roman sk kan det
næsten ikke være – Rasmus og Janni
mødte hinanden på Rakkerstuen i
Skjern. De kendte hinanden periferisk
gennem fælles bekendte, men denne
a en blev l ﬂere stævnemøder, og i
2015 købte de en nedlagt landbrugsejendom på Fasterlundvej v/Ejstrup

Den lbagevendte Borris-bo, Rasmus
Tang, er 36 år og født i Lyne. E er
forældrenes skilsmisse, da han var 3-4
år, ﬂy ede han med moderen og sin
lillesøster l København. De første
skoleår var i Rødovre, og de e erfølgende i det vestjyske, inden han i 9.
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og Hans Skov lbyder t at passe Mille, hvore er han går ind og aﬂeverer
hende hos Henny 

Søerne. En dejlig ejendom, hvor Janni
så ﬁk plads l sin hest.
Men så blev Mille født, og ønsket om
en mere bynær adresse dukkede
frem. De sa e ejendommen l salg,
og e er 7 mdr. og et nedslag var ejendommen solgt. Sam dig havde Rasmus hørt, at Karin og Erling Jansen
ønskede at sælge ”Æ Busk”, som ejendommen hedder i daglig tale, og den
ejendom kunne i ﬂere sammenhænge
opfylde deres ønsker. Rasmus er ikke
handlingslammet, og han kontakter
Erling, og de bliver enige om en dag,
hvor Janni og Rasmus kan komme og
se ejendommen. Om det var tak sk,
ved Janni og Rasmus ikke, men deres
besøg startede i haven bag huset med
udsigt l dam og mark. Udgangspunktet var ikke dårligt, og de forandrede
heller ikke mening, da de først kom
ind i huset. Eneste minus var, at Jannis hest ikke kunne komme med, men
den er nu opstaldet med andre heste
på en ejendom ikke så langt fra Borris,
så hun kan komme på besøg ligeså t,
hun vil det.
Og de har ikke fortrudt deres køb. Der
er lavet mindre ændringer i huset, så
spisekrogen er blevet større. De har
gravet 80 kvm ud, lagt gulvvarme ned
samt pudset vægge. Det gamle køkken blev sat op igen, og så blev der
e erfølgende malet. I haven har de
lagt pigsten rundt om terrassen, og
ellers er det lidt ﬂiseprojekter, de er i
gang med.
De har et dejligt forhold l naboerne,

Rasmus spiller lidt billard og er formand i den lokale klub. Mille går i
børnehave i Borris og er med l gymnas k sammen med sin mor (far står
så klar med a ensmaden, når de
kommer hjem) Rugbrød er også
a ensmad, som Rasmus siger 
De har allerede nu en omgangskreds
med andre unge i Borris, så de føler,
at de er faldet godt l i Borris. Mille
har i hvert fald også fuldstændig styr
på, hvor de bor. Når hun ser den blå
skorsten ved foderstoﬀen: ”Mor, far –
nu er vi snart hjemme”.
Lili Kristensen

8

Sta onen
Så er de første lejere ﬂy et ind på Sta onen.
På lo setagen bor der et ungt par fra Ukraine sammen med deres 2årige dreng, de skal bo der ca. 1 måned, hvore er de ﬂy er l Rasmus
Nissens lejlighed.
I stueetagen bor der nu 3 håndværkere, de skal være der ind l jul.
Som vi skrev i sidste Sogneblad, vil vi gerne leje lo setagen ud l unge,
som gerne vil have deres eget værelse, men sam dig et bofællesskab
sammen med andre unge. Der er 5 værelser, heraf et værelse, hvor der
er plads l et par.
Så er du ung og frisk på at ﬂy e hjemmefra, så kontakt os endelig for
nærmere oplysninger på mobil 2040 1430 eller 2019 7953.
Åbent Hus:
Alle vil blive inviteret l et Åbent Hus arrangement engang i e eråret.
Med hensyn l dspunkt vil der blive et opslag i Dagli’Brugsen, samt oplyst på Facebook og Borris Sogn.
Er der nogen, som har kendskab l evt. lejere, så sig endelig l.
Vi vil også få det lagt på Borris.dk sammen med de andre, som har udlejning i Borris.
Med venlig hilsen
Margit og Benno Gosvig
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MURERMESTER
Brian Nielsen A/S
Tlf: 97368001 CVR nr: 31633737
Mobil Brian: 20722496 Mobil Michael: 22935322
Mail Brian: murmester@nielsen.mail.dk
Mail Michael: michaelbuskbjerg@hotmail.com
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Nyt ansigt i Dagli’Brugsen Borris
Den 17.august dukkede et nyt ansigt op i Dagli’Brugsen, da Anna
Gårdhus er blevet ansat i bu kken.
Hun har dligere arbejdet 9½ år i
Dagli’Brugsen i Sdr.Felding, hvor
hun også ﬁk sin uddannelse. Ud
over jobbet i Sdr.Felding har hun
været udlånt et par gange, bl.a.
som kons tueret uddeler i Dagli’Brugsen i Sig.
Anna er 27 år og opvokset i Sdr.
Felding, men ﬂy ede for 6 år siden
l Borris sammen med sin kæreste
Jeppe, hvor de købte hans forældres ejendom på Adelvej. Sammen
har de da eren Karla på 2 år.
I sin fri d nyder Anna bl.a. at male og være krea v med blomster og havearbejde, hvilket haven bærer tydeligt præg af.
Hun trives med arbejdet i en mindre bu k, hvor man har overblik og er med i
det hele, og derfor var Dagli’Brugsen Borris et oplagt valg, da hun i maj blev
ledig. For hende er kundekontakten vig g, hun nyder at få en lille snak med
kunderne og lære dem at kende, så hun fx ved, hvad man kan snakke med den
enkelte om, hvis mor der lige er på sygehuset, og hvis navn der står på medicinposen, kort sagt være en del af nærmiljøet i Borris.
Vi siger velkommen l Anna!
Knud Erik
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Borris
HVERDAG MED OVERSKUD
Kender I det med, at man har et hjørne, der al d er lidt rodet.
Hver gang man kigger på det, tænker man: ”Jeg burde også få det rod
væk,” men man får ikke rig g taget skridtet videre og får det gjort.
Når så man endelig får det ryddet op, ærgrer man sig over, hvorfor man
ikke ﬁk det gjort for længe siden, for det tog jo ikke lang d at få rodet
væk.
Det er den tankegang, vi vil vende rundt i Dagli’Brugsen.
Vi vil gøre noget ved det første gang og ikke gemme noget i hjørnerne.
Det er derfor, vi i de sidste par måneder har ha vogne l at stå med
nedsa e varer.
Det er typisk varer, der er udgået af sor ment, eller varer, vi har fået
bes lt for mange af.
Det giver overskud i hverdagen at få disse varer væk fra lageret med det
samme. De står ikke og fylder, vores lager bliver langt mere overskueligt, og vi får overskud l at drive en bedre bu k.
Det er hverdag med overskud.

Allan Nielsen
Uddeler
DagliBrugsen Borris
Åbent HVER dag fra 7-20
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Dalager Marked (2020)
I år har været et mærkeligt år for Dalager Marked, for vi har ikke a oldt
noget marked, men trods det har vi ha en del udgi er, nemlig ca.
55.000 kr. Vi har i skrivende stund en regning på 36.000 kr. fra vores leverandør af toile er m.m.
Leverandøren Godik gør krav på pengene, selvom vi ikke har fået noget
leveret, og mener, at vi kan få pengene lbage fra ”Corona-kassen”. Jeg
er lidt spændt på, hvad det ender ud i.
Angående vores årlige generalforsamling har vi i bestyrelsen valgt ikke at
a olde nogen generalforsamling. Der er ikke solgt medlemskort, og der
er derfor ingen medlemmer l at godkende regnskabet m.m. Der vil dog
blive lavet et regnskab.
De, der er på valg i år, er vi i bestyrelsen blevet enige om, er de første på
valg l næste år. Det vil sige, at det hele rykker et år.
Vi arbejder stadig på at a olde næste års marked sidst i maj, hvor vi har
30 års jubilæum, og håber, at det kan gennemføres, som det plejer. Der
bliver jo nok nogle restrik oner, som skal overholdes.
Håber alle vore medhjælpere er klar igen i 2021 e er et års pause.
Med ønsket om en dejlig sensommer og e erår.
Jørn Vendelbo, formand.
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Gymnas k
Vi håber, I alle har ha en dejlig sommer og snart er klar l en ny gymnas ksæson.
Vi forventer at starte op i uge 39, som vi plejer, og alle trænere glæder
sig l at tage imod gymnasterne om rsdagen, hvor alle hold træner.
Vi er naturligvis meget opmærksomme på, at COVID-19 fortsat ﬂorerer i
det danske samfund, og vi vil selvfølgelig indføre de ltag og restrik oner, der anbefales af sundhedsmyndighederne og DGI, så alle trygt kan
deltage i gymnas ktræningen. 😊
Hvis I har spørgsmål, er I al d velkomne l at kontakte gymnas kudvalget:
Henrik Østergård: 23 30 59 22
Je e Gosvig: 51 29 23 55
Trine Krøy: 60 13 99 01
Signe Gosvig: 26 11 64 63
Tina Ebbesen: 72 17 79 49
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Gymnas k
Opstart uge 39
Trænings der sæson 2020/2021
Puslinge (4-5 år):
Tirsdage kl. 15:45 - 16:30
Krum springere (0.-1. klasse):
Tirsdage kl. 16:15 - 17:15
Forældre/Barn (2-4 år)
Tirsdage kl. 17:00 - 17:45
Små springere (2.-4.klasse)
Tirsdage kl. 17:45 – 19:00
Stor Rytme/spring (5. klasse-?)
Tirsdage kl. 19:00 – 20:15
Tilmelding og betaling igennem
www.borris.dk ,BGUconventus, gymnas k
Vi glæder os l at se nye som gamle gymnaster l
en ny sæson med mange gode gymnas koplevelser.
Venlig hilsen
Gymnas kudvalget
15
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Så åbner den gamle købmandsbu k igen.
Hej Borris. Så åbner den gamle købmand Borgergade 14 igen, eller som
vi vil kalde den - Den Gamle Købmandsgård. Ligesom der igennem 100 år
har været en bred vi e af lbud på hylderne, så vil vi også have en del at
byde på i den forbindelse, dog af en lidt anden karakter end dligere.
Overskri en for Købmandsgården vil være fokus på krop og psyke, hvor
det i opstarten vil være kunst på kroppen, der i daglig tale omtales som
tatovering, samt akupunktur med fokus på psykisk og fysisk smertebe-
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handling. På sigt har vi andre lbud i tankerne, men vi vil gerne starte
langsomt op, således at vi kan komme ordentligt i gang og på den måde
sikre os, at det faglige fundament er i orden. Vi satser på at åbne start
september 2020 med tatovering og med akupunktur omkring start oktober 2020. I opstartsperioden vil der være én fast åbningsdag med kunst
på kroppen og én fast åbningsdag med akupunktur/smertebehandling.
Derudover vil der være åbent e er a ale.
I vil opdage, at Borris Tatau Tatoveringer – kunst på kroppen - er et anderledes studio, end man oplever de ﬂeste andre steder. Her vil I bl.a.
Ikke møde den klassiske disk, eller medarbejder/tatovør når I kommer
ind i studioet. Vi kommer heller ikke l at køre e er mepriser, men
e er en fast pris på et fast mo v med det fokus, at vi forbeholder os
re en l at ændre i mo vet, man som kunde kommer med, da vi helst
vil undgå at kopiere andres tatoveringer. Ligeledes forbeholder vi os også re en l at sige nej l at lave et mo v, hvis vi er i tvivl om resultatet,
ligesom vi l en hver d vil afvise personer, der er påvirket af stoﬀer eller alkohol. Dansk lovgivning vil al d blive fulgt, og vi kommer ikke l at
tatovere mindreårige, eller på hænder og hoved.
Borris smerte-akupunktur tager udgangspunkt i både psykisk og fysisk
smertebehandling, hvor vi gør brug af såkaldt Nada og BMS-akupunktur.
I forbindelse med Nada, der er klassisk øreakupunktur, vil der på sigt blive mulighed for livss lssamtaler og Nada Café, hvor problems llingerne,
der vil blive behandlet, vil være angst, sorg, depression, uro, misbrug,
tankemylder, søvnløshed mv, ligesom Nada al d vil være et godt supplement l anden behandling, fx hos egen læge, psykiatrien o.l. BMS akupunktur er udviklet speciﬁkt l at behandle fysiske smerter. Man sæ er
som udgangspunkt kun nåle i enten underben eller underarme. BMS formår ved 4 ud af 5 personer at reducere deres smerte med minimum 50
procent ved første behandling. Da man som klient kun skal have bare
ben eller arme fri, vil man derfor også kunne behandle et familiemedlem
eller andre sam digt.
Når vores hjemmeside og facebookside er etableret, så vil I kunne læse
meget mere omkring de forskellige lbud, som den Gamle Købmandsgård kommer l at lbyde.
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Vi vil forsøge at ramme noget af dsånden for bygningen, hvilket vil blive afspejlet i indretningen som helhed, men også i vores generelle lgang l stedet, hvor servicen og klienten al d vil være højeste prioritering. Vi arbejder desuden på at have løbende maleriuds lling, med forskellige kunstarter og udtryksformer, og vi er allerede i gang med kontakt l udvalgte kunstnere omkring et muligt samarbejde.
Med venlig hilsen René, der er Borrisboer, og Mikkel, der er vestjyde

Spejdernes dåseindsamling.
Af ﬂere forskellige årsager er spejderne desværre ikke længere i stand l at
modtage jeres tomme dåser. Vi siger mange tak l dem, der på denne måde
har stø et os gennem årene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Borris Spejder

20

”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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10 år e er
Af Line Nissen Hansen
Da er af Helle Nissen Andersen og Dennis Hansen

lige l højrebenet for mig at begynde
på Dejbjerglund E erskole i 9. klasse.
Det var et meget specielt år for mig.
Jeg havde forventet, at det ville blive
det fedeste år, men jeg synes ikke,
det levede op l mine forventninger.

E er mit e erskoleår havde jeg brug
for, at der skulle ske noget helt nyt.
Jeg var en smule træt af de almindelige skolefag, jeg havde ha i folkeskolen, så jeg startede på Gymnasiet HHX
Ringkøbing på deres økonomi-linje.
Det var 3 meget festlige år, men jeg
nød dem alle l fulde. På mit tredje år
deltog jeg i et forløb ved siden af min
skolegang, som hed Entrepreneurship. I de e forløb arbejdede jeg på
at starte en webshop sammen med
min veninde. Det blev hur gt et godt
projekt, som vi endte med at vinde
iværksæ erforløbet med.

Der er godt nok sket meget, siden jeg
afslu ede min 6. klasse på Borris Skole for 10 år siden.
Jeg begyndte på Kirkeskolen i Skjern
sammen med resten af mine klassekammerater. Det var to utrolig gode
år, hvor jeg ﬁk mange nye venskaber,
og inden jeg ﬁk set mig om, var der
gået 2 år.

Det var nogle spændende år samt
nogle interessante fag, jeg havde på
HHX, men jeg var ikke sikker på, hvilken vej jeg ville here er, så jeg beslu ede at tage et sabbatår, hvor jeg
blandt andet ville tjene nogle penge.
Jeg havde i alle mine 3 gymnasieår
arbejdet samtlige weekender på

Jeg har al d været glad for at spille
fodbold og gå l gymnas k, så det lå
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20.000 var ikke helt uhørt, men jeg
sa e mig for at modbevise ham. Så
jeg begyndte at møde 3 mer før på
arbejde, for at træne i hotellets ﬁtness- og pool område, for at kunne
gennemføre mit mål. 4 måneder e er
havde jeg svømmet 2 km, cyklet 90
km og løbet 21 km og dermed gennemført min første halve ironman.
Det var den vildeste oplevelse at løbe
over målstregen. Det er klart en dag,

blandt andet Hotel Fjordgården i
Ringkøbing, så jeg underskrev en fulddskontrakt med dem i mit sabbatår.
Det var et spændende arbejde, hvor
jeg både stod for forskellige selskaber, deres restaurant brasseriet, hotellets bar samt konferencegæsterne.
Vi havde også besøg af Dronning Margrethe, som jeg var så heldig at servere for.
I en pause på Hotel Fjordgaarden havde jeg set en video på Facebook af
nogle triatleter, der løb over målstregen. Det så vildt fedt ud, så jeg viste
den l min kollega og fortalte, at det
ville jeg simpelthen også prøve. Han
grinede af mig og sagde ”Line, det kan
du da ikke med det arbejde, vi har”.
Jeg vil give ham ret i, at det ville være
ekstremt. Det kunne hur gt blive l
mange skridt på en arbejdsdag –
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camp, vandfald, vanvi g scooterkørsel, monkey forrest og Gili-øerne.

jeg aldrig glemmer!

I mit sabbatår fandt jeg frem l, at jeg
ville begynde på ingeniørstudiet inden for arkitektur og design. Jeg
manglede derfor fysik og kemi for at
opfylde adgangskravene l studiet, da
jeg har en HHX-baggrund. Jeg bookede derfor nogle turbokurser og drog
l henholdsvis Aalborg og Århus for at
deltage i undervisningen på disse, så
jeg var klar l at søge ind på studiet.

Til trods for en vanvi g god tur var
jeg også klar på at komme hjem. Nogle måneder før afgang mod Bali mødte jeg min kæreste Anders, som ventede på, at jeg ville komme hjem, så vi
kunne ﬂy e l Aalborg inden vores
studiestart. Vi var heldigvis begge
kommet ind på vores studier. E er
hjemkomsten fra Bali pakkede vi bilen
weekenden e er og kørte mod Aalborg for at starte vores nye kapitel
som studerende. Ved siden af studierne havde Anders og jeg en drøm om
at starte en lille virksomhed, så vi
købte en ejerlejlighed i Aalborg l
udlejning. Det var vildt spændende.
Jeg har al d synes, det var sjovt at
lave likviditetsbudge er og investeringskalkuler, så det var fedt endelig
at kunne bruge min undervisning fra
HHX i privatlivet. Jeg fandt også hurgt ud af, at der er mange forskellige
måder at drive virksomhed på, så her
startede min interesse for regnskaber
for alvor.

Jeg arbejdede rig g meget i mit sabbatår, så da min veninde fra Kirkeskolen ringede l mig for at høre, om vi
ikke skulle rejse en måned l Bali, var
jeg solgt. Vi tog l feriemesse i Herning Messecenter for at få ﬁngrene i
en planlagt tur, og kort d e er var
den bes lt. Det var min første rejse,
hvor des na onen var uden for EU’s
grænser, og det var vildt fedt. Vi oplevede en masse, blandt andet surf

Det resulterede i, at e er en lang
overvejelsesfase droppede jeg ud af
mit studie indenfor arkitektur og design for at starte som revisor trainee
hos EY. Det var sent, jeg droppede
studiet, så jeg endte med at begynde
hos EY i Ringkøbing, da de havde en
ledig plads.
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HD 1. del og påbegyndt HD 2. del i
regnskab og økonomistyring. Det er
en uddannelse, jeg følger ved siden af
mit fuld dsjob hos EY. Jeg synes, det
er et spændende arbejde, hvor jeg
sidder med alt fra store kunder l
personlige regnskaber. Jeg rejser en
del med arbejdet og møder mange
passionerede virksomhedsejere og
ansa e. Både Anders’ og min familie
bor stadig i Ringkøbing-Skjern kommune, så vi kommer o e og besøger
familien. Heriblandt min mormor og
morfar, som stadig bor i Borris.

Anders og jeg var blevet bidt af at
investere i ejendomme, så vi holder
jævnligt øje med de ejendomme, der
er l salg på markedet. Vi købte e er
knap et år som revisor et gammelt
hus i Ringkøbing. Vi beny ede sommerferien samt diverse weekender på
at renovere huset selv. Here er ﬁk
jeg en melding på arbejdet om, at min
afdeling skulle sammenlægges med
Herning-afdelingen, så jeg anmodede
om at blive overﬂy et l Aalborgafdelingen. Huset i Ringkøbing blev
dere er udlejet og en udvidelse af
vores udlejningsvirksomhed.

De bedste hilsner fra Line Nissen Hansen

I dag er jeg stadig ansat som revisor
ved EY Aalborg. Jeg har færdiggjort

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.
25

Trænings derne for den kommende sæson ser således ud
Hold

Årgang

Trænings
dag

Tid

Start

U-5 og U-6
Mix
U-7 og U-8
Mix

2015 og 2014

Onsdag

15.30 – 16.15

Uge 39

2013 og 2012

Onsdag

16.15 – 17.00

Uge 39

U-9 og U-11
drenge

2011 – 2010 2009

Mandag
Fredag

15.30-16.45
14.30-15.30

Uge 35

U-9 og U-11
Piger

2011 – 2010 2009

Onsdag

17.00-18.00

Uge 35

U-13 drenge

2008 - 2007

Mandag

17.00-18.30
i RK. Mølle
17.30-19.00
i Borris

Uge 33

16.15 – 16.45 i
Mul salen Borris
16.45 – 17.45
i Hallen Borris
16.30 – 18.00
i RK. Mølle

Uge 33

17.00-18.30
i RK. Mølle
18.00 – 19.30
i Borris

Uge 33

Torsdag
U- 13 piger

2008- 2007

Mandag

Torsdag
U-15 drenge

2006 - 2005

Mandag
Onsdag

U-15 piger

Der bliver desværre ikke et
hold i år.

Dame
Senior

Onsdag

19.30 – 20.45

Uge 35

Herrer
Senior

Tirsdag

20.15 - 21.30

Uge 35
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Nyt fra håndboldudvalget…
Endnu en håndboldsæson står for døren og heldigvis har vi fået lov l at starte
op allerede i uge 33. E er en træls og brat afslutning på forrige sæson glæder
vi også l a er at ﬁnde håndbolden frem og træne og spille kampe, som alle
håndboldspillere ser frem l fra september l marts måned. Vi glæder os l en
masse arrangementer i hallen, som indeholder bl.a. ’Sjov i hallen’, Håndboldkaravanen, Børnestævner og Håndboldens dag.

Venlig hilsen Håndboldudvalget.
Ved spørgsmål kontakt venligst Maria Rehfeld tlf. 26192400 eller Louise Pinnerup tlf. 28495505
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#Borris
Fra borgerne i Borris
er der udgivet en
bog med digte, sange og kunstværker
med udspring i Corona dens frustra oner og afsavn.
Med stor fornøjelse
og mange tanker har
jeg beundret værket
og har dvælet ved
ﬂere af bidragene.
Hvorfra ﬁk de inspira onen, deres tanker, men bestemt
også deres evner l
at udtrykke sig, så vi
som læsere og beskuere ﬁk en fornemmelse af deres
budskab. Med så mange talenter i vort sogn er der grobund for ﬂere
værker.
Men et er at have evnen, den skal også vedligeholdes, udny es og udfordres. Ellers kan det næsten sammenlignes med at have alt for mange
penge på en opsparingskonto i banken. De samler bare støv og kommer
ikke ud l gavn og glæde for både én selv og andre.
Denne anskuelse ﬁk jeg af Gi e Johansen, der har bidraget med både
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digt og kunstværker i bogen. Jeg antydede, at hun havde evner, men hun
mente, at det måske mere var en gave, hun var givet. At have en stor og
vild fantasi er ikke al d brugbar, hvis man ikke har evnen l at føre sine
ideer og tanker ud i livet, eller tør vise det frem, man laver.
Gi e er vokset op i en murermesterfamilie og har t siddet ved stuebordet og tegnet sam dig med, at faderen lavede plantegninger. Hun har
også siddet sammen med sine søstre, hvor de overfor hinanden har tegnet søsteren overfor. Fra barndommen kan hun også huske, at alle damerne omkring hende udøvede deres krea vitet ved at strikke og hækle,
men det har aldrig ltalt hende. På den måde har Gi e fra barnsben ha
en oplevelse af, at det at være skabende med sine hænder var en naturlig del af livet.
Som uddannet pædagog har hun virkelig opmuntret børnene l at føle
glæde ved at tegne/male/klippe/klistre. At få dem l at forstå, at noget
godt kan være smukt, selvom det ikke er perfekt. Når de klippede julepynt, kunne en engel have mistet en vinge, en nisse have mistet sin hat i
en vildfaren saks. Se så – det var grundlaget for at skabe et smukt mosaik
-kunstværk
I sit virke som pædagog blev hun t betegnet som en sprællemand – en
person, der ikke kan holde sig i ro, og forældre sammenlignede hende
med Pippi Langstrømpe – fregnet, rødhåret, stærk og med en livlig fantasi. Ikke kun roller, men en verden, som Gi e befandt sig rig g godt i.
…. En dag sagde det bang – en sygemelding med stress. Eller det var i
hvert fald hvad både lægerne og hun selv troede. Det skete jo for så
mange. I julen 2018 e er en års sygemelding blev hun meget dårlig og
hentet af ambulance. Den første melding var et voldsomt stressanfald,
men da redderne ville give hende noget beroligende, blev lyset slukket,
og 5 døgn senere vågnede hun op på intensivafdelingen på Skejby. Hun
havde fået akut hjertesvigt og var gået i kredsløbschok. Det medførte, at
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hun blev lagt i hjerte/lungemaskine og koma – hendes krop var simpelthen ved at stå af. Ved e erfølgende undersøgelser viste det sig, at hun
gennem længere d havde ha en svulst i den ene binyre – en svulst,
der havde sendt store mængder stresshormoner ud i hendes krop.
Pludselig var livet blevet sat i perspek v. Nu gjaldt det massiv genoptræning og hjælp l alt e er 5 døgn i koma. Der er dog stadigvæk brug
for genoptræning, da Gi e e er sin tur i koma og sine mange år med for
store mængder stresshormoner i kroppen stadigvæk udfordres kra ig,
da hendes hjerne desværre har lidt skade.
Som et redskab i kampen for at komme lbage skriver hun digte – det
kan opfa es som vejen l at få for d og frem d l at hænge sammen
og for at få ord på alt det, hun ”oplevede” i sin koma. Flo e oplevelser,
skræmmende oplevelser, voldsomme oplevelser og fredfyldte oplevelser – nok l en større digtsamling, der ligger i en skuﬀe og af og l ﬁndes
frem.
Før i den var malerpenslen bare et hyggeprojekt, men e er Gi es dybere snak med Vor Herre, om hun skulle leve eller dø, er ak viteten ved
staﬀeliet blevet en slags terapi og kanalisering af tanker og følelser. Et
maleri skal have en fortælling, men hun er meget bevidst om, at det ald skal være beskueren, der skal danne sin egen fortælling.
Et af Gi es malerier i ”Borris Poeterne” har hun kaldt ”Den danske sang
er et virtuelt fællesskab”. Hun blev grebet af Lars Rahbæks opfordring l
at levere billeder eller tegninger l bogen, og hun tænkte først på et
sammensurium af de forskellige #, men skitserne gav ikke mening for
hende. Så begyndte hun at tænke i andre coranarelaterede ”symboler”,
og så dukkede først Phillip Faber op, dernæst Dronningen og Me e Frederiksen - 3 af de mange folkehelte i Corona den. Flaget i baggrunden
kom først l senere, da hun syntes, at baggrunden blev for kedelig. Min
opfa else er, at lige netop Dannebrog sæ er prikken over i’et.
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Da først personerne
tonede frem på maleriet, skulle det rig ge
udtryk ved hver person dannes. Og det
tog laaang d, fortæller Gi e. Fra tanke l
endelig resultat var
det en møjsommelig
proces, men mega
sjovt
Undervejs har hun fået god og konstruk v
kri k af samleveren,
Lars Damgaard, når
hun stod i stuen i
hjemmet på Borgergade 11 og malede. Også
ældsteda er Hannah
har været uvurderlig ved at s lle sig kri sk og undrende i forhold l
Gi es penselstrøg. I forbindelse med sin uddannelse som fotograf var
Hannah hjemsendt fra Medieskolen i Viborg og blev så headhuntet l at
fotografere alle tegninger og malerier i bogen. Hendes passion er modefotograﬁ, hvor hun kan lege med scenesætning og udtryk i billeder. Gi es
skabertrang er vist gået i arv, for da er 2 læser på Teko i Herning, og den
yngste vil gerne være arkitekt.
At Phillip Faber var den første, der dukkede op på lærredet, var ikke helt
lfældigt. Han og DR-pigekoret har siden julen 2018 fyldt meget i Gi es
liv. Hans musik og pigekorets sang blev spillet for Gi e under hendes koma.
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Religiøse mo ver og symboler har hun al d været fascineret af, men det
er først e er sin tornerosesøvn, at hun for alvor er begyndt at inddrage
dem i sine malerier. Hendes forhold l familien og sin Gud inspirerer også, og et af hendes store mål med sine malerier er, at de giver grobund
for reﬂeksion.
”At have oplevet trygheden, kærligheden og alt det smukke, som omgav
en, da man var meget tæt på døden, er ubeskrivelig. Så intenst for krop
og sjæl, som er svær at forklare i ord og billeder,” har Gi e dligere
skrevet på sin Facebook-side. I sit genoptræningsforløb har hun dog formået netop at bruge disse redskaber. Trods det, at Gi e har ha frustraoner og afsavn i mere end én forstand, har hun ha overskud l at bidrage l fællesskabsfølelsen med sine billeder og digt l Borris Poeterne.
Lili Kristensen
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Soldaterhjemmet i Borris får ny ”mor”.
Da soldaterne vendte
lbage l KFUMs soldaterhjem i Borris e er Corona-krisen, var det med
ny leder af hjemmet.
Kirsten Nørremark Jensen
blev ansat fra 1. april og
indtog rollen som soldaterhjemsleder den 25.
maj, hvor soldaterhjemmet blev genåbnet.
I 17 år har hun været afdelingsleder ved Kirkens
Korshærs varmestue i
Herning.
”Jeg ski er den ene hær
ud med den anden hær.
Jeg er ikke færdig på arbejdsmarkedet, og jeg
synes, det er en rig g
spændende s lling i Borris,” siger Kirsten Nørremark Jensen, der af uddannelse er Diakon.
Soldaterhjemmet i Borris drives af KFUMs Soldatermission, der arbejder
på folkekirkens grundlag.
”Det betyder meget for mig at arbejde i en værdibaseret organisa on,”
siger den nye soldaterhjemsleder.
Skaf ﬂere frivillige.
Kirsten Nørremark Jensen er ansat med en særlig opgave. Hun skal engagere ﬂere frivillige i det daglige arbejde på KFUMs Soldaterhjem i Borris.
”Det kan være en større opgave at være leder for frivillige end for lønnede, da de ikke er a ængige af en lønindkomst,” siger Kirsten.
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Men fra sit dligere job har hun god erfaring med frivillige.
”Man skal huske at se den enkelte frivillige som de mennesker, de er.
Hvilke ressourcer har lige præcis denne person? Hvordan kan vi bruge
personens styrker l gavn for opgaven?” spørger Kirsten retorisk.
De seneste år har Kirsten været med i Soldatervennernes kredsbestyrelse. Hun har derfor et godt kendskab l Skjernkredsen, som er Soldaterhjemmets nærmeste bagland.
Hvert år besøger ca. 30.000 personer KFUMs Soldaterhjem i Borris.
”Besøgene på Soldaterhjemmet varierer meget, og det kan være en udfordring, at så mange forskellige soldater kun er i området få dage af
gangen. Men fra Kirkens Korshær har jeg erfaring med at være opsøgende,” siger Kirsten.
Kørsel med Soldaterhjemmets kan nevogn udgør ca. halvdelen af besøgene på Soldaterhjemmet, så det er et stort ak v, der skal fortsæ e
uændret. Til gengæld skal der kigges på Soldaterhjemmets øvrige mulig-

Kirsten i Soldaterhjemmets hyggelige lokale.
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Kirsten i Soldaterhjemmets kan nevogn.

heder.
”Skal det være mere
dagligstue eller kaﬀebar? Der er nogle spændende overvejelser,
som jeg glæder mig l
at arbejde videre med,”
fortæller Kirsten.
På KFUMs Soldaterhjem
bydes alle velkommen
uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning.
Igennem sit diakonale
og socialpædagogiske
arbejde er Kirsten Nørremark Jensen vant l
at arbejde med forskellige mennesker. Og ønsker også at byde velkommen ind for beboere i Borris og omegn.

Lokal fra egnen.
Kirsten Nørremark Jensen er også kendt med KFUM og KFUKs arbejde
fra barnsben.
Hun er nemlig født og opvokset tæt på Soldaterhjemmet i Borris, mere
præcist Dejbjerg nord for Skjern. I dag bor hun i Hanning nord for Skjern
med sin mand. Sammen har de ﬁre børn og o e børnebørn.
Udover sit nye job er Kirsten Nørremark Jensen også kirkesanger i Finderup og Sædding.
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ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
I forhold l ak vitetskalender er der stadig forbehold for Coronavejledninger. Plejehjemmet er i skrivende stund åbnet for pårørende på
den enkelte beboers stue.
Der er fortsat ingen adgang på fællesarealer, ej heller for vore frivillige.
Vi håber, at det ville blive muligt e er ferien, så de frivillige og andre
igen må komme i vort hus.
Er der frivillige, der har lyst l at bidrage med nogle udendørs ak viteter
som eksempelvis gå- og cykelture, hører vi gerne fra jer. En af beboerne
vil blive rig g glad for en cykeltur ud i det blå på vores 3-hjulede cykel
med hjælpemotor.
Ring gerne l Åstedparken på tlf.nr. 9974 2243, så vi kan a ale nærmere.
Fødselsdagskalender:
15.8.

Svend Meiner

84 år

30.9.

Clara Andreassen

87 år

11.11.

Kathrine Rahbek

95 år

19.11.

Henry Thorup

90 år

Ny beboer:
Svend Meiner
Vi har sagt farvel l:
Janne Nørrelykke
Anker Johnsen.
39

Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato
6. september
13. søndag
e er trinita s
13. september
14. søndag
e er trinita s
20. september
15. søndag
e er trinita s
27. september
16. søndag
e er trinita s
4. oktober
17. søndag
e er trinita s
11. oktober
18. søndag
e er trinita s
18. oktober
19. søndag
e er trinita s
25. oktober
20. søndag
e er trinita s
1. november
Alle Helgens
dag

Borris kirke

Faster kirke

Fælles gudstjeneste i Faster
9.00
Mar n Jensen
10.30
Høstgudstjeneste
9.00
Samkørsel
og kirkefrokost
10.30
Høstgudstjeneste

9.00

Evangelietekst
Ma
20,20-28

Joh 5,1-15

Luk
10,38-42

Fælles gudstjeneste i Faster
Familien
Joh
10.30
11,19-45
Samkørsel, kirkekaﬀe og børnekirke
10.30
Mark
Børnekirke og kir9.00
2,14-22
kekaﬀe
10.30
Børnekirke,
9.00
Joh 15,1-11
samkørsel
og kirkekaﬀe
Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Joh 1,35-51
Torill Kristensen
16.30
10.30
Spaghe Ma
Dåbsjubilarer
gudstjeneste &
21,28-44
Kirkekaﬀe
dåbsjubilarer
10.30
Børnekirke og
kirkekaﬀe

9.00
Kirkekaﬀe
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Ma
5,13-16

Kirkesiderne

Gudstjenesteliste
Dato

Borris kirke

8. november
22. søndag
e er trinita s
15. november
23. søndag
e er trinita s
22. november
Sidste søndag i
kirkeåret
29. november
1. søndag i
advent

Faster kirke

Fælles gudstjeneste i Borris
9.00
Mar n Jensen
10.30
9.00
Børnekirke og
samkørsel
17.00
10.30
Spaghe Børnekirke og
gudstjeneste
samkørsel
16.00
Juletræstænding

10.30

Evangelietekst
Ma
28,1-14
Mark
12,38-44
Ma
11,25-30
Ma 21,1-9

Alle Helgen
Ved gudstjenesten den 1. november kl. 10.30 mindes vi dem i vort sogn, som er
gået bort det sidste år eller er blevet stedt l hvile på vor kirkegård. Lys vil være
tændt og deres navne vil blive læst højt

Kollekt er kirkens indsamling
Indsamling i kirken fra september l november går l Europamissionens arbejde med at udbrede evangeliet – særligt i lande, hvor kristendommen har svære kår.

Spaghe gudstjeneste
Søndag den 22. november kl. 17 fejrer vi spaghe gudstjeneste. Det er en familievenlig gudstjeneste med e erfølgende spisning. Årets minikonﬁrmander vil
også medvirke.
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Han var rødmosset,
og desuden havde han kønne øjne og så godt ud
Vi mennesker har en evne l at vurdere andre. Vi kan se e er udseende, styrke,
højde og drøjde. Der er meget vi kan bedømme ud fra. I e eråret skal der være
valg l menighedsrådet. Her kan vi også tænke, at det er vig gt med den rig ge
sammensætning og vi får samlet en god håndfuld mennesker med forskellige
egenskaber. Nogle med ﬂair for økonomi, andre med bygninger, nogle tredje l
at fylde bygningerne med indhold og så videre. Vi har et valg og vi kan vælge.
Anderledes var det, dengang Kong David blev udvalgt. Gud havde sendt profeten Samuel l en lille ﬂække for at
Den forbudte by
salve en konge. Isaj skulle
vise sine sønner frem og Gud ville udpege, hvem Samuel skulle salve. Flo e, præg ge unge
mænd trådte frem. Men de blev alle afvist. Beskeden fra Gud var, at mennesker ser på det ydre, Gud ser på hjertet. Til sidst må Isaj hente sin yngste søn,
som passede får. Det var ham, som var rødmosset og så godt ud. David havde
syv ældre sønner, så udtrykket skal måske forstås om hans ungdommelighed.
For Gud ser på det indre.
Det gælder også os. Når Gud har udvalgt os l frelse, så er det ikke fordi vi har
en masse vi kan vise frem eller prale af. Her er ingen præsta oner eller medaljer, der bere ger l en plads hos Gud. Nej, Gud ser på hjertet. Tror vi på Jesus
og det han har gjort for os, så er det fuldt ud lstrækkeligt.
Når Gud udvælger os l en opgave, om det så er l menighedsråd, hjælpe i kirken eller på anden måde være en brik i Guds Riges store puslespil, da ser han
også kun på, om hjertet er retvendt. I Jer 17,10 beskrives, hvordan Gud udforsker hjertet og ransager nyrerne.
Gud kender os l det inderste. Med alt hvad godt og skidt vi rummer i os. Alligevel ønsker han at have noget med os at gøre.
Gud kalder os. Til at tro på ham og l at tjene ham.
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I vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver
De færreste yngre mennesker ved, hvad en
lo er. Ordbogen fortæller, det kan være en
lade eller det rum, hvor kornet tærskes og
redskaber opbevares. Ordene af Grundtvig
om lo og lade hentyder l det sted, hvor
høsten opbevares. Og så er det, at han
siger, det er Guds gaver. De ﬂeste af os ved
godt, vi ikke af os selv kan få noget l at
gro – hverken på marken eller i køkkenhaven. Vand, sol og varme skal der l. Dybest er det Gud som giver det. Ligesom han giver arbejde, velstand og godt helbred. Alt er af Guds gode skaberhånd.
Når vi samles l høstgudstjeneste, så er det for at takke. Både for det fra mark og have, men også alt det andet, som Gud giver. En måde at lade takken blive konkret på,
det er ved at give af vores mere l dem, som har mindre. Det kan vi gøre ved at stø e
forskellige diakonale og missionale formål. Nedenfor ses listen over dem, som det er
muligt at stø e i år. Tak for en god gave.

Høstoﬀer
Årets liste ser ud som følger:
Folkekirkens nødhjælp

……………………………………. __________

Borris Soldaterhjem

……………………………………. __________

Kirkens Korshær

……………………………………. __________

Torsdagsklubben

……………………………………. __________

Indre Mission i Danmark

……………………………………. __________

Indre Mission i Borris

……………………………………. __________

Blå Kors

……………………………………. __________

Provs ets ydre missions projekt

……………………………………. __________

Andet

……………………………………. __________

Sum
(lægges
i kuvert sammen med de e ark)
Dansker
koloni
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De Ni Læsninger – årets julekoncert
De ni læsninger er en 140 år gammel engelsk tradi on, der hører jule den l.
Gennem 9 læsninger der spænder fra skabelse og syndefald over forventningen om frelserens komme l Jesu fødsel, føres vi ind i julens dybe glæde.
I år får vi besøg af Bibelenlive som
med Klaus Laursen vil recitere teksterne. Klaus har lært teksterne udenad,
så helt bogstaveligt fremføres teksterne. Mellem de forskellige recita oner,
vil der være musik og fællessang.
De Ni Læsninger er den 2. december kl. 19 i Borris kirke.

Interna onal julegudstjeneste
Ligesom de dligere år så fejrer vi igen i år interna onal julegudstjeneste. Det
er en klassisk dansk julegudstjeneste, men på engelsk. Juleevangeliet vil blive
læst på forskellige sprog. Danske som udenlandske
er velkomne l at være med. Det er en god måde at
komme hinanden ved på og ønske glædelig jul.
I år er gudstjenesten fredag den 4. december kl. 17 i
Borris kirke. E erfølgende vil der være gløgg, æbleskiver, julebag og syng-sammen i Borris hallen.
Vel mødt
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Som korn fra mange marker
Tradi onen tro ski er vi nadversalme første
søndag i advent. Det næste års d skal vi synge nr. 477 i salmebogen Som korn fra mange
marker. Salmen er inspireret af en oldkirkelig
nadverbøn fra omkring år 100.
Med beskrivelsen af de mange marker og
dråber sa betones ﬂerheden i den kristne
kirke. Kirken er spredt ud over verden og i
forskellige kirker, som vi også kender fra eksempelvis den ortodokse og den katolske kirke.
Men ligesom kornet forenes i brødet og druernes sa i vinen, sådan sker der en forening
i nadveren. I salmen synger vi lad kirken samles. Det er ikke bøn om, at vore forskellige
kirkeskel må blive ernet og vi skal samles i
én enhedskirke.

Som korn fra mange marker,
ud over jorden lagt,
i de e brød på bordet
l ét blev sammenbagt,
lad også kirken samles,
o Gud, fra hvert et sted,
så vi l ét kan blive
i Himmerigets fred!
Fra tunge drueklaser
blev mange dråber sa
forenet her i vinen,
der rummer Herrens kra .
Lad sådan kirken samles
fra hvert et land på jord
og blive Guds familie
ved Himmerigets bord!

Ligesom en søskendeﬂok kan være nok så forskellig, men dog have de samme
forældre, sådan er det med kirken.
Salmen udtrykker en bøn om at vi samles – i troen på Gud. At det som forener
os må have sit centrum hos Gud. Som druerne bliver forenet i vinen og kornene
i brødet, sådan bliver vi i
nadveren forenet med Jesus selv. Han kommer selv
l os i nadveren. Gennem
brødet og vinen rækker han
os sig selv. Når vi spiser
deraf forenes vi med ham.
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Borriskoret
Aldrig havde vi fores llet os at skulle aﬂyse korprøver, 75-året for befrielsen i
Borris Kirke den 4. maj og gudstjeneste koncert i foråret. Det er den virkelighed vi har stået i, siden den 11. marts.
Vi er glade for, at det går så godt med Covid-19, at vi er i gang med at genåbne. Borriskorets første korprøve er planlagt l den 3. september 2020. Iﬂg.
myndighedernes Covid-19 retnings linjer er afstanden stadig 2 meter. Vi håber
at der kommer justeringer af retningslinjer hen over sommeren.
Med venlig hilsen Borriskoret.

Kor l gudstjenester
I håb om at alt bliver mere normalt e er sommeren, så regner koret med at
medvirke l årets høstgudstjeneste den 20. september kl. 10.30. Her vil kirken
være festligt pyntet, dukken Brian kommer, og der vil være Høstoﬀer.
Gudstjenesten den 1. november kl. 10.30 er Allehelgen gudstjeneste, hvor vi
mindes dem i vort sogn, som er gået bort det seneste år. Ligesom sidste år vil
koret medvirke—både ved fællessang og med indslag.
Korets medvirkning forudsæ er at der kommer lempeligere retningslinjer,
hvorfor vi kan blive nødt l at aﬂyse deres medvirkning.
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Fejring af 5 års dåbsjubilarer
Ved gudstjenesten den 25. oktober kl. 10.30 vil vi markere de børn i vort sogn,
som blev døbt for 5 år siden. Gudstjenesten vil være familievenlig og dåbsjubilarerne vil modtage en lille gave.

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september kl.
19.00 a oldes der valgforsamling
i Borris Hallen hvor medlemmerne l det kommende menighedsråd ops lles. Menighedsrådet
består af 6 medlemmer.

I de e erfølgende ﬁre uger er der mulighed for at
indlevere kandidatliste med s llere. Sker de e vil
det udløse afstemningsvalg rsdag den 17. november.
Med de ændrede regler vil der ved en begrundet
ansøgning l Biskoppen, vil rådets normale valgperiode på ﬁre år, kunne ændres l to år.
Formand for valgbestyrelsen Mogens Rasmussen,
Flodgårdsvej 13, Borris 6900 Skjern. Tlf. 2467 7901. E
-mail: Mogensormmor@gmail.com

47

Hejseværket på Borris Kirkes lo

De e hejseværk, som ligger på Borris Kirkes lo , brugte man dligere,
når kirketårnet skulle kalkes. Der var og stadigvæk er nogle huller i tårnets mur højt oppe, og i disse huller fastgjorde man rebet på nogle
stumper af en bjælke, der skulle bære hejseværket. Det tykke tov, man
brugte, er formentlig kommet op l hullerne ved, at man oppefra hullerne har sænket et tyndere reb ned og så bundet det l tovene og på den
måde hejst tovene op. Hvordan det blev brugt, kan man se på de e
gamle billede. Hjulene skulle ikke køre nedad væggen, men var l at vinde rebet op på den bom, hjulet kunne dreje rundt. På billedet kan man
se, at der på hjulet er nogle stopklodser for hver 25-30 cm. Når to reb
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var gjort fast så højt oppe, det var muligt, lagde man hjulene i hver sin
side, og som det ses på det næste billede, lavede man en s lladsbro
mellem dem. Så gjorde man rebene fast på bommene, to mand stod op
på s lladset, og ved at dreje hjulene fra den ene bremseklap l den næste omkring 10 cm ad gangen hejste de sig selv op l toppen. Som man
kan se, var der en klap, der hele den lå ind mod hjulet og bremsede
det, så det ikke begyndte at køre baglæns, og hejseværket ville falde
ned. Man havde jo en spand kalk med op, og når den var brugt, kunne
nye forsyninger hejses op i en spand. Når man havde kalket det område,
der var over hejseværket, hejste man værket et par meter ned ved, at
de to mænd hver med den ene hånd tog fat om et af hjulets egere og
lø ede så meget, at klappen kunne slås fra og værket ﬁres ned l næste
stopklods, og sådan fortsa e man, l man var kommet ned l den øn-

På de e billede ses det, at det
ikke er Borris Kirkes tårn, man
kalker, men hejseværket, man
bruger, er iden sk med det, der
ligger på kirkens lo . Det er mere
end 50 år siden, hejseværket sidst
blev brugt i Borris.
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Sådan foregår kalkningen nu om dage. Ophejsning og nedﬁring foregår mekanisk med el-motorer.

skede højde. På billedet ses kun den ene klap, men det skyldes, at den
halvdel af værket, der ligger l højre, vender modsat den, der ligger l
venstre. Hejseværket kunne også betjenes af én mand, der så gik fra
side l side og hejste s lladset lidt op hver gang.
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E erlysning
Hvis nogen har billeder eller kan huske og fortælle noget om Chr. Peter
Pedersen, som blev kaldt Sprit Pedersen, der døde i 1952, og hans husbestyrerinde Petra Pedersen, der døde i 1946, som l sidst boede i
Grønborg, vil vi på arkivet gerne høre fra dig. En e erkommer e er Petra Pedersen er ved at lave slægtshistorie og har spurgt e er disse oplysninger. Henvendelse kan ske l Knud Jepsen på telefon nr. 97 36 60 40.
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Ove Enevoldsen

Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
lø: 8.30 - 12.00
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Borris Sogneforening
Nu banker e eråret s lle på døren. Sommeren har været anderledes i år på
alle punkter. Vejret har måske manglet lidt solstrejf og regnen har silet lidt ekstra. Alligevel håber vi i Sogneforeningen, at I alle har ha en fantas sk sommer
hjemme i skønne Danmark 
Vi ville ønske, at vi kunne bringe en masse datoer på diverse arrangementer i
Borris, men vi er afventende med at planlægge for meget, inden vi ved, om vi
kan gennemføre på grund af COVID-19.
Vi startede op med gå tøse-gåture i foråret og det har simpelthen været så hyggeligt. Hvor er det dejligt, at så mange skønne kvinder er mødt op! Vi fortsæ er vores ture, så længe der er opbakning 
I vil snart modtage den årlige kon ngentopkrævning l Sogneforeningen. Konngentet går bl.a. l el på torvet, vedligeholdelse af springvandet på torvet,
udgi er l Grøn Bande (materialer, veste, brændstof l diverse maskiner etc.),
vedligeholdelse af krokodilleparken, blomster l kummer langs indfaldsvejene,
julebelysning, dri af hjemmesiden og meget andet.
Erna Gammelmark har e er mange års tro tjeneste som formand for Sogneforeningen og menigt medlem valgt at trække sig lbage. Vi vil gerne takke Erna
mange gange for alt det arbejde hun lagt i Borris Sogneforening , og alt det,
hun har gjort for byen. Tak for indsatsen, Erna! Mon ikke du stadig er en del af
billedet, når der er arrangementer fremadre et – det håber vi. Heldigvis har
hun lovet os at give en hånd med l at dele kon ngenter ud 
Vi har været så heldige, at Villy Lundsgaard har takket ja l at indtræde i bestyrelsen – vi ser frem l samarbejdet.
Vi glæder os l at kunne holde vores arrangementer for alle igen snarest.
Tusind tak for jeres al d gode opbakning!
Med venlig hilsen
Borris Sogneforening
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Update fra byrådet
Sommerferien er ovre, og der har ikke været meget poli sk mødeak vitet hen
over sommeren, men så er det jo godt, vi har Dagbladet l at puste l nogle
poli ske dilemmaer i “agurke den.” Her tænker jeg især på deba en omkring
skolestruktur, som bliver en af e erårets - forhåbentlig - store sager. (Man ved
jo aldrig, hvad der pludselig dukker op af andre spændende sager). Dagbladet
havde nok håbet på lidt mere uenighed omkring de små skoler, men som det
lige ser ud nu, er store dele af byrådet klar l at bevare de små skoler, selvom
det vil koste noget mere at have mindre skoler.
Jeg håber, at vi får truﬀet nogle kloge og gode beslutninger omkring hele skolestrukturen, hvor både kvalitet, størrelse, afstand, bygnings lstande, ledelsesstruktur, indskoling og overbygningsskoler bliver en del af konklusionen. Her l
oktober kommer anbefalingerne fra udvalget, som har arbejdet med de e
komplekse område det seneste års d.
Personligt mener jeg, at vi har et passende antal skoler i kommunen, men vi
skal have kikket på, om vi ikke kan bruge pengene noget klogere - ex skal vi
fortsæ e med to gamle overbygningsskoler i Skjern? Jeg synes, vi skal l at investere i nogle nye skoler i Skjern og Tarm, med en passende kapacitet, så vi
kan bevare landsbyskolerne. Dog mener jeg også, at en skole kan blive for lille,
og jeg synes fak sk, at 75 elevers-grænsen fungerer godt; hvor vi starter en
dialog med skolen omkring frem den for skolen. Det store spørgsmål bliver,
om vi skal have en grænse for, hvor lille en skole må være, eller om det skal
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være op l skolebestyrelsen at smide håndklædet.
Der er gang i byggeriet for alvor i Søndervig med Lalandia og de 480 sommerhuse - et imponerende projekt. Det har givet traﬁkale udfordringer her i sommer med turister og mange mange lastbiler, der kører sand og andre byggematerialer l projektet. Vi kikker i øjeblikket på, hvordan vi kan forbedre afviklingen af traﬁkken mellem Ringkøbing og Hvide Sande i form af svingbaner og
overhalingsstrækninger. Jeg mener også, der skal være nogle shu le-busser,
evt lejecykler, der skal køre mellem Hvide Sande og Ringkøbing, så alle ikke skal
i en bil hele den.
Turisterne svigtede heldigvis ikke Vestjylland denne sommer. Der meldes om
he ig ak vitet i hele turistbranchen, og jeg hører ﬂere steder, at danske turister har et væsentligt højere døgnforbrug end tyskere har - så det er godt, at
den branche ser ud l at få reddet omsætningen i år. Jeg er mere spændt på,
hvad der sker hen over e eråret, når hjælpepakkerne udfases. Vi har mange
virksomheder, der er a ængige af, at der er gang i hele Danmark, hele Europa
og hele Verden.
Budge orhandlingerne er så småt startet, og som jeg har skrevet om før, så er
tallene fra udligningsreformen begyndt at komme frem. Det ser heldigvis ud l,
at vi får en del ﬂere penge, så vi skal ikke ud og lave ﬂere besparelser. Der er
stadig store underskud på handicap- og psykiatriområdet samt anbringelsesområdet, og med ﬂere arbejdsløse som følge af Corona, så skal vi nok få brugt
de ekstra penge. Vi gik også meget på kompromis med vores kassebeholdning
på 150 mill kr i de kommende budgetår ved sidst vedtagne budget.
De e blev ordene for denne gang.
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
40870553
Byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune
Næs ormand teknik- og miljøudvalget
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NÅR NØDEN ER STØRST, ER HJÆLPEN NÆRMEST
Da den daværende 6. klasse på Borris Skole havde ha hjemmeundervisning fra den 12. marts l den 18. maj grundet Corona-virus, glædede de
sig l at se hinanden igen. De havde brug for at samles, inden de den 26.
juni skulle tage afsked med deres klasselærer Hanne Nielsen og resten af
Borris Skole.
I forbindelse med sådan en afsked er der ﬂere tradi oner, som 6. klasse
og elevernes forældre gerne ville holde ved. Tradi oner som fx at spise
morgenmad sammen, klæde sig ud, transportere sine lærere rundt i byen, kaste med karameller på skolen, lave underholdning på skolen, give
sine lærere gaver og l slut holde en fest sammen om a enen.
Alt de e stod også øverst på ønskelisten for denne årgang, men da Corona-virussen lukkede alt ned, begrænsede det også klassen i at tjene penge l den store dag. Under normale omstændigheder ville klassen have
tjent en del penge på årets skolefest samt lodsedlerne l Dalager Marked. Men da hverken skolefesten eller Dalager Marked blev l noget i år,
manglede klassen ﬂere tusinder kroner på kontoen.
Heldigvis sagde Allan i Dagli’Brugsen ja l at give 60 rundstykker l morgenmaden på sidste skoledag.
Heldigvis sagde Borris Genbrug ja l at give et sponsorat på 2500 kr.
Heldigvis sagde Borris Skoles Venner ja l at give et sponsorat på 3500
kr.
Alle elever og forældre l eleverne i denne klasse vil gerne sige tusind
tak, fordi I var med l at give os alle en fantas sk dag den 26. juni. Det
har været vig gt både for eleverne og deres forældre, at vi har fået afslu et kapitlet på Borris Skole på en festlig og tradi onsrig måde.
Endnu engang tak for stø en.
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10 år e er
Af Thomas Rahbek Cowap
Søn af Birgi e Rahbek Jensen og Kevin Cowap
vi ud i en elevplads. Heldigvis for mig
havde jeg arbejdet som skoledreng
hos Ron og Hanne van Vliet, siden jeg
var 13. Så der ﬁk jeg min elevplads. I
begyndelsen arbejdede jeg hos Gunnar og Ellen Iversen, fordi Ron allerede havde en elev. Jeg tog begge mine
elevperioder hos dem. Det var nogle
rig g gode år, og jeg kunne ikke have
fundet et bedre sted at være elev.
Januar 2017 kunne jeg så kalde mig
faglært landmand, og det var en hård
omgang at skulle sige farvel l landbrugsskolen, samt afslu e min d hos
Ron og Gunnar.
Mens jeg var på 2. hovedforløb, havde jeg været på studietur l Sydafrika.
Vi havde været med Jensen Safari
rundt og se na onalparker, en masse
vilde dyr og smukke landskaber. Turen havde givet mig blod på tanden i
forhold l at se noget mere af verden,
så jeg havde søgt om at få job i Australien gennem Travel-to-Farm, og
det gik igennem, så 1. april 2017
smu ede jeg l Australien.

E er Borris skole kom jeg videre l
Kirkeskolen, hvor jeg tog 7. 8. og 9.
klasse. Det var nogle meget lange år,
og jeg var klar l at skulle ud og lave
noget. Sommeren 2013 startede jeg
så på Grindsted landbrugsskole. Det
var virkelig godt. E ersom vi boede
på skolen, ﬁk jeg en masse gode kammerater, og det var rart og komme
hjemmefra. E er grundforløbet skulle
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videre midt op gennem
Australien. Outback’en
bød ikke på meget
spændende de første
2000 km. Så kom vi l
Ayers Rock eller Uluru,
som den rig g hedder.
Det er en kæmpestor
rød sten, som ligger
midt ude i ingen ng. Jeg
ville bestemt ikke anbefale nogen at køre ud for at se den. Vi
fortsa e videre op gennem landet og
kom så l det tropiske Darwin. Fra
Darwin kørte vi ud l Cairns. Cairns
var helt klart mit yndlingssted på hele
turen. I Cairns sejlede vi ud og snorklede ved The Great Barrier Reef. Det
var helt vildt smukt. Turen forsa e så
ned ad østkysten, hvor vi ﬁk set en
hel masse og mødte en masse men-

Jeg skulle arbejde på en planteavls
farm i Victoria. Farmen havde 6000 ha
med diverse kornsorter samt ærter.
Der var 89 km ind l byen, så det var
et godt stykke ude på landet. Jeg boede samme med to andre unge fyre.
Den ene kom fra Australien og den
anden kom fra Schweiz. Såningen
startede et par uger e er jeg ankom.
Jeg ﬁk natholdet på såmaskinen. På
en 12 mers vagt såede
jeg godt 120 ha med
vores 12 meter brede
såmaskine. Det var meget anderledes forhold
dernede. E er 4 måneder med forårsarbejde,
ﬁk vi så sommerferie.
Ferien blev brugt på et
roadtrip med schweizeren Lukas. Først gik turen mod Adelaide og så
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første januar 2020 er
min mor og jeg blevet
10. og 11. genera on på
Sønderbygård.

I marts i år ﬁk jeg omsider købt min egen lille
Angus besætning, noget
jeg har drømt om i mange år. Jeg ﬁk købt 3 Angus køer og en kvie. En måned senere
havde jeg også 4 kalve. For nyligt har
jeg også købt en foldtyr, så nu er min
besætning oppe på 9 dyr. Drømmen
er 30 ammekøer, som jeg kan gå og
hygge mig med. Der er dog nogle år l
endnu.

nesker fra hele verden. E er godt 5
uger og godt 12.000 km var vi lbage
på farmen, hvor vi lavede hegn den
sidste måned, inden jeg skulle hjem.
Da jeg kom hjem i oktober 2017, ﬁk
jeg et arbejde som fodermester hos
Bjørn Jepsen her i Borris. Her arbejder
jeg stadig. Vi har godt 135 årskøer
med 2 malkerobo er. Jeg står for den
daglige pasning af gården. Jeg er utrolig glad for at være der. Arbejdet har
ind l videre givet mig en masse erfaring og muligheder.

Nu ser jeg frem l, hvad de næste 10
år kan byde på. Tak fordi I læste med,
og følg os gerne på vores Facebookside: Sønderbygård Borris 😊

I september sidste år ﬁk min morfar
lidt lungebetændelse. Han kom sig
heldigvis, men for at min mormor ikke
pludselig skulle stå alene med gården,
beslu ede vi, at det var nu, vi skulle
have lavet et genera onsski e på vores slægtsgård. E er kort d havde vi
fået det hele på plads, og siden den
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Kampen om at ﬁnde Årets Landsby 2020 er nu intensiveret. Tre landsbyer er blevet udvalgt l ﬁnalen og
afventer nu besøg fra komitéen l september.
Landsbyen Bjergsted i Kalundborg Kommune, landsbyen Haastrup i Faaborg-Mid yn Kommune og landsbyen Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune. Sådan lyder navnene på de tre ﬁnalister l Årets Landsby 2020.
Alle tre har udmærket sig i særlig grad under temaet: Hvordan kommer
landsbyernes fællesskaber gennem en krise?
De e år har Årets Landsby-prisen nemlig stået i coronakrisens tegn. Ikke
bare de tre ﬁnalister, men alle årets indkomne landsbyer har udvist en
imponerende handlekra og stort lokalt samfundssind, forklarer formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er dligere
minister for by-, bolig og landdistrikter.
•

Vi har både læst om hjælpekorps, gra s madudbringning, frivillig
børnepasning, krea ve arrangementer og nye fællesskabsformer.
Jeg er dybt imponeret og rørt over, hvor stærkt et samfundssind
de enkelte lokalsamfund har udvist – både i forhold l at forebygge isola on og ensomhed under nedlukningen, men også i forhold
l at udvikle prak ske sikkerhedsnet under alle landsbyens borgere, siger han og lføjer:

•

Årets tre ﬁnalister har udmærket sig i helt særlig grad, og det kommer l at blive en svær udvælgelsesproces. Heldigvis.

Næs ormand i Forenet Kredit, Michael Demsitz, som er en del af bedømmelseskomitéen, udtaler:
– De tre ﬁnalister har på hver deres måde gentænkt de lokale, sociale
ak viteter under forårets coronarelaterede nedlukning. I Bjergsted er
børnenes tryghed i centrum, i Haastrup har kampen mod ensomhed hos
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de særligt udsa e været incitamentet for at tænke nyt, og i Borris har
en online pla orm ligefrem styrket fællesskabets sammenhold og ak viteter. Fælles for alle tre ﬁnalister er et imponerende engagement hos
beboerne i de små lokalsamfund. Det er en vig g forudsætning for udviklingen af landdistrikterne og dermed hele landet, som vi i Forenet
Kredit gerne vil være med l at anerkende.
Besøgene i de tre landsbyer ﬁnder sted på følgende dage: Haastrup den
6. september 9.30-12.30, Bjergsted den 6. september fra 14.30 l 17.30
samt Borris den 11. september kl. 13-16.
Årets kåringsfest løber af stablen den 26. september.
Mere om Årets ﬁnalister:
Bjergsted, Kalundborg Kommune
Landsbyen Bjergsted har kun omkring 170 indbyggere, men har ikke desto mindre sat et væld af ak viteter i værk under coronakrisen og nedlukningen af Danmark. Der har blandt andet været indkøbshjælp, udendørs fællesspisning samt kaﬀe på afstand. Og så har Bjergsteds børn
skrevet deres egen sang om corona den set fra et børneperspek v l
alle Danmarks børn. Den er blevet l en musikvideo takket være frivillige
kræ er i byen.
Haastrup, Faaborg-Mid yn Kommune
Den sydfynske landsby Haastrup ligger nord for Faaborg og har 325 indbyggere. Under coronakrisen har landsbyens fællesskaber ageret ved at
lø e i ﬂok. Frivillige har bragt den lokale købmands varer ud l utrygge
og udsa e medborgere, mens byens egne fes valer blev gentænkt og
gjort coronavenlige. Og så har der ad ﬂere omgange lydt trompetspil
over landsbyen under nedlukningen. Haastrup har nemlig egen trompest, der bidrog l at holde humøret oppe ved at spille trompetspil fra
landsbyens kirketårn.
Borris, Ringkøbing-Skjern Kommune
I Vestjylland ligger landsbyen Borris med sloganet ”Her bor vi med vilje”.
Byens 871 indbyggere fandt under nedlukningen sammen i Facebook63

gruppen ”Borris Sogn”, hvor ikke alene frygt og usikkerhed blev delt –
her blomstrede også gode idéer. Blandt andet ini a vet
#borrispoeterne, hvis målsætning var at uploade 15 lokale digte i gruppen. Fem uger e er var der indkommet 42 digte, 3 sange og 30 malerier
og tegninger fra borgere på mellem 7 og 85 år. Alle bidragene blev siden
trykt i en bog med tlen Borris Poeterne.
Fakta: Årets Landsby
Årets Landsby er en historisk pris, som blev opre et i 1995 af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. I år uddeles den for 24. gang. Prisen
uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne
i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og
Totalkredit.
Hvert år uddeles prisen Årets Landsby inden for et selvstændigt tema.
Årets tema er: Hvordan kommer landsbyernes fællesskaber gennem en
krise? Kriterierne for at ansøge er, at den inds llede landsby har under
1.200 indbyggere.
Sidste års tema var “Den bæredyg ge landsby”, og vinderen var landsbyen Torup i Halsnæs Kommune. Tidligere modtagere af Årets Landsby
er: Vallekilde, Hvilsom, Skovlunde, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge,
Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup,
Horslunde, Bagenkop, Vrads, Vestervig, Trekroner og øen Fejø.
Kilde: Landdistrikternes Fællesråd
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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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Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus kl.
19)
September:
16. kl. 19

Fødselsdagsfest i Astrup v/Jens Medum

Oktober:
Grundet COVID-19 holder vi ingen møder i Borris
November:
Uge 44

Halmøder i Skjern

04. kl. 19

Fællesbibel me i Borris v/Frank Boel Fyhn

Mødeansvarlig kreds 1
18. kl. 19

Fællesbibel me i Borris v/Frank Boel Fyhn

Mødeansvarlig kreds 2
27. kl. 19

Juleskrål v/Henrie e Lauridsen

Mødeansvarlig kreds 2
Kontaktpersoner:
Kreds 1:

Vibeke Gjaldbæk – 2887 8913

Kreds 2:

Mona Krejberg – 3190 5590

Udlejning af missionshus, kaﬀemaskine, borde og stole
Kontakt Birgi e Holk Thomsen 4036 9736
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Foreninger i Borris.
Andelsboligforeningen Agerleddet.
Formand:
Peter Kolding
Adresse:
Agervej 15 a, Borris
Formål:
At indgå i bofællesskab på andelsvilkår.
Andelsboligforeningen Smørhullet.
Formand:
Jens Astrup Søndergaard
Adresse:
Storegade 21 b, Borris
Formål:
At eje og administrere 11 andelsboliger
på Storegade 21 i Borris.
Borris 4-H.
Formand:
Kasserer:
Formål:
Mo o:

Tlf.nr. 41 62 63 33

Tlf. nr. 97 36 62 60

Hanne Van Vilet
Tlf. nr. 26 13 68 13
Kaj Bøndergaard
At børn gennem prak ske opgaver
lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde.
At lære er at udføre.

Borris Billardklub.
Formand:
Rasmus Tang
Kasserer:
Mar n Søndergaard
Formål:
At fremme interessen for billardspillet,
konkurrencer, turneringer og kammeratlig samvær.
Borris Ellcykellaug
Kontakt:
Jes R. Nissen
Jens Rahbek
Formål:
At s lle 2 elcykler l rådighed
i Borris sogn
Borris-Faster Jag orening.
Formand:
Mogens Kristensen
Adresse:
Sønderskovvej 7a Borris
Kasserer:
Henrik Højris

Tlf. nr. 22 77 66 69

Tlf.nr. 21 22 64 40
Tlf. nr. 20 62 42 27

Tlf. nr. 40 11 70 71

Borris Fiskeriforening.
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. nr. 40 87 05 53
Adresse:
Arnborgvej 35 , Borris
Formål:
At lbyde sognets beboere og turister
at ﬁske på 23 km. ﬁskevand i Skjern og Vorgod Å.
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Borris-Hallen.
Halbestyrer: Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
Formand:
Jacob Hindsig
Flodgårdsvej 31 Borris

Hallens

Borris Gruppe (DDS-spejderne).
Grupperådsf: Patrick Holbrook
Arnborg
Kasserer:
Tina Ebbesen
Gruppeleder: Minna Laursen
Formål:
Spejderarbejde
Ak viteter: Inden- og udendørs ak viteter

Tlf. nr.25 74 60 88
Tlf. nr.51 54 16 44

Tlf.nr. 30 88 04 06

Borris Gymnas k- og Ungdomsforening.
Formand:
Adresse:
Kasserer:
Sekretær:

Henrik Østergaard
Arnborgvej 25 Borris
Heidi Mathiesen
Charlo e Poulsen

Tlf. nr.23 30 59 22
Tlf. nr.24 67 56 33
Tlf. nr.30 70 58 06

Formænd for foreningens underudvalg:
Badminton: Nicolai Sørensen
Gymnas k: Tine Ebbesen
Håndbold: Louise Pinnerup
Fitness:
Peder Hindsig
Løb:
Svend-Erik Alstrup
Cykling:
Kenneth Pinnerup

Tlf. nr. 22 42 92 94
Tlf. nr. 72 17 79 49
Tlf. nr. 28 49 55 05
Tlf. nr. 25 11 67 96
Tlf. nr. 25 12 29 80
Tlf. nr. 31 16 54 10

Borris Idrætsforening.
Formand:
Anders Buhl
Adresse:
Ahlervej 5, Borris
Kasserer:
S ne Møller
Formål:
Uden- og indendørs fodbold.
Borris Kroketklub.
Formand:
Johannes Pedersen
Adresse:
Buskvænget 8, Borris
Kasserer:
Emma Aaes

Tlf. nr. 22 93 24 25
Tlf. nr. 61 24 25 89

Tlf. nr. 24 24 20 29
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Borris Menighedsråd.
Formand:
Egon Dag Nielsen
Adresse:
Vestergade 9, Borris
Kasserer:
Edvard Møller Rasmussen
Kirkeværge:
Per Kristensen
Besøgstjeneste:
Kirsten Gosvig
Borris KFUM og K.
Afdeling:
Børnebanden
Kontaktpers: Niels Peder Gosvig
Formål:
Børnebandens 2 vig gste mål er:
- at børnene må se et glimt af Gud,
Jesus og Helligånden.
- at lave relevante og meningsfyldte
ak viteter med børnene.
Borris/ Nr. Vium Fiskeriforening.
Formand:
Henrik Tokkesdal
Fiskekort kan købes hos Inge Andersen,
Storegade 1 Borris
Dagli`Brugsen Borris
Samt hos købmanden i Troldhede
Formål:
At lbyde beboere og turister at ﬁske
på 15 km. ﬁskevand i Vorgod Å.
Borris Seniorklub.
Formand:
Birgit Hostrup
Adresse:
Møllegårdsvej 16, Borris
Kasserer:
Knud Jepsen
Formål:
At virke for de ældre i Borris og for
dri en af lokalerne i dligere førstelærerbolig ved Borris Skole.
Borris Sogneforening.
Formand:
Heidi Willumsgaard Gammelmark
Adresse:
Skolevænget 56
Kasserer:
Trine Krøy
Formål:
At virke for en posi v udvikling for
hele Borris Sogn.
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Tlf. nr. 21 84 36 24

Tlf. nr. 50 57 44 00

Tlf. nr. 23 30 59 59

Tlf. nr. 22 63 50 72

Tlf. nr. 29 36 34 63

Tlf. nr. 29 78 19 77

Borrisrådet ( afdeling af Borris Sogneforening)
Formand:
Jes R. Nissen
Tarpbjerg 9 Borris
Kasserer:
Lars Pedersen
Formål:
Arbejde for udvikling i Borris
Skjern Havekreds.
Borris-Stauning-Dejbjerg
Formand:
Elisabeth Bakkensen
Adresse:
Ledingvej 2 Dejbjerg
Kasserer:
Karla Mortensen, Skjern

Tlf. nr. 21 22 64 40

Tlf. nr. 21 44 85 01

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Formand:
Tage Linding Hansen
Tlf. nr. 24 67 65 59
Adresse:
Skolevænget 55, Borris
Kasserer:
Per Kristensen
Adresse:
Skolevænget 31, Borris
Arkivleder: Ove Enevoldsen
Tlf. nr. 97 36 60 26
Brevpost:
bedes venligst aﬂeveres l Solparken 12, Borris
Formål:
At indsamle og bevare historiske dokumenter
og billeder samt gøre dem lgængelige for
nulevende og kommende slægter.
Mail adr.: borrislokalarkiv@gmail.com
Borris Vandværk.
Formand:
Niels Medom Madsen
Adresse:
Møllegårdsvej 18, Borris
Kasserer:
Jacob Fruerlund
Sekretær:
Lars Møller
Formål:
Levere vand l forbrugere i Borris.
Foreningen Dalager Marked.
Formand:
Jørn Vendelbo
Adresse:
Elmealle 2, Borris
Kasserer:
Lars Kolster
Kon ngent: kr. 50,00 pr. medlem
Formål:
At drive Dalager Marked. Det evt. overskud skal gå l forskellige ak viteter l glæde for sognets beboere.
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Tlf. nr. 44 10 74 76

Tlf. nr. 22 11 48 40

Indre Missions Samfund.
Samfundsr.: Kaj Bøndergaard
Adresse:
Odderskærvej 3, Borris
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk
Kreds 2:
Mona Krejberg

Tlf. nr. 40 59 22 62
Tlf. nr. 28 87 89 13
Tlf. nr. 31 90 55 90

Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter.
Formand:
Birgit Hostrup
Adresse:
Møllegårdsvej 16, Borris
Kasserer:
Tage Linding Hansen
Formål:
Være med l ak vt at fremme det åbne
og hjemlige miljø på centret. Ved i
samarbejde med beboere og personale
at arrangere underholdning og andet
af interesse for beboerne på centret.

Tlf. nr. 29 36 34 63

Torsdagsklubben.
Kontaktpers: Majbri Lomholt
Tlf. nr. 24 98 91 54
Adresse:
Flodgaardsvej 36, Borris
Formål:
At samle børn i et kristent fællesskab hver anden torsdag.
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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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0. klasse Borris skole

Øverst fra venstre:
Luca Olaeru, Maria Lindenhann, Nanna Meiner, Joseﬁne Veng,
Sebas an Bara og lærer Lo e Hvid.
Midten fra venstre:
Markus Poliakov, Lisa Shaba na, Mathilde Koch, Mads Pedersen, Isabella Larsen og Isabella Koch
Forrest fra venstre:
Crina Ungureanu, Jackleen Pedersen, Frederik Danielsen,
Ma e Mortensen og Nanna Knudsen
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Konﬁrmander 2020 i Borris Kirke

Markus Hounsvad, Frederik Ladekjær Christensen (Faster), Markus Holk
Thomsen, Elias Kainsbak Kristensen, Lauge Rydahl Sørensen, Andreas Vestergaard Rasmussen og pastor Simon Møller Olesen.

Mille Langager Moesgaard, Ida Sommer Østergård, Lisa Bæk Christensen
(Faster) og Ingeborg Rosager.
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